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Розділ І 

 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ, 

РЕГІОНІВ ТА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

 
УДК 332             М. А. Бас-Юрчишин 

 
АКТИВІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ РИНКІВ  

МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ  
В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНІВ 
 

Виявлено існуючі передумови розвитку регіональних ринків медичного 

страхування в Україні. Проаналізовано середовище функціонування цих ринків 

та особливості їх розвитку у різних регіонах. Обґрунтовано головні цілі, сис-

тему необхідних рішень і завдань, що спрямовані на досягнення позитивного 

ефекту від розвитку регіональних ринків медичного страхування для населен-

ня, регіонів, медичної та страхової сфери. 

Ключові слова: медичне страхування, регіон, регіональні ринки, еко-

номічна безпека. 

 

Постановка проблеми. Збереження та відтворення людського 

потенціалу регіонів України, як основи зміцнення безпеки та конку-

рентоспроможності їх економіки, пов’язане із якісним медичним об-

слуговуванням. Неефективність та істотна регіональна диференціація 

вітчизняної сфери охорони здоров’я зумовлені недосконалістю інсти-

туціонального механізму фінансування, невідповідністю сучасним, 

особливо європейським, вимогам. Дотримання страхових принципів 

та  ринкових засад у сфері охорони здоров’я сприятиме розв’язанню 

гострої соціальної проблеми неналежного забезпечення громадян 

медичними послугами та, відповідно, покращенню показників здо-

ров’я населення регіонів.  

Стан дослідження. Питань розвитку вітчизняної сфери охорони 

здоров’я на принципах медичного страхування торкається низка нау-

ковців, а саме: Н. Богомаз, О. Вовчак, Т. Григораш, Ю. Гришан, 

О. Губар, Т. Ротова, В. Рудень, Т. Стецюк, В. Фурман, І. Фуртак, 
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Н. Карпишин, П. Лівак, Є. Малік та ін. Розглядаючи систему медично-

го страхування як один зі способів організації фінансування у медич-

ній сфері, більшість авторів проводять дослідження лише на націо-

нальному рівні. Проблема формування та функціонування регіональ-

них ринків медичного страхування (РРМС) на сьогодні проаналізована 

недостатньо. 

Метою статті є виявлення особливостей регіональних ринків 

медичного страхування в Україні та окреслення концептуальних засад 

їхнього  розвитку. 

Виклад основних положень. Нині регіональні ринки медично-

го страхування перебувають щойно на стадії інституціонального ста-

новлення, в основі чого закладено засади добровільного медичного 

страхування (ДМС). Тому дослідження функціонування РРМС вимагає 

оцінки загальнодержавного середовища їх функціонування та показ-

ників окремих ринків. 

Аналіз фінансово-економічного напряму розвитку середовища 

функціонування РРМС в Україні упродовж 2009–2014 рр. засвідчив, 

що на фоні зростання абсолютних показників обсягу премій та виплат 

рівень останніх знизився (з 65,3% у 2009 р. до 60,9% у 2014 р.).  

Відзначено суттєвий вплив іноземного капіталу – 11 з 15 компаній  

лідерів РРМС мають у своїй структурі іноземний капітал. Кількість 

договорів  страхування, укладених зі страхувальниками-фізичними 

особами, у 2013 р. зросла учетверо порівняно з 2009 р., тоді як з кор-

поративними клієнтами – лише в 1,5 раза. Водночас у 2014 р. цей  

показник різко зменшився більш ніж наполовину порівняно з 2013 р. 

За досліджуваний період частка премій, зібраних за ДМС, у ВВП 

України демонструвала динаміку стабільного зростання, однак стано-

вила лише 0,1%  у 2014 р., тоді як, приміром, у Німеччині цей показ-

ник досягає 1,3% (2012 р.) [1–8]. 

Умови функціонування РРМС характеризуються значними ри-

зиками: браком затвердженої вартості на медичні послуги, низьким 

рівнем доходів населення, високим рівнем захворюваності та відсут- 

ністю податкових стимулів від користування послугами медичного 

страхування. Тенденції свідчать про ризик зменшення обсягів страхо-

вого захисту, зниження рівня довіри до страховиків з боку страхуваль-

ників та одночасно зростання інтересу до медичного страхування 

у  суспільстві.  

У межах аналізу нормативно-регулятивного напрямку розвитку 

середовища функціонування РРМС регулювання здійснюється за від-

сутності спеціального законодавства, відкритої звітності страхо-

виків  та достатньої інформаційної бази. В рамках реформування галузі 
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охорони здоров’я законодавчі ініціативи – понад 16 законопроектів 

щодо запровадження обов’язкового медичного страхування (ОМС) – 

вимагають значного доопрацювання у контексті вдосконалення  

їхньої  якості.  

Функціонально-організаційний напрям характеризується низь-

ким рівнем розвитку інституту посередників, обізнаності населення 

про послуги медичного страхування та обмеженим використанням 

маркетингового інструментарію. Також існують значні розбіжності 

у  наповненні та цінах програм на РРМС. Як результат аналізу пропо-

зицій страховиків, у частині ДМС можна виділити низку проблем:  

непорівнюваність пропозицій (усі страхові компанії подають інформа-

цію у довільній формі. Це вимагає від страхувальника попереднього 

досвіду або певного рівня обізнаності у сфері страхування, аби знайти 

та порівняти основні критерії програм); неповнота інформації (подані 

на сайтах деяких компаній відомості не дають змоги клієнту оці- 

нити  переваги тієї чи іншої компанії); відсутність підтверджених 

документами даних (лише одна страхова компанія (Альянс Україна) 

подає на своєму сайті зразок договору і одна (СТ Іллічівське) – пра- 

вила страхування); відсутність інноваційних підходів до розробки  

програм  медичного  страхування. 

Головними характеристиками стосовно особливостей розвитку 

РРМС визначено соціально-демографічні (кількість, вікову структуру 

та зайнятість населення, рівень і структуру захворюваності у регіонах), 

а також економічні (наявний дохід на одну особу, валові премії, зібрані 

на РРМС, вартість полісу медичного страхування у різних регіонах 

та ін.) показники. Так, найпривабливішими за кількістю потенційних 

застрахованих є Дніпропетровська, Донецька та Київська області  

разом із м. Київ, у яких налічується близько 3–4,5 млн населення;  

наступною групою привабливих областей за цим показником визначе-

но Луганську, Львівську, Одеську та Харківську області, де кількість 

населення перевищує 2 млн осіб; до третьої групи доречно віднести всі 

області, які налічують від 900 тис. до 2 млн осіб. За показником зайня-

тості потенційно найбільша кількість страхувальників у 2014 р. спо-

стерігалася у Дніпропетровській, Донецькій, Львівській, Одеській,  

Харківській областях та в м. Києві. Найнижчий рівень захворюваності 

спостерігався у 2014 р. у Сумській обл., а найвищий в Івано-

Франківській області (87,1%). Найвищий дохід на одну особу впро-

довж досліджуваного періоду зафіксовано у Київській області та 

м.  Києві. У рейтингу решти областей найвищий дохід у 2014 р. спо-

стерігався у Дніпропетровській області (32036,2 грн), найнижчий – 

у  Закарпатській обл. (17358,1 грн) [8].  
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В середньому для одного жителя будь-якого регіону нашої  

країни середня вартість полісу медичного страхування становить 

від  20 до 37% річного доходу (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Порівняння доходів населення різних регіонів  

та вартості полісу медичного страхування* 
 

* Побудовано автором на основі джерела 8. 

 

Аналіз регіональної структури розміщення страховиків пока-

зав,  що з 185 страховиків, які мають ліцензію на здійснення ДМС, 

лише 58 зареєстровано у регіонах, тоді як у 126-ти місце реєстрації – 

м.  Київ [9].  

Виходячи з дослідження обсягів валових страхових премій за 

ДМС, зібраних у різних регіонах, а також показників кількості та до-

ходів населення, вважаємо доречним усі регіони України поділити на 

чотири групи за обсягом зібраних премій за послугами ДМС: 1) понад 

100000 тис. грн (Київська обл. та м. Київ); 2) 10000–100000 тис. грн 

(Дніпропетровська, Донецька, Луганська та Запорізька області); 

3)  1000–10000 тис. грн (Вінницька, Івано-Франківська Львівська, Ми-

колаївська, Одеська, Харківська, Черкаська області та АР Крим); 4) до 

1000 тис. грн (Чернігівська, Чернівецька, Херсонська, Хмельницька, 

Тернопільська, Сумська, Рівненська, Полтавська, Кіровоградська, Жи-

томирська, Закарпатська та Волинська області). До третьої групи 

ми  відносимо АР Крим за даними 2012–2013 рр. [8, с. 10–12]. 
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Частка РРМС у ВРП окремих регіонів є незначною. Рівень охо-

плення населення послугами медичного страхування у різних регіонах 

має суттєві розбіжності. За умови, якщо середня вартість полісу стано-

вить 7000 грн., відсоток охоплення постійного населення коливається 

від 0,007% у Житомирській області до 0,1% у Київській обл. та м. Киє-

ві. Очевидно, що потенціал регіональних ринків медичного страхуван-

ня не використовується максимально.  

Активізація розвитку і покращення ефективності використання 

потенціалу РРМС залежать від упровадження системи скоординованих 

управлінських рішень, концептуально цілісних та науково обґрунтова-

них, що потребує розробки стратегічних програм реалізації. В основу 

концепції розвитку РРМС покладено такі головні цілі: (1) створення 

сприятливого середовища для розвитку РРМС в межах країни; (2) ін-

ституціоналізація взаємодії суб’єктів на різних РРМС та (3) інтенсифі-

кація їх розвитку (рис. 2).  

Розглянемо детальніше основні цілі та управлінські рішення з їх 

досягнення і вирішення завдань розвитку та раціонального викорис-

тання РРМС. Зазначимо, що сприятливе середовище функціонування 

РРМС може сформуватися лише у разі виконання низки умов, які ви-

значають фінансово-економічний, нормативно-регулятивний та органі-

заційно-функціональний напрями їх діяльності.  

Наявність цих умов здатна забезпечити платформу для по- 

дальшого активного розвитку РРМС в Україні, а їх створення вимагає 

виокремлення трьох груп цілей другого порядку. Нагальним є досяг-

нення цілей першої групи, а саме: реформи системи охорони здоров’я, 

нормативного врегулювання діяльності РРМС та формування суспіль-

ства «відповідальної особи». Це вимагає злагодженої співпраці усіх 

зацікавлених учасників. 

Життєво необхідним для громадян України є реформування 

сфери охорони здоров’я, в якій на теперішній час відбувається про-

цес  структурних змін, однією з кінцевих цілей котрого є запрова-

дження  ОМС.  

Неузгодженість головних концептуальних засобів реалізації цих 

кроків різними органами влади істотно гальмує реформу. Сьогодні 

існує чимало прикладів інших країн щодо реформування галузі охоро-

ни здоров’я, а також рекомендації ВООЗ, однак треба визнати, що 

не  буває єдиного набору успішних заходів, які би працювали всюди 

однаково та давали однаковий результат. Кожна стратегія у сфері  

охорони здоров’я повинна враховувати місцеві умови, компроміси 

між  головними суб’єктами ринку (страховиками, страхувальниками, 

громадськістю, медиками, органами влади). 
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Рис. 2. «Дерево цілей» функціонування та розвитку  

регіональних ринків медичного страхування в Україні  

і система заходів їх досягнення* 
 

* Розроблено автором. 



ISSN 2311-844X ___________________________________  Серія економічна ________ 
__________________________________________________________________________ 

 9 

У процесі реформування галузі охорони здоров’я потрібно  
послідовно  і  чітко  визначити:  

1) систему фінансування, яку обирає за основу Україна для  
роботи галузі охорони здоров’я (бюджетну, страхову, приватну чи 
змішану), що повинно бути документально задекларовано;  

2)  обсяг коштів, необхідних для ефективного та результативно-
го функціонування охорони здоров’я, який визначається на основі 
чинного фінансування та збору об’єктивної інформації щодо реальних  
потреб  галузі;  

3)  джерела, з яких відбуватиметься надходження основної час-
тини фінансових ресурсів у галузь.  

Це дозволить встановити місце РРМС у вітчизняній системі 
охорони здоров’я, а також визначити єдиний напрям руху як для орга-
нів влади, закладів охорони здоров’я, страхових компаній, різних ор-
ганізацій, так і для всього населення щодо розуміння майбутніх змін.  

Оскільки бюджетна модель продемонструвала свою неспромо-
жність забезпечити повний захист здоров’я населення, оптимальним 
варіантом є запровадження моделі багатоканального фінансового за-
безпечення системи охорони здоров’я, в основі якої має бути система 
медичного страхування. Ключовим у цьому напрямку є визначення 
джерел надходження коштів. Поєднання коштів державного та місце-
вих бюджетів, страхових внесків ОМС та приватних платежів (ДМС 
та  прямих платежів), а також інших надходжень, що не заборонені 
законодавством (благодійних внесків, фінансових ресурсів від міжна-
родних організацій тощо), уможливить диверсифікацію джерел забез-
печення галузі, що підвищить стабільність її роботи.  

Належне функціонування РРМС потребує нормативного врегу-
лювання, а саме: 1) у законодавстві необхідно чітко окреслити суть 
діяльності РРМС; 2) охарактеризувати регіональні ринки ОМС та 
ДМС; 3) визначити регулятора; 4) окреслити фонди акумуляції коштів. 

Прийняття Закону України «Про медичне страхування», який би 
регулював загальні принципи функціонування медичного страхування, 
встановлює відповідального регулятора, розмежовує ДМС й ОМС 
і  визначає умови їхньої взаємодії, дозволяє комплексно охопити сферу 
фінансових потоків у галузі охорони здоров’я та встановити чіткі пра-
вила гри для учасників РРМС.  

Необхідно виправити низку недоліків фінансування охорони 
здоров’я, як-от: ліквідувати залишковий принцип фінансування; ввести 
адекватне сучасним вимогам фінансування медичних послуг; розвива-
ти економічні методи управління та ринкові механізми роботи; вдос-
коналити структуру галузі та управління нею; підвищити соціально-
економічну ефективність діяльності медичної галузі тощо. 
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Удосконалення діючого нормативно-правового забезпечення 

вимагає внесення змін до Конституції щодо легалізації запровадження 

ОМС та узгодження чинних нормативно-правових актів (законів, нака-

зів, указів, розпоряджень, постанов, нормативів та стандартів тощо) 

з  новим Законом «Про медичне страхування».  

Ще однією умовою ефективного розвитку РРМС є формування 

суспільства «громадян з особистою відповідальністю за власне здо-

ров’я», що полягає у просуванні ідеї – формування в кожної особи  

відчуття власного впливу на розвиток країни та власного життя, де 

відповідальність за власне життя є однією з основних умов розвитку 

та  успіху. Одним з важливих аспектів розвитку вказаної ідеї є форму-

вання відчуття особистої відповідальності за збереження та захист 

власного здоров’я. Це може передбачати впровадження освітніх інте-

рактивних програм, проведення тренінгів, відпочинкових заходів та 

таких, що спрямовані на суспільний діалог, які впроваджуватимуться 

у  навчальний процес школярів, студентів, робочий процес та дозвілля 

дорослого населення. 

Очікуваними результатами розвитку РРМС в Україні можна ви-

значити такі: 

 для населення: 

‒ підвищення контролю за якістю наданих медичних послуг 

з  боку страхових компаній, що призведе до покращення якості медич-

них послуг та відчуття захищеності у застрахованої особи; 

‒ створення прозорих механізмів розрахунків, що виключає 

потребу прямих неофіційних платежів у медичних закладах і підвищує 

відповідальність медичних працівників за надані послуги; 

‒ можливість звернення по медичну допомогу в будь-який  

момент, незалежно від наявності достатніх фінансових ресурсів 

у  цей  час; 

‒ зниження показників смертності від захворювань, а відпо- 

відно зростання тривалості та якості життя; 

‒ заохочення до ведення здорового способу життя; 

 для регіонів та держави: 

‒ підвищення ефективності діяльності сфери охорони здоров’я 

за рахунок зростання та оптимізації фінансових вливань і запрова-

дження прозорих механізмів її діяльності; 

‒ зростання профілактичної складової у процесі звернення  

населення до медичних закладів, що сприятиме зменшенню показ- 

ників  захворюваності та смертності, а відповідно якісному відтворен-

ню людського капіталу та зростанню кількості економічно активного 

населення; 
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‒ зменшення частки тимчасово непрацездатного населення за 

рахунок скорочення тривалості лікування в умовах підвищення якості 

медичного обслуговування; 

‒ зростання економічного потенціалу та конкурентоздатності 

регіонів через підвищення якості людського потенціалу, зростання 

обсягів страхового ринку та вдосконалення роботи медичної сфери, 

що  також сприятиме розвитку медичного туризму; 

 для страхового ринку: 

‒ зростання обсягів страхових премій та частки ринку медич-

ного страхування, що забезпечить можливість оперувати значними 

фондами фінансових ресурсів та сприятиме зростанню страхового ри-

нку загалом; 

‒ підвищення прибутковості діяльності страховиків за рахунок 

вдосконалення механізмів здійснення медичного страхування; 

‒ розширення мережі страхових компаній та розвиток інститу-

ту посередників; 

 для медичної сфери: 

‒ побудова відносин у сфері охорони здоров’я на ринкових  

засадах, що сприятиме зростанню конкуренції між медичними устано-

вами та лікарями; 

‒ оптимізація витрат за рахунок прозорих механізмів роз- 

рахунку за надані послуги, призначення яких є обґрунтованим; 

‒ розвиток сфери охорони здоров’я завдяки цільовим ін- 

вестиціям; 

‒ зростання доходів медичних працівників, що залежатиме від 

якості наданих ними послуг. 

Висновки. Отож, для розвитку регіональних ринків медичного 

страхування в Україні потрібно визначити цілі, а саме: створення сприят-

ливого середовища для розвитку РРМС в межах країни; інституціоналі-

зацію взаємодії суб’єктів на різних РРМС та інтенсифікацію їхнього 

розвитку, а  також шляхи досягнення цього. Серед найпершого необхід-

но провести реформування сфери охорони здоров’я, удосконалення но-

рмативного регулювання та здійснення заходів для втілення ідеї «грома-

дянина з  особистою відповідальністю за здоров’я». Реалізація цих кро-

ків стане передумовою подальшого запровадження ринкових відносин, 

що забезпечить досягнення низки позитивних результатів для населен-

ня, держави, регіонів, медичної та страхової сфер діяльності. 

 
–––––––––––––––––– 

1. Показники діяльності з видів добровільного страхування, інших, 

ніж страхування життя, за 2009 рік: консолідована звітність / Нацкомфінпос-



________  НАУКОВИЙ ВІСНИК 1´2016 ________________________ ISSN 2311-844X 

________  Львівського державного університету внутрішніх справ ____________ 

 12 

луг. – К., 2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nfp.gov.ua/ 

content/konsolidovani-zvitni-dani.html. 

2. Показники діяльності з видів добровільного страхування, інших, 

ніж страхування життя, за 2010 рік: консолідована звітність / Нацкомфінпос-

луг. – К., 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nfp.gov.ua/ 

content/konsolidovani-zvitni-dani.html. 

3. Показники діяльності з видів добровільного страхування, інших, 

ніж страхування життя, за 2011 рік: консолідована звітність / Нацкомфінпос-

луг. – К., 2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nfp.gov.ua/ 

content/konsolidovani-zvitni-dani.html. 

4. Показники діяльності з видів добровільного страхування, інших, 

ніж страхування життя, за 2012 рік: консолідована звітність / Нацкомфінпос-

луг. – К., 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nfp.gov.ua/ 

content/konsolidovani-zvitni-dani.html. 

5. Показники діяльності з видів добровільного страхування, інших, 

ніж страхування життя, за 2013 рік: консолідована звітність / Нацкомфінпос-

луг. – К., 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nfp.gov.ua/ 

content/konsolidovani-zvitni-dani.html. 

6. Показники діяльності з видів добровільного страхування, інших, 

ніж страхування життя, за 2014 рік: консолідована звітність / Нацкомфінпос-

луг. – К., 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nfp.gov.ua/ 

content/konsolidovani-zvitni-dani.html. 

7. Бас М. А. Іноземний капітал на ринку медичного страхування Укра-

їни / М. А. Бас // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 

Механізми взаємодії суб’єктів економічних відносин у транскордонному прос-

торі: зб. наук. пр.; редкол.: В. С. Кравців (відп. ред.); НАН України; Ін-т регіо-

нальних досліджень. – 2013. – Вип. 4 (102). – С. 124–132. 

8. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електрон-

ний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrstat.org/uk. 

9. Фінансові механізми формування конвергентної моделі регіональ-

ного розвитку: монографія / М. А. Бас-Юрчишин та ін.; за ред. І. З. Сторонян-

ської. – Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього 

НАН України», 2014. – 438 с. 

10. Підсумки Регіонів // Top insurer. – 2013. – № 1. – С. 68–76. 

11. Підсумки Регіонів // Top insurer. – 2014. – № 1. – С. 65–72. 

12. Підсумки Регіонів // Top insurer. – 2015. – № 1. – С. 60–67. 

 
Бас-Юрчишин М. А. Активизация развития рынков медицинско-

го  страхования в контексте обеспечения экономической безопасности 

регионов 

Выявлены существующие условия развития региональных рынков ме-

дицинского страхования в Украине. Проанализированы среда функционирова-

ния этих рынков и особенности их развития в различных регионах.  

Обосновано главные цели, систему необходимых решений и задач, 

направленных на достижение положительного эффекта от развития регио-
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нальных рынков медицинского страхования для населения, регионов, медицин-

ской и страховой сферы. 

Ключевые слова: медицинское страхование, регион, региональные 

рынки, экономическая безопасность. 

 

Bas-Yurchyshyn M. А. Activation of the health insurance markets in 

the context of economic security of regions 

The existing preconditions for the development of regional markets health 

insurance in Ukraine are revealed in the article. Environment of the functioning 

of  these markets and especially their development in different regions are analyzed. 

In the paper main goals, system solutions and the necessary tasks to achieve 

a  positive effect from the development of regional markets health insurance for the 

population, regions, medical and insurance spheres, are grounded. 

Key words: health insurance, region, regional markets, economic security. 
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УДК 65.012.8(477)     М. В. Бегей 

 
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО МОДЕЛЮВАННЯ 

СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
ПІДПРИЄМСТВ 

 
Досліджено сучасні підходи до моделювання системи економічної без-

пеки підприємств. З’ясовано, що для забезпечення її ефективного функціону-

вання необхідно побудувати відповідну модель системи і здійснити це на ос-

нові всебічного та ґрунтовного аналізу її основних елементів, оскільки систе-

ма має уможливлювати здійснення оперативного реагування, запобігання 

загрозам, пошук оптимальних рішень за умов невизначеності. 

Ключові слова: модель, система, підприємство, економічна безпека, 

моделювання системи, заходи безпеки, елементи системи економічної безпеки. 

 

Постановка проблеми. Вирішення завдань, які ставляться  

сьогодні перед системою економічної безпеки, є неможливим без  

здійснення постійного моніторингу економічної ситуації, детального 

вивчення проблем, які виникають під впливом внутрішніх та зовнішніх 

факторів, що швидко змінюються.  

Система має забезпечувати здійснення оперативного реагуван-

ня, запобігання загрозам, пошук оптимальних рішень за умов невизна-

ченості. Тому для її ефективного функціонування доцільно зосереди-

тися на необхідності побудови відповідної моделі системи на основі 
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всебічного аналізу та ґрунтовного дослідження її основних елементів 

[1, с. 332]. 

Діяльність підприємств у сучасних умовах – це складний процес 

із динамічними фінансовими відносинами та численними зв’язками. 

Відбувається він в умовах дії тих чи інших загроз, які можуть дестабілі-

зувати та викликати небезпеку для життєдіяльності підприємства. 

У  зв’язку з цим на кожному підприємстві повинна функціонувати  

ефективна система забезпечення економічної безпеки. Дослідження 

й  формування оптимальної, ефективно діючої системи вимагає не тіль-

ки кваліфікованих фахівців у цій сфері та належно підготовлених топ-

менеджерів, а й відповідних наукових методів, найперше моделювання. 

Застосування моделювання, як наукового методу пізнання, до-

зволяє розкрити системний характер забезпечення економічної безпе-

ки підприємства у формі моделі. 

Стан дослідження. Дослідженню проблеми моделювання сис-

теми економічної безпеки суб’єктів господарювання, а також визна-

ченню основних її елементів присвячено чимало наукових праць. 

В  Україні і за кордоном цю проблему розкривали О. А. Антонян, 

О. А.  Грунін, С. О. Грунін, О. І. Захаров, М. М. Єрмошенко, О. А. Ки-

риченко, І. О. Клопов, В. В. Крутов, С. М. Лаптєв, Н. Г. Мехеда, 

П. Я.  Пригунов, В. А. Рач, В. С. Сідак, О. І. Судакова, В. І. Франчук, 

О. М.  Шикова та інші. 

Метою статті є дослідження сучасних підходів до моделювання 

системи економічної безпеки підприємств та визначення її основних 

елементів. 

Виклад основних положень. Метою розробки методології 

створення та функціонування системи економічної безпеки підприєм- 

ства є визначення послідовності основних методів, використовуваних 

при її створенні, а також механізмів, що забезпечують функціонування 

цієї системи. В основу методології дослідження об’єкта і його власти-

востей треба покласти вироблення моделі системи забезпечення  

економічної безпеки підприємства. Вибір моделювання як методу дос-

лідження механізму формування і функціонування системи безпеки 

обумовлений здатністю моделі розкрити системний характер організа-

ції, а також можливістю включення в модель широкого кола об’єктів 

системи забезпечення економічної безпеки підприємства. 
Під моделлю прийнято розуміти «спеціально створений об’єкт, 

на якому відтворюються певні характеристики досліджуваного явища, 
а моделювання – це конкретне відтворення цих характеристик, що 
дає  змогу вивчати можливу поведінку явища без проведення експе- 
риментів над ним» [2, с. 11]. Модель будується для відображення  
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характеристик об’єкта (елементів, взаємозв’язків, структурних та фун-
кціональних властивостей), суттєвих для мети дослідження. Характер-
ною рисою моделей є її спрощеність відносно оригіналу або реальної 
життєвої ситуації, яку моделюють. Побудова моделі уможливлює в 
певних межах передбачення поведінки системи. 

Процес побудови математичної моделі системи передбачає 
п’ять основних етапів: змістовне описування об’єкта моделювання 
(формулювання сутності проблеми з позиції системного підходу); по-
будова математичної моделі (подання моделі у вигляді певних матема-
тичних залежностей); підготовка інформаційної бази моделювання та 
чисельна реалізація моделі (збір наявної інформації та її аналіз); пере-
вірка адекватності моделі (перевірка моделі на адекватність та прийн-
яття рішення про можливості її практичного застосування, напрями її 
корекції); застосування моделі [3]. 

Процес моделювання має ітеративний характер, тобто на будь-
якому з етапів імовірне повернення до попередніх, оскільки може ви-
явитись, що модель надто складна або суперечлива, відсутня необхідна 
для моделювання інформація чи витрати на її придбання надто великі, 
не задовольняє точність моделі тощо. 

Найпоширеніші методи моделювання систем представлені на 
рисунку.  

При дослідженні економічних систем найчастіше застосовують 
методи математичного, структурного, ситуаційного, інформаційного 
та імітаційного моделювання. 

На сьогодні розроблено багато моделей, котрі застосовують у 
галузі економічної безпеки. Так, В. А. Рач у межах моделювання сис-
тем економічної безпеки суб’єктів господарювання використовує мо-
дель кругових сегментів діяльності. Застосовуючи її, можна відслідку-
вати шлях виникнення необхідності розрахунку рівня економічної без-
пеки суб’єктів господарювання за сегментами діяльності [4, с. 14]. 

Заслуговують на увагу моделі, в яких систему економічної без-
пеки розглядають з акцентом на окремий аспект діяльності, та моделі, 
в яких особливої уваги надають різноплановим внутрішнім і зовнішнім 
загрозам. У першому випадку може йтися, наприклад, про ресурсно-
функціональну модель, у якій аналізують проблеми ефективного вико-
ристання ресурсів суб’єкта господарювання з метою запобігання за-
грозам. Побудова моделі у другому випадку регламентується перелі-
ком існуючих та потенційних загроз. Оскільки між загрозою та 
об’єктом існує множина певних взаємозв’язків, то йдеться про граф, 
який потрібно побудувати. Розглядаючи множину загроз, множину 
об’єктів та множину засобів захисту, завдяки теорії графів доцільно 
побудувати загальну модель економічної безпеки, яка може бути дета-
лізована [5, с. 37]. 
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Рис. Методи моделювання систем* 
 

* Побудовано за джерелом 3. 

 
О. А. Антонян в межах моделювання рівня економічної безпеки 

суб’єктів господарювання використовує метод трансформації на базі 

ПП MS EXCEL. У методі трансформації виокремлюють такі етапи:  

1) визначення системи показників діяльності суб’єкта господа-

рювання;  

2) визначення переліку показників діяльності суб’єкта господа-

рювання із позначенням методик збору, розрахунку та одиниць вимі-

рювання; 

3) збирання інформації щодо емпіричних значень показників ді-

яльності суб’єкта господарювання у вигляді бази даних у ПП MS Excel 

з усіх структурних підрозділів;  

4) визначення типу залежності, величини показників та приве-

дення їх до єдиної шкали від 1 до 6 балів на основі методу багатокри-

теріальних  шкал;  

Моделювання систем 

Повне Неповне Наближене 

Стохастичне Детерміноване 

Статичне Динамічне 

Дискретне Дискретно-неперервне Неперервне 

Абстрактне Реальне 

Наочне Символьне Математичне Фізичне Натуральне 
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5) визначення фактичного значення для кожного показника дія-

льності суб’єкта господарювання на розрахунковий період часу;  

6) визначення бала згідно з єдиною шкалою для кожного показ-

ника діяльності суб’єкта господарювання на основі методу багатокри-

теріальних шкал;  

7) розрахунок рівня економічної безпеки суб’єкта господарю-

вання на базі спеціалізованої програми ПП MS Excel у різних полях 

[6,  с. 27]. 

Запропонована модель представлення інформації про стан еко-

номічної безпеки суб’єктів господарювання за рахунок застосування 

множини вагових коефіцієнтів дозволила на підставі фіксованої групи 

показників оцінити рівень економічної безпеки в різному контекстуа-

льному полі. 

Інша система у вигляді концептуальної моделі надає можливість 

описати зв’язки між елементами, а перетворення інформації в елемен-

тах системи здійснюється шляхом використання математичних методів 

і моделей.  

Значущість цього підходу зумовлено його основним завдан-

ням – проаналізувати систему з позиції можливості досягнення поста-

вленої мети.  

Для розробки окресленої моделі слід визначити завдання моде-

лювання та вимоги щодо первинної інформації і способів її отримання; 

сформувати гіпотези і припущення; визначити параметри та змінні 

моделі; обґрунтувати вибір показників і критеріїв ефективності систе-

ми; скласти змістовний опис моделей [7]. 

У своєму дослідженні «Моделювання процесів управління еко-

номічною безпекою підприємства» О. І. Судакова стверджує, що мето-

дика якісного дослідження системи економічної безпеки охоплює  

формування множини показників-індикаторів економічної безпеки, 

їхній моніторинг, визначення системних критеріїв ефективності та оп-

тимальності, моделювання досліджуваної системи і знаходження 

її  розв’язків  [8, с. 14–17]. 

На основі аналізу загальних принципів моделювання економіч-

них об’єктів і процесів учена пропонує методику моделювання еконо-

мічної безпеки підприємства, як складної економічної системи. Ця ме-

тодика враховує особливості дослідження економічної безпеки та мо-

делювання економічних процесів у сучасних умовах. 

На основі аналізу показників-індикаторів економічної безпеки 

(перевірка стаціонарності змінних, кореляційний, причиново-наслід- 

ковий та коінтеграційний аналіз) формалізовано зв’язки між модельо-

ваними показниками й екзогенними змінними. 
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Перевірку стаціонарності змінних автор проводить за допомо-

гою узагальненого критерію Дікі-Фулера, який здійснюється в рамках 

моделі: 
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,1   та ρ – параметри, ε – збурення  

(«білий  шум»). 

Тест Дікі-Фулера зводиться до перевірки гіпотези про рівність 

γ  нулеві. Стандартна t-статистика потім порівнюється з таблицями 

Дікі-Фулера. 

Причиново-наслідковий аналіз показників проводився на основі 

критерію причиновості за Гренджером. Цей критерій передбачає пере-

вірку, наскільки поточні значення у можуть бути пояснені минулими 

значеннями х та наскільки додавання лагових значень х може поліп-

шити це пояснення. 

Для підрахунку критерію Гренджера необхідною є побудова 

двомірних регресій: 

 

tltltltltt xxyyy    ...... 11110  

 

tltltltltt uyyxxx    ...... 11110  
 

для всіх можливих пар (х,у) рядів у групі. Завдяки тесту розраховуєть-

ся F-статистика – статистика Вальда для перевірки гіпотези β1 = β2 

=…= β1 = 0 для кожного рівняння. Нульова гіпотеза полягає в тому, що 

х не є Гренджер-причиною у в першому рівнянні та у не є Гренджер-

причиною х для другого рівняння. Отримане значення F-статистики 

треба порівняти з табличним значенням розподілу Фішера-Снедекора 

для T-(2l+1) та l ступенів свободи. 

Під час аналізу показників економічної безпеки автором було 

з’ясовано, що більшість із них – нестаціонарні, а це вимагає проведен-

ня їх подальшого коінтеграційного аналізу. Нестаціонарні, інтегровані 

одного порядку змінні називаються коінтегрованими, якщо їх лінійна 

комбінація стаціонарна. Стаціонарна лінійна комбінація має назву  
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«коінтеграційне рівняння» і може бути інтерпретована як відношення 

довготривалої рівноваги серед змінних.  

Наявність коінтеграційного співвідношення формує основу для 

специфікації векторної моделі корекції похибки. Для проведення тесту 

коінтеграції здебільшого застосовують методику Йохансена, котрий 

розробив процедуру оцінювання методом максимальної правдоподіб-

ності, що уможливлює тестування наявності деякої кількості коінтег-

раційних рівнянь.  

Для моделювання нестаціонарних змінних, які коінтегровані, 

необхідно застосовувати векторні моделі корекції похибки. 

Підсистеми економічної безпеки підприємства було змоде- 

льовано за допомогою векторних моделей корекції похибки, які  

застосовуються до коінтегрованих нестаціонарних змінних та мають 

наступний  вигляд: 
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де Yt – вектор коінтегрованих змінних, тобто вектор таких нестаціо- 

нарних змінних Yt,, r лінійних комбінацій яких стаціонарні; Xt  – вектор 

екзогенних змінних; 
1,1,,1

)(



linjjiCC  – матриця коефіцієнтів 

при  приростах лагових значень змінних, коефіцієнтів при екзо- 

генних змінних та константах, εt – вектор збурень; матриці α та в  

розмірності r×k кожні з рангом r; лінійна комбінація β
’
Yt-1 стаціо- 

нарна та представляє r  коінтеграційних рівнянь; коефіцієнти матриці α 

вимірюють швидкість коректування і-ої змінної залежно від r рів- 

новажних  похибок. 

Оцінені коефіцієнти в специфікаціях моделей містяться в трьох 

матрицях – А, В та С.  

Матриця А містить параметри коректування. Матриця В містить 

коефіцієнти коінтеграційних рівнянь. Матриця С містить коефіцієнти 

при приростах лагових значень змінних, коефіцієнти при екзогенних 

змінних та константу. 

Для визначення рівня економічної безпеки оцінюємо показники, 

що характеризують рівень загрози за і-ою ознакою: 
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де dit – рівень і-ої загрози економічній безпеці ni ,1,  в момент часу 

),1( Ttt  , xit – реальне значення і-ого показника в момент часу t, zi – 

граничне значення і-ого показника. 
Для врахування можливої залежності ознак між собою застосо-

вуємо зважування цих показників. За важелі обираємо показник βi, 

який обраховується наступним чином: 

 

,,1,,

,1

i nji

r

r

n

jji

ij

ij





  

 

де rij – коефіцієнт кореляції між рівнями загроз. З цього випливає, 

що  показники βij змінюються від –1 до 1. 

Таким чином, нехай є n показників-критеріїв економічної безпе-

ки, які можна дослідити за допомогою системи показників, що утво-

рюють множину Xt = (x1, x2…xn), де Tt ,1 . 

Комплексна оцінка економічної безпеки підприємства – показ-

ник Dt, являє собою наступну функцію:  
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Залежність із урахуванням застосованого зважування представ-

лено у вигляді: 
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Інтегральний показник рівня економічної безпеки підприємства 

Dt дозволяє визначати її стан у будь-який момент часу t. 

І. О. Клоповим запропоновано концепцію моделювання еконо-

мічної безпеки суб’єкта господарювання, яка заснована на застосу- 

ванні основних принципів системного підходу і теорії життєздатних 

систем. Моделювання системи забезпечення та управління економіч-

ною захищеністю суб’єкта господарювання потребує використання 

економіко-математичних моделей, що описують залежність показників  
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основних сфер діяльності суб’єкта господарювання. Так, метод діагно-

стики загроз економічній захищеності суб’єкта господарювання вико-

ристовується на основі моделі максимізації суми відведеного збитку 

від настання загроз, застосування якого дає можливість класифікувати 

загрози, а також оцінити ступінь захисту пріоритетних інтересів 

суб’єкта господарювання. Пропонується також модель прогнозування 

економічної безпеки та захищеності, яка заснована на нейромережевих 

технологіях, що дає змогу збільшити точність прогнозування, розпізна-

вати структуру даних і гнучко реагувати на умови функціонування 

й  розвитку суб’єкта господарювання [9, с. 10].  

На думку професора В. І. Франчука, модель системи економіч-

ної безпеки підприємства функціонально та ієрархічно має складатися 

з двох рівнів: 

– загальнонаціонального; 

– на рівні окремого акціонерного товариства (яке на умовах 

договору може залучати інші суб’єкти господарювання для виконання 

тих чи інших функцій з економічної безпеки) [10, с. 362–364].  

При цьому структура моделі системи забезпечення економічної 

безпеки підприємства повинна включати такі обов’язкові блоки та 

елементи: 

1) суб’єкти забезпечення економічної безпеки;  

2) цілі та завдання системи безпеки; 

3) об’єкти безпеки (реальний і фіктивний акціонерний капітал; 

керівництво та персонал підприємства; інформаційні ресурси під- 

приємства; об’єкти інтелектуальної власності, що становлять власність 

підприємства; імідж підприємства); 

4) механізми забезпечення безпеки (принципи функції, форми, 

методи, сили і засоби); 

5) режим функціонування системи економічної безпеки (по-

всякденний, підвищеної готовності, у надзвичайних ситуаціях); 

6) загрози економічній безпеці підприємства. 

Проведений аналіз засвідчив, що на сьогодні не можна однозна-

чно виділити універсальний підхід до моделювання економічної без-

пеки. Втім більшого поширення набули моделі, засновані на засто-

суванні експертних оцінок. Відмінності моделей цієї групи полягають 

у  способі групування думок експертів та кількості оцінюваних показ-

ників. Науковці пропонують власний набір структурних елементів, які 

суттєво між собою різняться.  

Також слід зазначити, що в існуючих підходах до моделювання 

економічної безпеки чітко простежується тенденція до декомпозиції 

моделей за об’єктами дослідження. 
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У сучасній науковій думці фактично немає єдиного системного 

підходу до створення теоретичної моделі системи забезпечення еконо-

мічної безпеки підприємницьких структур. Відсутність такої моделі 

призводить до того, що на практиці організовують забезпечення еко-

номічної безпеки підприємства безсистемно та однобоко, зводячи  

лишень до охорони приміщень та певних осіб. 

Висновки. Отже, розглянувши сучасні підходи до моделювання 

системи економічної безпеки підприємств, можна дійти висновку, що 

вона покликана створювати умови для досягнення цілей підприємства 

через своєчасну та якісну оцінку фінансового стану, виявляти і мак- 

симально нейтралізувати дію різних небезпек та загроз в умовах кон-

куренції, а також зміцнення позицій на ринку. Тому для ефективно-

го  розвитку та забезпечення економічної захищеності підприємства 

є  нагальною потреба в розробці моделі системи економічної безпеки 

підприємства. 

Система економічної безпеки підприємства має вирішувати, 

окрім основного свого призначення – формування наукового систем-

ного підходу до забезпечення економічної безпеки, ще й питання кон-

центрації та маневрування силами і засобами згідно з визначеними 

цілями і завданнями з урахуванням змін у характері та інтенсивності 

загроз, що виникають. 

Таким чином, модель економічної безпеки підприємства повин-

на тлумачитись як складна система, на котру впливає і зовнішнє сере-

довище, і внутрішнє, в якому відбуваються комерційні, економічні та 

виробничі операції, що призводять до виникнення відповідного впливу 

підприємства на навколишнє середовище. Варто наголосити, що вибір 

моделі системи економічної безпеки підприємства є справою кожного 

підприємства із застосуванням відповідного інструментарію та власної 

методології. 
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Бегей М. В. Современные подходы к моделированию системы эко-

номической безопасности предприятий 

Исследованы современные подходы к моделированию системы эконо-

мической безопасности предприятий. Установлено, что для обеспечения ее 

эффективного функционирования необходимо построить соответствующую 

модель системы и осуществить это на основе всестороннего и глубокого 

анализа ее основных элементов, поскольку система дает возможность осу-

ществления оперативного реагирования, предотвращения угроз, поиска оп-

тимальных решений в условиях неопределенности. 

Ключевые слова: модель, система, предприятие, экономическая без-

опасность, моделирование системы, меры безопасности, элементы системы 

экономической безопасности. 

 

Behey M. V. Current approaches to the modeling of the system of 

enterprise economic security  

Current approaches to the modeling of the system of enterprise economic 

security are examined in the article. It was found that for effective functioning of the 

system of enterprise economic security it is appropriate to talk about the necessity to 

build a suitable model of the system, which should be based on comprehensive 

analysis and thorough study of its basic elements; the system should ensure the 

implementation of rapid response, threat prevention, the search of optimal decisions 

under conditions of uncertainty. The author reveals the process of constructing a 

mathematical model of the system, which involves five main stages, namely: a 

meaningful description of the modeling object (formulation of the problem from the 

perspective of the system approach); formation of a mathematical model (model 

representation in the form of certain mathematical relationships); preparation of 

modeling information database and numerous model implementation (collection of 
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available information and its analyzes); test of model adequacy (checking the model 

adequacy and taking decision on the possibility of its practical application, 

directions of its correction); model application. 

It was settled that the process of modeling is of an iterative nature. At any of 

the described stages there is a possible return to the previous, as it may be found 

that the model is too complicated or controversial, there is no necessary for 

modeling data or the cost for its acquisition is too large, and does not satisfy the 

accuracy of the model. It is determined that the system of the enterprise economic 

security is intended to create conditions for achieving the goals of the company 

through timely and qualitative assessment of the financial condition, identify and 

neutralize the effects of various hazards and threats in a competitive environment, 

and strengthen its market position. Therefore, for the effective development and 

provision of enterprise economic security there is primarily the need to develop a 

model of a system of enterprise economic security. 

Key words: model, system, enterprise, economic security, the system 

modeling, security measures, elements of economic security system. 
 

Стаття надійшла 18 травня 2016 р. 

 

 

УДК 336.77         С. В. Васильчак 

 
РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ 

МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ 
В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 

 
Проаналізовано сучасну ситуацію у сфері медичного страхування, виок-

ремлено проблеми, які йому притаманні, та можливі шляхи їх подолання.  

Висвітлено значення регіонального ринку медичного страхування як перспек-

тивного та могутнього інвестора грошових коштів в економіку України в 

контексті соціальної безпеки. Визначено роль медичного страхування грома-

дян та його вплив на покращення медичного обслуговування населення України. 

Ключові слова: охорона здоров’я, медичне страхування, страховий 

платіж, рівень виплат, страхування. 

 

Постановка проблеми. Суспільні трансформації в Україні, 

спрямовані на запровадження принципів ринкової економіки, не впли-

нули на адекватні перетворення у системі охорони здоров’я, діяльність 

якої й далі відбувається на засадах адміністративно-господарських 

відносин. Це супроводжується незадовільним рівнем забезпечення 

здоров’я населення, неадекватністю механізмів фінансового захисту 

громадян у разі захворювання, низькою ефективністю діяльності ме-

дичної галузі та якістю медичної допомоги, відсутністю задоволення 
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потреб громадян в охороні здоров’я та медичній допомозі в необ- 

хідних обсягах. Перехід до соціально орієнтованих та ринкових прин-

ципів в охороні здоров’я, а також пошук шляхів подолання основ- 

них проблем галузі в Україні, зокрема браку фінансових ресурсів 

та  незадовільної якості медичного забезпечення населення, вима- 

гають нового підходу до формування товарно-ринкових відносин 

у  галузі та запровадження системи, що базується на страхуванні  

здоров’я людей [3; 6; 7]. 

Стан дослідження. Проблемам медичного страхування при- 

святили чимало своїх праць такі вітчизняні вчені, як В. В. Рудень, 

В. Д.  Базилевич, К. С. Базилевич, М. В. Мних, В. І. Павлов, В. З. Ку-

черенко, Л. М. Горбач, В. О. Безугла, І. І. Постіл та інші. Розглядаючи 

систему медичного страхування як один зі способів організації фінан-

сування у медичній сфері, більшість авторів проводять дослідження 

лише на національному рівні.  

Проте мало уваги приділено аналізу проблем регіонального ри-

нку медичного страхування. 

Метою статті є виявлення особливостей регіональних ринків 

медичного страхування та аналіз їх розвитку в контексті соціальної 

безпеки. 

Виклад основних положень. З проголошенням незалежності 

Україна стала на шлях побудови економіки ринкового типу. Прове-

дення ринкових реформ потребує значних фінансових ресурсів.  

Водночас існує проблема пошуку джерел їх формування. Саме 

тому чимало уваги зараз приділяють дослідженню досвіду вирішення 

цієї проблеми за кордоном і залучення його в умовах України. 

Насамперед, реформування потребує соціальна сфера, зокрема 

система охорони здоров’я. Вже очевидно, що лише бюджетних кош-

тів  для нормального забезпечення потреб медицини недостатньо.  

Потрібно шукати альтернативні джерела фінансування охорони  

здоров’я і  забезпечення рівня медичної допомоги відповідно до сучас-

них потреб.  

Отож, впровадження страхової медицини є першочерговим за-

вданням як на державному рівні, так і на місцевому чи регіональному. 

Медичне страхування та покращення охорони здоров’я населення в 

умовах низької його платоспроможності набуває важливого значення 

та потребує врахування цього під час формування регіональної політи-

ки в контексті убезпечення соціальної безпеки регіонів.  

Розвиток системи охорони здоров’я є надзвичайно важливим за-

вданням сьогодення. Зниження рівня надання своєчасної та кваліфіко-

ваної медичної допомоги, незабезпечення в достатній кількості ліками 
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загрожує зростанням соціального напруження та виникненням різно-

манітних соціальних конфліктів і в регіонах, і в країні загалом.  

Здоров’я є найбільшою соціальною цінністю, воно становить 

основу економічного та культурного розвитку як окремого індивіда, 

так і регіону, суспільства в цілому.  

Через це розв’язання проблем, пов’язаних із його збереженням і  

зміцненням, вимагає постійної уваги з боку держави, а розвиток сис-

теми охорони здоров’я має бути пріоритетним напрямом соціальної 

політики регіону [1]. 

З огляду на це, не потребує доказів той факт, що розробка та 

впровадження в Україні ефективної системи медичного страхування, 

особливо на регіональному рівні, здатні забезпечити соціальну безпеку 

населення держави. 

На сьогодні медичне страхування в нашій країні є складовою 

обов’язкового соціального страхування – воно здійснюється за раху-

нок коштів підприємств та установ.  

При настанні несприятливої події – втраті здоров’я – застрахо-

вані особи мають право на грошову допомогу за місцем роботи в роз-

мірі до повного заробітку залежно від свого трудового стажу на весь 

період непрацездатності протягом чотирьох місяців.  

Якщо непрацездатність застрахованих триває більше чотирьох 

місяців, то вони переводяться на пенсію по інвалідності. Така система 

медичного страхування у складі соціального діє в умовах безкоштов-

ної охорони здоров’я – надання громадянам безкоштовної медичної 

допомоги у лікарнях та поліклініках. 

До переваг чинної системи охорони здоров’я належать: 

– наявність широкої мережі амбулаторно-поліклінічних, стаці-

онарних, профілактичних і аптечних закладів; 

– забезпечення закладів охорони здоров’я достатньою кількіс-

тю лікарів різних спеціальностей та медичними працівниками серед-

ньої кваліфікації; 

– можливість надання майже всіх видів медичної допомоги без 

безпосередньої сплати пацієнтом вартості послуг. 

Складається враження, що ці ознаки обумовлюють доступність 

медичної допомоги для всіх груп населення. Проте реальний стан ре-

чей дещо інший, і більш глибокий аналіз дозволяє виявити слабкі сто-

рони цієї системи, а саме: 

– наявність залишкового методу фінансування системи охоро-

ни здоров’я як наслідок слабкої матеріально-технічної бази медичних 

закладів; 
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– відносна незацікавленість медичного персоналу в результа-

тах своєї праці через відсутність дієвих засобів її стимулювання 

та  справедливої оплати; 

– відсутність у пацієнта вільного вибору лікаря та медичного 

закладу; 

– нерозвинутість першої медичної допомоги; 

– безпідставне розширення стаціонарного лікування. 

Названі слабкі сторони – це не остаточний перелік недоліків  

існуючої системи охорони здоров’я, які викликають незадоволення як 

пацієнтів, так і медичних працівників, але їх наявність диктує необхід-

ність реформування цієї системи, це по-перше. 

По-друге, кардинальні зміни, які відбуваються в соціально-

економічній системі нашої країни при трансформації економіки до 

ринкових відносин – здійснення приватизації, розвиток нових форм 

власності та господарювання, – вимагають широкого залучення до  

вирішення проблем охорони здоров’я і, найперше, її фінансування  

підприємств різних форм власності та населення [6]. 

Медичне страхування – це форма соціального захисту інтересів 

населення у випадку втрати здоров’я з будь-якої причини. Медичне 

страхування пов’язане з компенсацією видатків громадян, що обумов-

лені отриманням медичної допомоги, а також інших видатків, які 

пов’язані з підтриманням здоров’я. 

Медичне страхування може проводитися і в обов’язковій, і в до-

бровільній формі. Обов’язкове медичне страхування є частиною сис-

теми соціального страхування, його основною формою в країнах із 

розвинутою економікою. Воно здійснюється відповідно до умов і по-

рядку, які передбачені законодавчим актом країни, згідно з правилами 

і базовою програмою обов’язкового медичного страхування, затвер-

дженими урядом країни.  

Так, наприклад, у європейських країнах добре розвинутий ринок 

медичного страхування, що сприяє гарантованому забезпеченню пот-

ребуючих у наданні медичних послуг, впливає на розвиток здорового 

населення та забезпечення соціальної безпеки, попереджуючи при 

цьому такі загрози як смертність, інвалідність, зниження працездатно-

сті та інші. 

Загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування 

слід розглядати як складову частину загальнообов’язкового державно-

го соціального страхування, як це передбачено основами законодавст-

ва України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, 

Концепцією реформування охорони здоров’я, схваленою Кабінетом 

Міністрів України.  
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Існує проект Закону України «Про загальнообов’язкове держав-

не соціальне медичне страхування», який передбачає запровадження 

цільового внеску на медичне страхування, безоплатність медичної до-

помоги на момент її надання, перетворення закладів охорони здоров’я 

в самостійно господарюючі суб’єкти. 

Впровадження загальнообов’язкового медичного страхуван-

ня  дозволить відмовитися від залишкового принципу фінансу- 

вання системи охорони здоров’я, а також створити фонд цільо- 

вого призначення, який гарантуватиме базовий обсяг і рівень медич-

ної  допомоги. 

Невирішених проблем на шляху розвитку регіональних ринків 

медичного страхування є чимало – це відсутність досконалої нормати-

вно-правової бази, недостатність фінансування реформування систе-

ми  охорони здоров’я, неадекватність типових методик визначення 

розміру страхових тарифів, невизначеність стандартів надання ме- 

дичної допомоги та брак стандартної методики розрахунку вартості 

медичних  послуг. 

Багато завдань поставлено перед урядом, Міністерством охоро-

ни здоров’я, страховими компаніями, медичними установами, бо мета 

у них спільна – здоров’я нації як найвища соціальна цінність; отож 

охорона здоров’я повинна стати одним із пріоритетних завдань у регі-

оні та державі як убезпечення їх соціальної безпеки. 

Загалом проблему медичного страхування в державі може бути 

вирішено, але потрібні сучасні форми медичного та фармацевтичного 

обслуговування – і це змінить страхову культуру населення, зокрема 

ставлення до медичного страхування. 

Висновки. Варто зазначити, що в розвитку регіонального ринку 

медичного страхування помітно певні тенденції: питома вага доб- 

ровільного медичного страхування на вітчизняному страховому ринку 

щорічно зростає; відбувається пересегментація ринку, хоча інтерес 

до  елітних програм зберігається, зате водночас розширюється попит 

на недорогі класичні продукти.  

Крім того, аби убезпечитися від надміру великих виплат, ком-

панії вводять ліміти на оплату окремих послуг і медикаментів. Проте 

з’являється все більше громадян, які готові, не зважаючи на обмежен-

ня, витрачати кошти на  медичне  страхування.  
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Васильчак С. В. Развитие регионального рынка медицинского 

страхования в контексте социальной безопасности 

Проанализировано современную ситуацию в сфере медицинского стра-

хования, выделено проблемы, которые ему присущи, и возможные пути их 

преодоления.  

Освещены значения регионального рынка медицинского страхования 

как перспективного и мощного инвестора денежных средств в экономику 

Украины в контексте социальной безопасности. Определено роль медицинско-

го страхования граждан и его влияние на улучшение медицинского обслужи-

вания населения Украины. 

Ключевые слова: здравоохранение, медицинское страхование, стра-

ховой платеж, уровень выплат, страхование. 

 

Vasylchak S. V. Development regional health insurance market in the 

context of social security 

The current situation in the area of health insurance, highlighted problems 

inherent in it, and possible ways to overcome them. Deals with the importance of the 

regional market of health insurance as a promising and powerful investor cash into 

the economy of Ukraine in the context of social security. The role of public health 

insurance and its impact on improving health care in Ukraine. 
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УДК 351.863(477):351.84             М. В. Вінічук 

 
СОЦІАЛЬНА КОМПОНЕНТА 

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 
В СИСТЕМІ ЗМІЦНЕННЯ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 
 

Визначено основні проблеми соціальної компоненти економічної безпе-

ки України, проведено аналіз індикаторів соціальної безпеки та запропоновано 

їх доповнення додатковими показниками задля комплексного дослідження 

рівня соціальної безпеки в Україні. Виокремлено основні чинники впливу на 

економічну, зокрема й соціальну, безпеку за допомогою економіко-матема- 

тичних методів та моделей, а також запропоновано концептуальні основи 

Стратегії соціальної безпеки України з метою виявлення суттєвих загроз 

та  пошуку шляхів виходу із соціально-економічної кризи.  

Ключові слова: економічна безпека, соціальна компонента економіч-

ної безпеки держави, індикатори соціальної безпеки, Стратегія соціальної 

безпеки  України. 

 

Постановка проблеми. На сучасному етапі ринкової трансфо-

рмації та модернізації економіки України, в умовах загострення на-

пруженої соціально-економічної ситуації в країні, під впливом зни-

ження обсягу фінансування усіх сфер економіки, на етапі трансформа-

ційних змін та післякризового відновлення економіки загострилися 

проблеми істотного підвищення ризиків та загроз соціальній безпеці 

держави. Неефективність та недосконалість державної політики щодо 

підвищення трудових доходів населення, зниження купівельної спро-

можності, тінізація економіки і корупція, майнова нерівність у країні, 

послаблення експорту товарів та недостатній розвиток внутрішнього 

ринку, погіршення ситуації із забезпеченням базових прав і свобод 

людини і громадянина та війна на Сході знижують рівень економічної 

безпеки держави та зумовлюють підвищення ризиків виникнення за-

гроз у соціальній сфері.Про це свідчить й визначення у 2015 р. серед 

цільових орієнтирів порядку денного Генеральної асамблеї ООН під 

назвою «Цілі сталого розвитку до 2030 року» низки питань, що безпо-

середньо знаходяться у площині соціальної компоненти економічної 

безпеки, а саме – викорінення злиднів та голоду, забезпечення всезага-

льного доступу до освіти та соціальної рівності. 

Стан дослідження.Проблемам зміцнення соціальної компонен-

ти економічної безпеки держави, визначенню її індикаторів і загроз, 
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формуванню довготермінової стратегії економічної безпеки України 

присвятили свої праці такі вчені, як В. Андрійчук, Г. Аніловська, 

З.  Варналій, Т. Васильців, Д. Венцковський, О. Власюк, В. Геєць, 

Я.  Жаліло, З. Живко, Е. Лібанова, В. Мартинюк, В. Мунтіян, Г. Пастер-

нак-Таранушенко, В. Предборський, С. Пирожков, І. Ревак, А. Сухору-

ков, Р. Тринько, В. Шлемко та ін. Істотний внесок у вивчення питань 

соціально-економічного розвитку та соціальної безпеки здійснили 

О.  Барановський, Т. Вахненко, А. Гальчинський, Я. Гончарук, М. Єр-

мошенко, О. Іляш, Е. Крихтін, І. Мойсеєнко, А. Мокій, Я. Пушак, 

У.  Садова, Л. Семів, Л. Томаневич, М. Флейчук, В. Франчук, Л. Ярем-

ко. Проте до сьогодні не знайшло відображення комплексне дослі-

дження соціальної безпеки Українита розробка методичних засад 

її  зміцнення. 

Мета статті – визначення проблем зміцнення соціальної безпеки 

держави в контексті забезпечення стабільності соціально-економічної 

системи України. 

Виклад основних положень. У сучасних умовах – за фактичної 

зміни світового порядку, трансформації структури глобальної еконо-

міки, загострення військових конфліктів у різних куточках світу – еко-

номічна безпека є вагомою передумовою зміцнення національної  

безпеки держави. Забезпечення соціальної компоненти економічної 

безпеки відбувається за умов дотримання національних інтересів, при 

цьому основним пріоритетом держави в сфері забезпечення соціальної 

безпеки є підвищення рівня та якості життя її громадян. Соціальна 

безпека вітчизняними та зарубіжними науковцями розглядається на 

різних рівнях ієрархії управління: держави, регіону, підприємства, 

особи. Варто зауважити, що в системі національної безпеки соціальна 

компонента займає одну із ключових позицій та, згідно з Методич- 

ними рекомендаціями щодо розрахунку рівня економічної безпеки 

України від 29 жовтня 2013 року № 1277, є одним із п’ятнадцяти склад-

ників економічної безпеки держави (з урахуванням субіндексів).  

Суспільне багатство створює об’єктивну основу формування 

системи соціальної безпеки як на загальнонаціональному, так і на регі-

ональному рівнях. Дієвість системи соціальної безпеки визначається 

через ефективність функціонування системи соціального захисту і со-

ціального статусу індивіда [1]. Якщо система соціального захисту фо-

рмується державою стосовно тих категорій громадян, які самостійно 

не можуть досягти необхідного добробуту, то система соціальних ста-

тусів державою створюється відносно всіх категорій населення, що 

беруть, тією чи іншою мірою, участь у виробництві суспільного багат-

ства (регіонального продукту), оскільки є частиною концепції соціаль-
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ної стратифікації та соціальної нерівності, тобто нерівності статусів. 

Зазначений постійний мінливий стан елементів породжує граничні 

уявлення про безпеку на основі порогових значень та індикаторів рівня 

соціальної безпеки (табл.).  

 
Таблиця 

 

Індикатори стану соціальної безпеки України 

у 2010–2014 рр.* 
 

№
 з

/п
 

Індикатор 
О

д
и

н
и

ц
я
 

в
и

м
ір

у
 

П
о

р
о

го
в
е 

зн
ач

ен
н

я
, 

X
о
п

т 

Фактичний стан в Україні, роки 

2010 2011 2012 2013 2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПОКАЗНИКИ ВІДПОВІДНО ДО МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ  

ЩОДО РОЗРАХУНКУ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

1 

Частка населення із середньо-

душовими еквівалентними 

загальними доходами за місяць, 

нижчими від 75 % медіанного 

рівня загальних доходів 

% 
не більше 

ніж 18 
19,3 18,7 20,0 21,2 19,6 

2 

Відношення середньомісячної 

номінальної заробітної плати до 

прожиткового мінімуму на одну 

працездатну особу 

разів 
не менше 

ніж 3 
2,6 2,8 2,9 2,8 3,0 

3 

Відношення середнього розміру 

пенсії за віком до прожиткового 

мінімуму осіб, які втратили 

працездатність 

разів 1–2 1,36 1,40 1,48 1,59 1,60 

4 

Співвідношення загальних 

доходів 10% найбільш та най-

менш забезпеченого населення 

(децильний коефіцієнт фондів) 

(індекс Джіні) 

разів 
не більше 

ніж 8 
5,1 4,9 4,6 4,7 4,4 

5 

Частка витрат на продовольчі 

товари в споживчих грошових 

витратах домогосподарств 

% 
не більше 

ніж 50 
56,7 56,5 55,5 55,4 52,2 

6 
Обсяг видатків зведеного бю-

джету на охорону здоров’я 

% до 

обсягу 

ВВП 

не менше 

ніж 4 
4,1 3,7 4,1 4,2 3,6 

7 
Обсяг видатків зведеного бю-

джету на освіту 

% до 

обсягу 

ВВП 

не менше 

ніж 8,3 
7,4 6,6 7,2 7,2 6,4 

8 

Чисельність ВІЛ-інфікованих 

осіб з діагнозом, що встановле-

ний уперше в житті 

к-сть 

осіб на 

100 тис. 

нас. 

не більше 

ніж 30 
44,9 46,6 45,8 47,8 45,1 

9 

Чисельність хворих на активний 

туберкульоз із діагнозом, що 

встановлений уперше в житті 

к-сть 

осіб на 

100 тис. 

нас. 

не більше 

ніж 60 
68,5 67,3 68,2 68,0 59,6 
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Продовження таблиці 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Загальна чисельність учнів 

денних загальноосвітніх нав-

чальних закладів 

% до заг. 

чис. пост. 

нас.  

у віці 6–

17 р. 

не менше 

ніж 80 
79,8 82,0 82,5 78,4 78,5 

11 

Сума невиплаченої заробітної 

плати станом на 1 січня (1 лип-

ня) до фонду оплати праці за 

грудень (червень) звітного року 

% 
не більше 

ніж 0,5 
5,1 3,7 2,7 2,4 2,2 

12 Рівень злочинності 

к-сть 

злочинів 

на 100 

тис. нас. 

не більше 

ніж 5000 
1,1 1,1 1,0 1,2 1,2 

13 

Рівень зайнятості населення у 

віці 15–70 років, частка населен-

ня відповідної вікової групи 

% 
не більше 

ніж 60 
58,5 59,2 59,7 60,3 56,6 

14 

Відношення середньомісячної 

заробітної плати, нарахованої в 

середньому за годину, у країнах 

ЄС-27 та в Україні 

разів 
не більше 

ніж 2 
15,2 14,6 12,4 11,9 16,6 

15 

Відношення середньої вартості 1 

кв. метра загальної площі житла 

до середньомісячної заробітної 

плати 

разів 
не більше 

ніж 1,5 
н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. 

ДОДАТКОВІ ПОКАЗНИКИ ВІДПОВІДНО ДО АВТОРСЬКОЇ МЕТОДИКИ 

16 
Середньомісячна номінальна 

зарплата 

грн/дол. 

США 

не більше 

ніж 633,9 

дол. США 

2239/ 

281,3 

2633/ 

329,5 

3026/ 

378,7 

3265/ 

408,6 

3480/ 

292,9 

17 

Частка населення зі сукупними 

витратами, нижчими від 75% 

медіанного рівня сукупних 

витрат (рівень бідності) 

% 
не більше 

ніж 25 
24,1 24,3 25,5 24,5 25,0 

18 
Наявність житлового фонду в 

середньому на одну особу 
м2 не менше 

ніж 25 
23,3 23,5 23,7 23,8 22,5 

19 ІЛР (за даними ПРООН) індекс 
не менше 

ніж 0,900 
0,710 0,729 0,740 0,734 0,735 

20 
Чисельність і частка середнього 

класу 
% 

не менше 

ніж 50 
29,1 22,2 23,6 22,0 9,0 

21 
Рівень безробіття (за методоло-

гією МОП) 
% 

не більше 

ніж 10 
8,1 7,9 7,5 7,2 9,3 

22 

Рівень середньорічних номіна-

льних грошових доходів на одну 

особу 

тис. грн. 
не менше 

ніж 60 
24,0 27,8 32,0 34,1 35,7 

23 Індекс якості життя індекс 10 3,652 5,032 5,032 4,980 5,032 

24 Багатовимірний індекс бідності індекс 1 н.д. н.д. 0,022 0,002 0,001 

25 Індекс гендерної нерівності індекс 1 н.д. н.д. 0,338 0,326 0,286 

26 Індекс гендерного розвитку індекс 1 н.д. н.д. н.д. н.д. 1,012 
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Продовження таблиці 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

28 
Індекс сприйняття корупції в 

соціальній сфері 
індекс 

 не менше 5 

(максимум 

10) 

2,4 3,1 1,9 2,3 2,5 

29 

Інтегральний показник соціаль-

ної безпеки України (за методи-

кою Мінекономрозвитку) 

% 100 67,1 68,8 68,8 66,1 62,5 

30 

Інтегральний показник соціаль-

ної безпеки України (за авторсь-

кою методикою) 

% 100 31,4 37,1 30,9 30,5 27,5 

 

* Розраховано за джерелами 2–4. 

 

Економічна безпека здатна розвиватися лише в площині гаран-

тування соціально необхідних умов відтворення суспільного продукту, 

у системі складних зв’язків і взаємозалежностей, зумовлених соціаль-

ною структурою суспільства, глибиною соціальних суперечностей та 

об’єктивними можливостями їх подолання засобами економічної полі-

тики. Сьогодні високий рівень соціальної безпеки входить у систему 

першочергових пріоритетів країн, що вирішують різні завдання еконо-

мічного розвитку й функціонування. Соціальна безпека виникає як 

соціальний феномен у процесі розв’язання суперечності між такою 

об’єктивною реальністю, як небезпека, і потребою соціального індиві-

дууму, соціальних груп і спільнот запобігти їй, локалізувати чи усуну-

ти наслідки небезпеки, реалізувавши свої соціальні інтереси найадек-

ватнішими засобами [1]. Дослідження феномена соціальної безпеки 

не  може обмежуватися лише розглядом цього питання з точки зору 

безпеки особистості. Основні проблеми соціальної безпеки повинні 

охоплювати також соціальну безпеку суспільства і держави. Пропону-

ємо визначати проблеми соціальної безпеки крізь призму соціальної 

політики  держави.  

Сам процес забезпечення соціальної безпеки включає: оцінку 

загроз соціальній безпеці, що мають політико-правовий характер; оці-

нку поточного рівня забезпечення соціальної безпеки; оцінку ефектив-

ності запобігання можливій шкоді від негативних дій; планування 

комплексу заходів із забезпечення соціальної безпеки і розробку реко-

мендацій стосовно його реалізації; бюджетне планування практичної 

реалізації пропонованого комплексу заходів та ін. Тому висвітлені ви-

ще міркування дають можливість сформулювати систему індикаторів 

соціальної безпеки та їх порогові значення, тому що результати еконо-

метричних регресійних оцінок та використання інструментів нечіткої 

логіки дають підстави стверджувати про неадекватність поточної  
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Методики реальній ситуації у нашій державі стосовно соціальної ком-

поненти економічної безпеки держави. Отож для відображення поточ-

ної соціально-економічної ситуації в Україні нами запропоновано  

доповнення множини показників офіційної Методики (табл., п. 1–15) 

додатковими показниками з урахуванням вагових коефіцієнтів 

(табл.,  п. 16–28) для здійснення комплексного аналізу рівня соціальної 

безпеки  в  Україні.  

Проведені дослідження інтегрального показника соціальної без-

пеки за методикою Мінекономрозвитку та авторською методикою 

(рис. 1) істотно різняться за офіційною та авторською методиками 

(у  2014 р. – у 2,2 раза). Проте схожим у цих підходах є те, що останнім 

часом спостерігається нисхідна динаміка щодо показника соціальної 

безпеки. На основі трендової моделі (апроксимації) можемо спрогно-

зувати вірогідне подальше зниження рівня соціальної безпеки до бли-

зько 10% у 2018 р., що, насамперед, спричинено надто несприятливим 

впливом погіршення показника зайнятості населення та скороченням 

обсягів фінансування зі зведеного бюджету потреб освіти та охорони 

здоров’я в умовах гострої нестачі фінансових ресурсів для інвестуван-

ня в національну економіку, що, значною мірою, також пов’язано 

з  поглибленням соціально-економічної кризи та військовими діями 

на  Сході України. 

 

 
Рис. 1. Динаміка інтегрального показника соціальної безпеки України, 

розрахованого за авторською методикою 

та методикою Мінекономрозвитку, 2000–2018 рр. 

(2015–2018 рр. – прогнозні оцінки)* 
 

* Розраховано за джерелами 2–4. 
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Дослідження чинників впливу на рівень економічної та, зокре-

ма, соціальної безпеки дають підстави для висновку, що важливим 

дестабілізуючим фактором соціальної компоненти економічної безпе-

ки України є зростання рівня корупції (рис. 2), яка впливає однаково 

негативно (обернено пропорційно) на рівень як економічної, так і со- 

ціальної безпеки.  

 

 
 

Рис. 2. Динаміка індексу сприйняття корупції в Україні  

та окремих країнах світу у 2012–2015 рр.* 
 

* Розраховано за джерелом 5. 

 

Результати аналізу показали, що за індексом сприйняття коруп-

ції у світовому рейтингу у 2013 р. Україна посідала 144 місце, у 2014 р. – 

142 місце, а у 2015 р. – 130 місце та знаходилася серед таких країн, 

як  Росія, Бангладеш, Камерун, Центральна Африканська Республіка, 

Республіка Конго та Сирія, що засвідчує низький соціально-еконо- 

мічний розвиток держави, високий рівень корумпованості та тінізації в 

державному секторі та перешкоджає стійкому економічному розвитку 

держави, а також знижує рівень соціальної безпеки України; це, відтак, 

зумовлює зниження показників соціальної безпеки, зменшення доходів 

населення (або, ймовірніше, перерозподіл їх на користь невеликої час-

тки суспільства) та гальмування соціально-економічного розвитку 

держави загалом, тобто зниження якості життя в країні. Про це також 

свідчать результати дослідження з використанням інструментів нелі-

нійного програмування (синусоїдальна модель, статистичний пакет 
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Curxpt 5,0) (рис. 3) при оцінці взаємозв’язку між показником соціаль-

ної безпеки та якістю життя в Україні (за прогнозними даними, якщо 

рівень соціальної безпеки знизиться до 9%, то індекс якості життя  

зменшиться з 5,032 – у 2015 р. до 3,162 – у 2018 р., що відповідає  

показникам країн «третього світу»). 

 

S = 0.59272596

r = 0.66522780

Social security degree
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fe
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n
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x

28.8 35.2 41.6 48.0 54.4 60.8 67.2
2.86

3.43

4.00

4.57

5.13

5.70

6.27

 
Рівень соціальної безпеки 

 

Рис. 3. Взаємозв’язок між рівнем соціальної безпеки 

та індексом якості життя в Україні, 2000–2018 рр. 

з урахуванням прогнозних даних 

(нелінійне програмування – синусоїдальна модель)* 

Y=4,43+0,67cos(0,15х – 3,02),       (1) 

де Y – індекс якості життя; х – рівень соціальної безпеки. 
 

*  Розраховано за джерелами 2–4. 

 
Підвищення показника економічної безпеки істотно залежить 

від висхідної динаміки рівня соціальної безпеки та детінізації економі-

ки. Аналіз основних показників соціально-економічного розвитку 

України переконливо підтверджує загострення проблем, що стосують-

ся соціальної безпеки. Для адекватної протидії загрозам соціальній 

безпеці України необхідно спрямувати зусилля на детінізацію еконо-

міки та зайнятості населення, легалізацію підприємництва, розвиток 

промисловості й аграрного сектора економіки, зниження рівня корум-

пованості суспільства, що сприятиме підвищенню обсягів надходжень 

до бюджету, зниженню інфляції та безробіття, підвищенню рівня  
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зайнятості, а відтак, матиме позитивний вплив на динаміку основних 

макроекономічних показників. 

Висновки. Таким чином, у статті доведено, що серед основних 

проблем зміцнення економічної безпеки держави є забезпечення  

достатнього рівня соціальної безпеки.  

На сьогодні в Україні відсутній дієвий механізм зміцнення соці-

альної компоненти економічної безпеки держави, відтак стає немож-

ливим забезпечення достатнього рівня якості життя громадян. Біль-

шість нормативних актів лише окреслюють орієнтири державної 

пoлiтики гарантування соціальної бeзпeки.  

Зважаючи на це, ми пропонуємо рoзрoбку і реалізацію положень 

нoрмaтивнo-прaвoвих aктiв, спрямованих на підвищення ефективності 

державного рeгулювaння у сфері соціальної бeзпeки, а саме Стратегії 

соціальної бeзпeки Укрaїни.  

Основною ціллю рeaлiзaцiї Стратегії на пeрioд дo 2025 рoку у 

сeрeдньoстрoкoвiй пeрспeктивi визначено ствoрeння прийнятних 

зoвнiшнiх i внутрішніх умoв для реалізації сoцiaльнo-eкoнoмiчних ін-

тересів дeржaви, eфeктивнoї соціальної політики та змiцнeння суспіль-

но значимих інститутів i соціальних спiльнoт.  

Рeaлiзaцiя положень Стратегiї дoзвoлить мінімізувати нoвiтнi 

виклики нaцioнaльнiй бeзпeцi, а механізм досягнення стрижневих  

задумів Стратегії доцільно реалізувати через визнaчeння пoлoжeнь, 

формулювання проблемної площини дiї її мeхaнiзму, мoнiтoрингу 

викoнaння положень та oцiнювaння впливу на стан соціальної бeзпeки 

в Укрaїнi.  

Прoцeс реалізації положень Стратегiї нeoбхiднo пiдкрiпити ін-

ституціональним рeгулювaнням, рeсурсним і нoрмaтивнo-прaвoвим 

забезпеченням та науково обґрунтованим упрaвлiнським мeхaнiзмoм. 
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Виничук М. В. Cоциальная компонента экономической безо- 

пасности Украины в системе укрепления национальной безопасности 

государства 
Определены основные проблемы социальной компоненты экономиче-

ской безопасности Украины, проведен анализ индикаторов социальной без-

опасности и предложено их дополнение иными показателями для комплексно-

го исследования уровня социальной безопасности в Украине.  

Выделены основные факторы влияния на экономическую, в том числе 

и  социальную, безопасность с помощью экономико-математических методов 

и моделей, а также предложены концептуальные основы Стратегии со- 

циальной безопасности Украины с целью выявления существенных угроз 

и  поиска путей выхода из социально-экономического кризиса. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, социальная компо-

нента экономической безопасности государства, индикаторы социальной 

безопасности, Стратегия социальной безопасности Украины. 

 

Vinichuk M. V. Social components of economic security in Ukraine 

strengthening national security 
The main components of the social problems of economic security of 

Ukraine, the analysis of indicators of social security and suggested they add addi-

tional indicators to a comprehensive study of social security in Ukraine.  

The basic factors of influence on the economic, social and security including 

through economic and mathematical methods and models, and conceptual 

framework proposed Social Security Strategy of Ukraine to identify significant 

threats and find ways out of the economic and social crisis.  

Studied theoretical and methodological approaches to assessing the 

level  of  social security. The place social safety of the system of economic  

security.  

Thanks to systematic empirical analysis and assessed the main threats 

and  risks in the social sector at the macro level. Based on theoretical and empirical 

research developed a conceptual framework strategy for the social security 

of  Ukraine. 

A supplement Methodological guidelines to estimate the economic security 

of Ukraine indicators of social security (including: monthly average nominal salary, 

the proportion of the population with total costs below 75% of median total 

spending (poverty) availability of housing an average per capita, human 

development index, numerical and the share of the middle class, unemployment, 

the  level of average nominal cash income per capita, the index of quality of life; 

multidimensional index of poverty, gender inequality index of gender development, 

the level of the shadow economy, corruption perception index in the social sphere), 

which enables a comprehensive view of the level of social security and advance form 

of measures to minimize these risks. 

Key words: economic security, social component of economic security,  

indicators of social security, social security strategy Ukraine. 
 

Стаття надійшла 5 травня 2016 р. 
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УДК 658.8                  В. С. Дудюк, 

В. В. Гобела 

 
ЕКОНОМІЧНИЙ  

МЕХАНІЗМ СТИМУЛЮВАННЯ  
ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

 
Обґрунтовано принцип комплексного підходу при розробці економічно-

го механізму природокористування та охорони навколишнього природного 

середовища. Розглянуто економічні інструменти стимулювання екологічної 

безпеки. Проаналізовано поняття екологічної безпеки, економічного механізму 

та основних складових економічного механізму стимулювання екологічної без-

пеки. Проведено порівняльну характеристику визначення поняття «економіч-

ний механізм природокористування» низкою авторів. Досліджено норматив-

но-правову базу, що регулює відносини в сфері економічного стимулювання 

природокористування та охорони навколишнього природного середовища. 

Розроблено поділ складових економічного механізму природокористування 

на  відповідні  блоки.  

Ключові слова: екологічна безпека, еколого-економічна система, еко-

номічний механізм, стимулювання. 

 

Постановка проблеми. Переважна більшість сучасних дослі-

джень під час розробки механізму безпеки не враховують його  

комплексність, тобто не розглядають поняття безпеки з точки зору 

її  економічних та екологічних цілей, які є складовими системи управ-

ління безпекою та за рахунок яких досягається економічна ефектив-

ність господарської системи [1]. 

Економічна система, згідно з таким підходом, розглядається 

в  органічній єдності з екологічною системою. В ідеалі досягається 

стан еколого-економічної рівності, або збалансованості, системи, за 

якого розвиток економічної системи найперше орієнтується на забез-

печення належного стану довкілля та екологічної безпеки. Однак 

для  досягнення такого рівня розвитку суспільних відносин потрібно 

розробити систему механізмів стимулювання розвитку еколого-еконо- 

мічних принципів господарювання.  

Отже, екологічна та економічна безпека є невід’ємними та од-

ними з найважливіших складових національної безпеки держави, тому 

питання забезпечення екологічної та економічної безпеки є пріоритет-

ним у стратегії національної безпеки. 

Стан дослідження. Дослідженнями, які окреслюють економічні 

інструменти стимулювання екологічної безпеки, займалися такі вчені, 
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як: С. Кравченко, Т. Акімова, С. Бєлов, А. Биков, А. Гришин, В. Вер-

надський, А. Качинський, Н. Барбашова, С. Пирожков, В. Селіванов, 

Н. Реймерс, Б. Скиннер, А. Урсул, М.Хилько, В. Кравців, О. Полов’ян 

та  інші. 

Метою статті є аналіз економічних інструментів стимулювання 

екологічної безпеки. 

Виклад основних положень. Провідні економісти не завжди 

прослідковують взаємозв’язок між ефективним розміщенням та ефек-

тивним розподілом ресурсів. Вони схиляються до думки, що краще 

регулювати ціноутворення ринковими засобами з метою досягнення 

економічної ефективності. Справедливий розподіл треба забезпечувати 

за допомогою політики перерозподілу доходів. Проте, на думку біль-

шості економістів, ринкова економіка не спроможна гарантувати рів-

новаги між економічною ефективністю, раціональним перерозподілом 

доходів та екологічною безпекою, тобто забезпечити сталий розвиток 

суспільства [2]. Виникає потреба у формуванні системи заходів, що 

спонукали б економіку до переходу на екологічно чисті технології ви-

робництва та забезпечували охорону навколишнього природного сере-

довища. Для цього потрібно створити відповідну фінансову базу для 

здійснення таких заходів при перерозподілі доходів.  

О. О. Веклич зазначає, що економічний механізм природокорис-

тування є підсистемою, котра підтримує структурні особливості і фун-

кціональні зв’язки національного механізму господарювання. Проте 

цей механізм має власний зміст та складові елементи, ґрунтується на 

власних засадах та має конкретні форми прояву і функції [3; 4]. 

На сьогодні існує чимало проблем, що не дозволяють вирішити 

питання забезпечення раціонального природокористування та охорони 

навколишнього природного середовища. Переважна більшість пов’я- 

зана з відсутністю необхідного обсягу фінансових ресурсів та низькою 

ефективністю їх використання. Згідно з результатами досліджень  

науковців, можна стверджувати про низьку ефективність механізму 

економічного стимулювання природоохоронної діяльності на всіх рів-

нях управління [5]. Виникає гостра необхідність розробки досконалі-

шого механізму забезпечення екологічної безпеки, ефективність якого 

досягається завдяки впровадженню відповідних заходів економічного 

стимулювання безпеки.  

Спершу детального визначення потребує саме поняття економі-

чного механізму. Енциклопедичне тлумачення його не є достатньо 

чітким і зрозумілим. Його можна представити як: систему прямих 

і  опосередкованих взаємозв’язків між економічним явищем і про- 

цесом, передусім між їх протилежними сторонами, а також між  
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підсистемами і елементами, які виникають у різних типах економічних 

систем та між ними (за наявності комплексу умов) [6]. 

Економічний механізм природокористування можна розглядати 

як систему, що містить такі складові:  

‒ платність природокористування; 

‒ економічне стимулювання природоохоронної діяльності; 

‒ плату за забруднення навколишнього природного середовища; 

‒ створення ринку природних ресурсів; 

‒ удосконалення системи ціноутворення, із врахуванням еко-

логічного  фактора; 

‒ екологічні фонди; 

‒ екологічні програми; 

‒ екологічне страхування; 

‒ продаж прав на забруднення [7]. 

Економічний механізм також трактується як комплекс інст- 

рументів цінової й тарифної політики, технологічних нормативів, ін-

ституціональних структур та заходів, що за допомогою фінансово-

економічного й організаційного сприяння стимулює покращення гос-

подарської  діяльності [8]. 

У спрощеному вигляді економічний механізм є системою захо-

дів, що спрямовані на ефективніше використання природних ресурсів, 

враховуючи їх постійне вдосконалення, оподаткування, ціноутворення, 

відтворення та охорону [9]. 

На думку О. О. Веклича, економічний механізм природокорис-

тування та природоохоронної діяльності являє собою свідоме регулю-

вання процесу розв’язання екологічних і економічних суперечностей 

шляхом застосування певних економічних та соціальних заходів, ме-

тодів, інструментів, насамперед через посилення одних та послаблення 

інших сторін або їх поєднання [10]. 

Узагальнюючи попередні визначення, можна стверджувати, що 

економічний механізм стимулювання становить систему заходів та 

прийомів, спрямованих на регулювання відносин у сфері користування 

природними ресурсами з метою раціоналізації природокористування, 

формування системи охорони та відновлення навколишнього природ-

ного середовища, створення системи стимулювання екологізації виро-

бництва шляхом залучення та перерозподілу коштів суб’єктів приро-

докористування, державного й місцевого бюджетів на основі принци-

пів платності природокористування та відшкодування завданої шкоди; 

тобто це система заходів, котра дозволяє раціонально розподілити ко-

шти, отримані від екологічних платежів, на забезпечення екологіч-

ної  безпеки, включаючи більш ефективне та ощадне використання 
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природних ресурсів і заохочення суб’єктів природокористування 

до  такого способу господарювання. Основним орієнтиром, або ста-

ном, якого необхідно досягнути шляхом економічного стимулювання, 

є забезпечення сталого розвитку.  

Забезпечити належне функціонування економічного механізму 

неможливо без створення відповідної організаційної структури, тобто 

організаційного механізму, як на рівні держави чи галузевому рівні, 

так і на рівні підприємства. Тому науковці розглядають також питання 

організаційно-економічного механізму управління природокористу-

ванням як поєднання економічної та організаційної підсистем, розу- 

міючи під цим поняттям єдність організації, управління і стимулюван-

ня суб’єктів господарювання, що охоплює економічні, правові, адміні-

стративні, соціальні заходи, які спрямовані на задоволення потреб, 

забезпечення ефективності природокористування, безпеки та охорони 

навколишнього природного середовища [11]. 

Низка науковців виокремлює поняття «економічний механізм 

екологічної політики сталого розвитку», розглядаючи під ним «сукуп-

ність економічних способів і методів управління природокористуван-

ням у системі сталого розвитку, представлених у вигляді право- 

вих норм, за допомогою яких досягається мета охорони, відтворення 

й  відновлення об’єктів і елементів довкілля, а також встановлюються 

відповідальні організаційні структури та конкретні форми господарю-

вання» [12]. Це визначення розкриває поняття економічного механізму 

в правовій площині, передбачаючи обов’язкове закріплення інст- 

рументів економічного механізму в законодавчих актах. Така позиція 

є  дуже важливою і потребує негайного впровадження. 

Попри все варто відмітити неоднозначний характер економічно-

го механізму екологічної політики. Він, разом із обмеженням еко- 

логічно небезпечної діяльності суб’єктів господарювання, виконує 

стимулюючу функцію стосовно заохочення діяльності, спрямованої на 

покращення стану навколишнього природного середовища [13]. 

Варто звернути увагу на визначення поняття економічного сти-

мулювання законодавством. Закон України «Про охорону навколиш-

нього природного середовища» визначає основні економічні заходи 

забезпечення охорони навколишнього природного середовища; ним 

держава декларує загальні заходи, необхідні для забезпечення належ-

ного рівня охорони навколишнього природного середовища, та головні 

напрямки економічного стимулювання: 

‒ обмеження використання природних ресурсів;  

‒ платність природокористування;  

‒ державне забезпечення природоохоронних заходів;  



________  НАУКОВИЙ ВІСНИК 1´2016 ________________________ ISSN 2311-844X 

________  Львівського державного університету внутрішніх справ ____________ 

 44 

‒ фінансове стимулювання.  

Отже, встановлюються ліміти на використання природних ре- 

сурсів та на скиди забруднюючих речовин у довкілля; зате виникає 

потреба стимулювати добровільне обмеження використання ресурсів 

та зменшення шкідливих викидів. Так само йдеться про встановлення 

збору за користування ресурсами та за викиди шкідливих речовин. 

Такі заходи розроблені з метою обмеження шкоди, що завдається при-

роді. Однак закон не передбачає використання цих коштів на покра-

щення навколишнього природного середовища чи на розробку та 

впровадження нових, екологічно чистих, технологій виробництва.  

Якщо кошти, що надходять від зборів за забруднення, не використо-

вуються для ліквідації та попередження цього забруднення в майбут-

ньому, то це призводить не до покращення екологічної безпеки, а до 

погіршення її стану.  

Також цей закон вводить певні податкові та кредитні пільги для 

впровадження «маловідходних, енерго- і ресурсозберігаючих техноло-

гій та нетрадиційних видів енергії». Проте доречно сказати, що хоча 

законом передбачається введення таких пільг, зате випадки реально 

діючої системи пільг нині спостерігаються лише епізодично. Доцільно 

було б законодавчо оформити: 

‒ конкретні умови, за яких передбачається надання пільг 

суб’єктам господарювання; 

‒ перелік цих пільг та заходів, що трактуються державою як 

ефективні заходи з охорони навколишнього природного середовища; 

‒ механізм дії та застосування цих пільг і заходів, а також роз-

міри, форму та способи, в які надаватимуть ці пільги; 

‒ стратегічну програму пріоритетних напрямів розробки захо-

дів щодо екологізації виробництва.  

Чинна система законодавства у сфері забезпечення екологічної 

безпеки та розробки економічних механізмів її стимулювання одно- 

значно потребує доопрацювання, на теоретичному рівні також. Чимало 

дослідників працюють над розробкою механізмів забезпечення еколо-

гічної безпеки, пошуком ефективних заходів стимулювання та зміц-

нення екологічної безпеки.  

Однак першочерговим є усвідомлення завдань, яких повинні до-

сягнути економічні механізми стимулювання. Зокрема, низка вчених 

(М. А. Хвесик, Л. М. Горбач, Ю. П. Кулаковський) до завдань, з яких 

складається економічний механізм, відносять такі: 

‒ впровадження в практику еколого-економічної політики фі-

нансового стимулювання; 

‒ надання більшої свободи дій природокористувачам; 
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‒ залучення державних і місцевих органів влади в процес здій-

снення еколого-економічної політики; 

‒ цілеспрямоване, пряме чи непряме покращення екологічного 

стану; 

‒ екологізацію свідомості населення [14]. 

Загалом на сьогодні пропонується широке коло економічних ін-

струментів стимулювання; серед складових цієї системи можна виок-

ремити найважливіші: 

‒ плату за користування природними ресурсами;  

‒ плату за відтворення та охорону природних ресурсів; 

‒ систему стимулювання природоохоронної діяльності; 

‒ плату за забруднення навколишнього середовища; 

‒ створення «екологічного ринку»; 

‒ екологічні фонди; 

‒ продаж прав на забруднення; 

‒ екологічне страхування; 

‒ штрафні та компенсаційні платежі за природні ресурси; 

‒ платежі за використання середовища для розміщення відхо-

дів виробництва. 

Кількість інструментів економічного стимулювання деякі нау-

ковці пропонують поділити на два блоки: інструменти обмеження та 

інструменти стимулювання. Таким чином, ці блоки становлять струк-

туру економічного механізму природокористування. До інструментів 

обмеження можна віднести: плату за користування природними ресур-

сами; плату за скиди забруднюючих речовин; штрафи за екологічні 

порушення; екологічний податок; квоти на забруднення. Головним 

завданням цих інструментів є зменшення негативного впливу на на-

вколишнє природне середовище шляхом встановлення фінансових 

обмежень та перенесення витрат на ліквідацію негативних наслідків 

природокористування на природокористувачів згідно з принципом 

«забруднювач платить». До групи інструментів стимулювання нале-

жать: екологічне страхування; виплати з екологічних фондів; система 

екологічних пільг; система пільгового кредитування; плата за екосис-

темні послуги;бюджетне фінансування інвестиційних природоохорон-

них проектів. 

Інструменти стимулювання мають на меті заохочувати приро-

докористувачів до екологізації виробництва та забезпечення охорони 

навколишнього природного середовища. В цьому разі система пільго-

вого кредитування передбачає кредитування тільки тих проектів, що 

спрямовані на екологічно чисте ведення господарської діяльності та 

модернізацію екологічно шкідливих виробництв.  
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Пільгове кредитування є доволі ефективним інструментом 

в  умовах ринкової економіки. Але потрібно розробити на державному 

та регіональному рівнях систему залучення фінансових ресурсів для 

цих потреб. Адже пільгові ставки кредиту передбачають компенсацію 

різниці між звичайною ставкою та пільговою за рахунок державного 

бюджету. Державний бюджет не має змоги повністю забезпечити  

належне фінансування всіх природоохоронних заходів та програм. 

Отож розробляти систему заходів щодо акумулювання коштів на  

природоохоронні потреби та їх подальший перерозподіл доцільно 

на  регіональному рівні. Тобто фінансування на регіональному рівні 

створення таких програм забезпечує пошук нових, більш ефективних, 

інструментів економічного стимулювання та дозволяє їх раціонально 

використовувати в розрізі потреб регіону. 

Всі інструменти природокористування та охорони навколишньо-

го природного середовища тією чи іншою мірою впливають на ефектив-

ність цього процесу. Постає завдання визначити найефективніші та най-

доступніші інструменти, які можна застосовувати в умовах регіональних 

особливостей території з метою реалізації програми екологічної безпеки 

регіону та розробки механізмів економічного стимулювання, враховую-

чи пропозиції органів місцевого самоврядування. Це дозволить ефекти-

вно використовувати економічні можливості регіону та направляти про-

мисловий потенціал в бік екологізації виробництва. 

М. А. Хвесик вважає доцільною систематизацію інструментів 

економічного стимулювання за трьома групами. До першої належать 

інструменти, що примушують природокористувачів діяти в межах 

екологічних вимог та вдаватися до заходів з охорони довкілля, – це 

платежі за користування ресурсами, плата за забруднення навколиш-

нього природного середовища, нормативне регулювання та різномані-

тні штрафні санкції. Економічні інструменти цієї групи є фактично 

інструментами обмеження. До другої групи належать інструменти, 

котрі спонукають природокористувачів до захисту навколишнього 

природного середовища, – це такі, що полягають у наданні певних 

пільг, тобто переваг, природокористувачам, які дбають про захист  

навколишнього середовища. Ці пільги можуть надаватися в грошовій 

та іншій формах, включаючи також сферу оподаткування. До третьої 

групи належать економічні заходи, що спрямовані на підтримку тих 

природокористувачів, які здійснюють природоохоронну діяльність; 

вони охоплюють різноманітні субсидії, кредити за низькими процент-

ними ставками, зменшення податкового навантаження або звільнення 

від сплати податків, виплати зі спеціально створених фондів охорони 

природи  [14]. 
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Висновки. Економічні методи визнано більш ефективними 

та  дієвими, ніж адміністративні, за впливом на екологічну безпеку.  

З-поміж інших, економічні методи виконують функцію матеріального 

стимулювання екологічної безпеки та природоохоронних заходів  

шляхом стимулювання суб’єктів, що є основними природокористува-

чами, та їх заохочення до ведення діяльності, безпечної для довкілля. 

В питаннях розробки технологій, які дозволяють зменшити викорис-

тання природних ресурсів, технологій виробництва, котрі мінімізують 

негативний вплив на довкілля, та технологій повторного викори- 

стання  відходів економічні методи відіграють чи не найважливішу 

роль, оскільки розроблення та впровадження таких технологій здійс-

нюється завдяки створенню ефективної системи їхнього фінансування 

і  стимулювання.  
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лирования экологической безопасности. Проведена сравнительная характери-

стика определения понятия «экономический механизм природопользования» 

рядом авторов. Исследована нормативно-правовая база, регулирующая от-

ношения в сфере экономического стимулирования природопользования и охра-

ны окружающей среды. Разработано разделение составляющих экономиче-

ского механизма природопользования на соответствующие блоки. 

Ключевые слова: экологическая безопасность, эколого-экономическая 

система, экономический механизм, стимулирование. 

 

Dudjuk V. S., Gobela V. V. Economic incentives environmental safety 

The principles of an integrated approach in the development of the economic 

mechanism of nature and the environment. The economic instruments to stimulate 

environmental safety. Analyzed the concept of environmental security, economic 

mechanism and the main components of economic mechanism to stimulate 

environmental safety. 

The comparative characteristics of the definition of «economic mechanism 

of nature» several authors. Studied the legal framework regulating relations in the 

sphere of economic incentives for environmental management and environmental 

protection. Developed division components of economic mechanism of nature to the 

respective blocks. 
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mechanism of stimulation. 
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УДК 330.341.42:338.2:338.246.4        А. С. Завербний, 

Г. І. Пушак 

 
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ  
СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ  

ЕНЕРГЕТИЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ НА ЗАСАДАХ 
ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПІДХОДУ 

 
Визначено роль енергетичної безпеки як однієї з основних складових 

економічної безпеки країни. Досліджено проблеми стратегічного управління 

енергетичною безпекою України за кризових умов господарювання. Виокрем-

лено основні фактори, що знижують рівень енергетичної безпеки України. 

Проаналізовано потенційні підходи до управління енергетичною безпекою 

України та запропоновано і обґрунтовано побудову системи управління на 

засадах функціонального підходу. Визначено пріоритетні напрями вдоскона-

лення планування, контролювання і регулювання енергетичної безпеки України, 

що спрямовані на підвищення рівня енергетичної безпеки держави. 

Ключові слова: енергетична безпека, енергетична стратегія, функці-

ональний підхід, стратегічне управління, планування, система. 

 
Постановка проблеми. Практично всі країни світу забезпечені 

власними енергетичними ресурсами, однак рівень такої забезпече- 

ності  істотно різниться, а він, по суті, визначає їх енергетичну безпе-

ку. Енергетична ж безпека є чи не найважливішою складовою націо- 

нальної безпеки країни. 

Аналіз статистичних джерел засвідчує, що у світовому госпо-

дарстві спостерігається тенденція до зростання обсягів споживання 

енергоресурсів, тому проблема енергетичної безпеки, зокрема енерго-

постачання, впродовж останніх років набула світового масштабу. Саме 

на цьому було акцентовано увагу ООН у прийнятій нею Декларації 

№  65/151 «Стійка енергетика для всіх». 

У цьому документі ООН закликає до «необхідності розширення 

доступу до надійного, недорогого, економічно ефективного, соціально 

прийнятного й екологічно безпечного енергопостачання та до енерго-

ресурсів в інтересах стійкого розвитку» [9, с. 1]. 

З огляду на це в сучасних умовах тематика управління енерге-

тичною безпекою з метою підвищення її рівня як в окремих державах, 

так і в світовому господарстві загалом є надзвичайно актуальною. 

Стан дослідження. Проблеми енергетики, забезпечення енерге-

тичними ресурсами, управління енергетичною галуззю економіки 
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та  підприємств а також їх енергетичною безпекою є темою напрацю-

вань багатьох вітчизняних і зарубіжних учених-економістів. З-посеред 

них варто виокремити наукові дослідження О. Амоші, С. Єрмілова, 

Н.  Іващук, Є. Крикавського, О. Кузьміна, В. Матвіїшина, В. Микитен-

ко, І. Ведіна, Р. Патори, Н. Подольчака, А. Токунової, Н. Чухрай, 

А.  Шот та інших. 

Аналіз наукових публікацій, пов’язаних із підвищенням енерго-

безпеки, засвідчив, що переважно вчені й фахівці вивчають окремі  

аспекти оцінювання та оптимізування енергетичної безпеки підприєм-

ства, однак система управління енергетичною безпекою на засадах 

функціонального підходу залишається дещо поза увагою дослідників, 

що унеможливлює системний підхід до розв’язання проблем оптимізу-

вання рівня енергетичної безпеки як однієї з базових складових рівня 

економічної безпеки.  

Метою статті є комплексний аналіз системи управління енерге-

тичною безпекою з позицій функціонального підходу і потенційних 

можливостей від її використання в нестабільних умовах господарю-

вання задля підвищення рівня енергетичної та, відповідно, еконо- 

мічної  безпеки. 

Виклад основних положень. Енергетичну галузь Україна 

отримала, як і всю економіку, «в спадщину» від Радянського Союзу 

з  усіма недоліками, основними з яких були значний рівень енерго- 

затратності практично всіх галузей економіки, відсутність конкуренції 

в адміністративно-плановій економіці, що не спонукало до розроблен-

ня енергоощадливих технологій та переходу на альтернативні енерге-

тичні джерела тощо. Світова енергетична криза 70-х років минулого 

століття через необґрунтовано низькі ціни на всі енергетичні ресурси 

в  межах колишнього Союзу не торкнулась економіки (зокрема й енер-

гетики) України. Тоді як промислово розвинені держави шукали  

альтернативних виходів із ситуації, що склалася, Україна була забез-

печена практично безкоштовними енергетичними ресурсами. 

Тому після розпаду Союзу та інтеграції його країн-учасниць 

у  світове господарське товариство конкурентоспроможною енергети-

ка виявилася лише в Росії завдяки значним покладам енергетичних 

ресурсів. Однак негативним для її економіки є те, що ця країна у світо-

господарському поділі праці розглядається здебільшого як сировинний 

придаток. 

Хоча деякі вчені та практики у царині енергетики стверджують, 

що «Україна успадкувала доволі розвинену електроенергетичну га-

лузь, яка була частиною електроенергетики колишнього СРСР» 

[4,  с.  2], однак енергетична сфера України досі не змогла ефективно 
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реорганізуватися, отож, не може бути рівноправним учасником світо-

вого енергетичного простору. 

Одним із основних факторів, який деструктивно впливає на  

систему управління енергетичною безпекою країни (регіону), є ступінь 

досконалості законодавчої бази та незмінність її протягом певного  

періоду. 

Серед інших чинників, котрі знижують рівень енергетичної без-

пеки України, як засвідчив аналіз наукових досліджень, стало різке 

обмеження видобування та виробництва власних паливно-енергетич- 

них ресурсів, зменшення обсягів фінансування геологорозвідувальних 

робіт (відповідно, їх скорочення), подальше зростання й без того надто 

високої енергоємності вітчизняної продукції (отож і зниження рівня 

її  конкурентоспроможності) [8]. До цього слід також додати високий 

рівень зношеності основних фондів енерговидобувних, енергопостача-

льних підприємств України [8, c. 41–45]. За 2013–2016 рр. додалася 

ще  нестабільність постачання (а у певні періоди і повна зупинка)  

імпортних паливно-енергетичних ресурсів. 

Перелічені фактори несуть значний рівень загрози енергетичній 

безпеці України, її регіонам, суб’єктам підприємництва та громадянам. 

Продумане та обґрунтоване управління енергетичною діяльніс-

тю дозволить вирішувати цілий комплекс соціально-економічних  

завдань та створювати сприятливі умови для реформування економі-

ки,  її реструктуризації та досягнення припустимого рівня енерге- 

тичної безпеки. Саме управління енергетичною безпекою має стати 

базовим  елементом, від ефективності якого залежатиме активізація 

підприємницької діяльності, розвиток економіки та суспільства  

загалом. 

На сьогодні виокремлено три підходи до управління будь-якими 

процесами, в тому числі й енергетичною безпекою, а саме: функ- 

ціональний, динамічний та предметний (за об’єктами управління) 

[6;  10, c. 24–26]. Управління енергетичною безпекою на засадах 

функціонального підходу передбачає реалізацію основних функцій 

управління через часткові. Управління на засадах динамічного підходу 

передбачає розгляд усіх процесів (робіт) відповідно до часу їх ре-

алізації. Управління при цьому здійснюється за конкретними етапами, 

обумовлюється поступовим виконанням робіт згідно із розробленим 

проектом (починаючи з ідеї, підготовки конкретного проекту, та закін-

чуючи здачею об’єкта в експлуатацію). Одним із можливих варіантів 

реалізації проектів за такого підходу є побудова алгоритму, в якому 

виділено всі етапи для деталізації виконуваних робіт. Предметний 

підхід в управлінні визначає об’єкти безпосереднього управління,  
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тобто безпосередні об’єкти, потужності, ресурси (інформаційні, фінан-

сові, матеріальні, кадрові, енергетичні тощо); види діяльності, яка  

безпосередньо пов’язана і з управлінням енергетичною безпекою, 

і  з  досягненням запланованих економічних та соціальних результатів 

[5; 10, c. 25–27]. Отже, аналізуючи ці підходи через призму управління 

всією енергетичною діяльністю, а не лише її окремо взятими проекта-

ми, доходимо висновку, що лише функціональний підхід дозволяє за-

безпечити цілісність управлінської діяльності, а динамічний та пред-

метний підходи є здебільшого прив’язаними до окремого проекту.  

При стратегічному управлінні енергетичною безпекою доцільно 

зосередити увагу саме на функціональному підході, який повинен  

базуватися на п’яти основних функціях: плануванні, організації, моти-

вуванні, контролі та регулюванні. Варто зазначити, що потрібно засто-

совувати всі без винятку зазначені функції. Упущення хоча би однієї з 

них призведе до зниження рівня ефективності управління енергетич-

ною безпекою. Так, щодо невикористання при управлінні енергетич-

ною діяльністю України протягом останніх десятиліть всіх функцій 

(зокрема контролю та регулювання) можна навести приклад із ре-

алізації енергетичної стратегії, розробленої ще у 2006 р. [2].  

Безперечно, прийняття 15 березня 2006 р. урядом України Енер-

гетичної стратегії до 2030 р. мало для нашої держави велике історико-

економічне значення. Адже починаючи від здобуття незалежності 

і  донині не було жодної стратегічної програми енергетичного розвит-

ку. Цей недогляд позначався на формуванні енергетичної безпеки дер-

жави. Розробка і  прийняття довгострокового плану були надзвичайно 

необхідними для розвитку економічної безпеки країни. Однак, коли 

постало питання реалізації розробленої стратегії в Україні (оскільки 

наступним етапом планування після формування стратегії є її втілен-

ня), виявилося, що більшість стратегічних прогнозних показників 

так  і  не було досягнуто.  

Як відомо, енергетичний сектор є надто динамічним і тому по-

требує не лише ефективного, а й своєчасного стратегічного управлін-

ня. Прийнята у 2006 р. Енергетична стратегія України зазнала корекції 

лише у 2012 р., хоча про значну невідповідність фактичних даних 

більшості основних показників, запланованих стратегією, знали вже 

у  2010-ому (першому звітному році стратегії). В червні 2012 р. 

з’явився проект оновлення Енергетичної стратегії України на період 

до  2030 р., запропонований Міністерством енергетики та вугільної 

промисловості України.  

Оновлена стратегія містить видозмінені цілі, одна з попередніх 

цілей відсутня, а на її місці встановлено нову (табл. 1).  
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Більш ніж через рік, а саме 24.07.2013 р., Енергетичну стратегію 

України на період до 2030 р. було схвалено розпорядженням Кабінету 

Міністрів України № 1071 [3]. 

Поетапна реалізація оновлених цілей теоретично мала би  

сприяти створенню умов для сталого розвитку енергетики (відповідно 

й економіки) України і підвищенню рівня життя. Однак, згідно з кла-

сичним управлінням, серед вимог щодо формування системи цілей 

є  їхня насамперед конкретність та досяжність.  

 
Таблиця 1 

 

Порівняльна характеристика цілей  

Енергетичної стратегії України  

2006, 2012 і 2013 рр.* 
 

Енергетична  

стратегія,  

прийнята  
у 2006 р. 

Проміжна  
стратегія,  

2012 р. 

Енергетична  

стратегія,  

затверджена  
у 2013 р. 

Характеристика  

змін стратегії  
та пропозиції  

щодо її  

досконалення 

1 2 3 4 

У цій редакції  

ціль відсутня 

Збільшення 

ВВП України за 

рахунок еконо-

мічно ефектив-

ного розвитку 
паливно-

енергетичного 

комплексу 

У цій редакції 

ціль відсутня 

Встановлення нової цілі 

пов’язане зі значними 

відхиленнями в прогно-

зованому прирості ВВП 

та фактичному. Однак у 
2013 р. дану ціль було 

вилучено, можливо, у 

зв’язку з кризовими 
явищами та падінням 

ВВП. Доцільно все ж 

таки зазначати страте-
гічні планові показники 

з метою контролю за їх 

досягненням 

Створення умов для 

постійного та якіс-
ного задоволення 

попиту на енергети-

чні продукти. 
Визначення шляхів і 

створення умов для 

безпечного, надійного 
й сталого функціону-

вання енергетики та її 

максимально ефекти-
вного розвитку 

Створення умов 

для надійного 
та якісного 

задоволення 

попиту на енер-
гетичні продук-

ти 

Створення умов 

для надійного 
та якісного 

задоволення 

попиту на енер-
гетичні продук-

ти за най-

менших сукуп-
них витрат, що 

економічно 

обґрунтовано 

За умови постійного 

задоволення попиту не 
завжди постачання 

енергетичних продуктів 

відбувалося безпере-
бійно. Важливим є 

досягнення високого 

якісного рівня і рівня 
надійності 
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Продовження таблиці 1 

1 2 3 4 
Забезпечення енер-
гетичної безпеки 
держави 

Підвищення 
енергетичної 
безпеки держави 

Підвищення 
енергетичної 
безпеки держави 

Доцільним є не лише 
підвищення енергетич-
ної безпеки, але й під-
вищення рівня безпеки, 
що є більш зрозумілим. 
Можливим шляхами є 
диверсифікація енерге-
тичних продуктів (від-
новлювальні джерела, 
на які в оновленій стра-
тегії відводиться над-
звичайно низька частка) 
з країн-постачальників 
імпортованих енергети-
чних продуктів (зокре-
ма Росії) 

Зменшення техно-
генного наванта-
ження на довкілля та 
забезпечення циві-
льного захисту у 
сфері техногенної 
безпеки ПЕК 

Зменшення 
техногенного 
навантаження 
на навколишнє 
середовище і 
забезпечення 
цивільного 
захисту у сфері 
техногенної 
безпеки ПЕК 

Зменшення 
техногенного 
навантаження 
на навколишнє 
середовище і 
забезпечення 
цивільного 
захисту у сфері 
техногенної 
безпеки ПЕК 

Така ціль залишилася 
практично без змін. 
Варто внести цілі диве-
рсифікації енергетич-
них продуктів, а саме 
відновлювальних дже-
рел 

Зниження питомих 
витрат у виробництві 
та використанні енер-
гопродуктів за раху-
нок раціонального їх 
споживання, впрова-
дження енергозбері-
гаючих технологій та 
обладнання, раціона-
лізації структури су-
спільного виробницт-
ва і зниження питомої 
ваги енергоємних 
технологій 

Підвищення 
ефективності 
споживання та 
використання 
енергетичних 
продуктів 

Підвищення 
ефективності 
споживання та 
використання 
енергопродуктів 

Незважаючи на уточ-
нення цієї цілі, її нереа-
льно досягти самими 
лише розробками стра-
тегії (стратегічним 
плануванням), без ор-
ганізації, мотивування 
такого впровадження 
(як це відбувається у 
розвинених країнах 
світу) 

Інтеграція 
Об’єднаної енерго-
системи України до 
європейської енер-
госистеми з послідо-
вним збільшенням 
експорту електро-
енергії, зміцненням 
позицій України як 
транзитної держави 
нафти і газу  

У цій редакції 
ціль відсутня 

У цій редакції 
ціль відсутня 

Причинами виключен-
ня цієї цілі є втрата 
можливостей транзиту 
російського газу. Однак 
не потрібно ігнорувати 
інтегрування електрое-
нергетики, що є стриж-
невою для України, а 
також необхідність ви-
конання міжнародних 
зобов’язань України 

 

* Систематизовано авторами на основі джерел 2; 3. 
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З приводу останньої в оновленій стратегії, як і в попередньому 

варіанті, значно завищено рівень зростання валового внутрішнього 

продукту. В оновленому проекті побудовано три прогнозні сценарії. 

За  даними прогнозу Світового банку, таке значення для України ста-

новитиме 4%, за прогнозами Міжнародного валютного фонду – взагалі 

лиш 3,5% (табл. 2) [3]. 

Проведені обрахунки свідчать, що практично жоден із пропоно-

ваних приростів за різними сценаріями розвитку не є досягнутим – 

згідно з прогнозами Світового банку, МВФ та середньостатистичним 

приростом за 2003–2010 рр. в Україні (табл. 2).  

 
Таблиця 2 

 

Прогнозні значення приросту ВВП України  

впродовж 2012–2030 рр. (середньорічне значення) 
 

Показники 

Міністерство енергетики  

та вугільної промисловості 
України (Енергетична  

стратегія) за сценарієм 
М

іж
н

ар
о

д
н

и
й

 

в
ал

ю
тн

и
й

 ф
о
н

д
 

 С
в
іт

о
в
и

й
  

 б
ан

к
 

Середньо- 

статистич-
ний річний 

приріст  

по Україні  
за 2003– 

2010 рр. 
  базовим 

песиміс- 

тичним 

оптиміс-

тичним 

Прогнозні значення 5 3,8 6,4 4 3,5 3,9 

Абсолютне відхилення 

значень від прогнозу 

Енергетичної стратегії 

(базовий сценарій) 

0 -1,2 1,4 -1 -1,5 -1,1 

Абсолютне відхилення 

значень від прогнозу 

Енергетичної стратегії 

(песимістичний сцена-

рій) 

-1,2 0 2,6 0,2 -0,3 0,1 

Абсолютне відхилення 

значень від прогнозу 

Енергетичної стратегії 

(оптимістичний сце-

нарій) 

1,4 -2,6 0 -2,4 -2,9 -2,5 

 

* Систематизовано і розраховано авторами. 

 

Отже, як і в стратегії, прийнятій у 2006 р., прирости є необґрун-

тованими, а значить – нереальними, що загрожує повторним невико-

нанням більшості цілей, недосягненням стратегічних планових показ-

ників, як це відбулося протягом 2006–2010 рр. 
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Оскільки Енергетична стратегія є однією з ключових стратегій 

держави, то її цілі повинні узгоджуватися з іншими напрямами дер-

жавної політики, тобто цілі повинні також бути взаємодоповнювани-

ми. Але цієї умови насправді не виконано, адже оновлені цілі не 

узгоджуються з Державною цільовою програмою енергоефективності, 

розвитку відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів пали-

ва на 2010–2015 рр., а також зі Стратегією державної екологічної 

політики України [2, 3]. 

Як продемонстрували дослідження, до основних причин  

неефективності реалізації цієї стратегії віднесено неповне врахуван-

ня  основних тенденцій розвитку світового господарства, зокрема 

енергетичної галузі, неврахування значної монополізації ринків основ-

них енергетичних продуктів в Україні (нафти, нафтопродуктів, при-

родного газу) та непрозорість ринку вугілля (значні обсяги економічно 

невиправданих дотацій у виробництво вугілля), низький рівень 

орієнтування на екологію, диверсикація джерел енергії (відновлюваль-

ної енергії: вітрової, сонячної, біопалива тощо) [3, c. 3–7].  

Тому під час втілення стратегії доцільно було зважати на зазна-

чені фактори та інші зміни, що відбувалися в енергетиці України, світі, 

та застосовувати функцію регулювання (адже проміжних показників, 

запланованих на 2010 р., так і не було досягнуто, навіть у 2013 р.) 

і  лишень тоді вносити корективи та пояснювати, чому саме така стра-

тегія (2006 р.) виявилась неефективною.  

Завершальна функція системи управління – регулювання – доз-

волила би своєчасно корегувати розроблену стратегію залежно від 

змін чинників зовнішнього та внутрішнього середовища і досягнути 

поставлених цілей (а не очікувати понад 7  років, аж до 2013-ого, та  

пояснювати, що «під час розробки Енергостратегії у 2006 р. не були 

враховані в повному обсязі наявні на той момент тенденції світового 

розвитку енергетичної галузі» [3, c. 4-5]).  

Отже, для вдосконалення стратегічного управління енергетич-

ною безпекою потрібно: 

– управляти енергетичною безпекою, застосовуючи основні 

функції  управління; 

– під час планування енергетичної безпеки враховувати гло-

бальні й регіональні результати енергетичної сфери і деталізувати 

енергетичну стратегію розробкою тактики, оскільки до 2030 р. 

ймовірність змін є надзвичайно високою; 

– на час організації енергетичної сфери сприяти її децен-

тралізації та демонополізації для забезпечення високого рівня конку-

рентоздатності; 
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– при мотивуванні розробляти та реалізувати національні 
й  регіональні державні програми економічного стимулювання спожи-
вачів енергоресурсів до проведення заходів зі запровадження енергоз-
берігаючих технологій; 

– під час контролю здійснювати постійний моніторинг енерге-
тичної галузі, зокрема щодо відповідності енергетичної безпеки су-
часним вимогам, і регулювання за умов невідповідності; 

– за регулювання енергетичної безпеки зберегти у державній 
власності стратегічні ресурси, об’єкти енергетики. 

Висновки. Систему стратегічного управління енергетичною без-
пекою потрібно будувати на засадах функціонального підходу, який 
дозволить значно підвищувати рівень енергетичної безпеки країни, вра-
ховувати динаміку факторів внутрішнього, і головне – зовнішнього, се-
редовища, вчасно реагувати на їх зміну (використання функцій плану-
вання, контролю (не тільки кінцевого, а й поточного) і регулювання). 

До перспективних напрямів подальших наукових досліджень 
найперше доцільно віднести ґрунтовний аналіз усіх елементів системи 
планування енергетичної безпеки на засадах функціонального підходу 
(загальних і часткових функцій управління, методів, господарських 
рішень тощо). 
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Завербный А. С., Пушак Г. И. Проблемы и перспективы стратеги-

ческого управления энергетической безопасностью на основе функцио- 

нального подхода 

Определено роль энергетической безопасности как одной из основных 
составляющих экономической безопасности страны. Исследованы проблемы 

стратегического управления энергетической безопасностью Украины в кризис-
ных условиях хозяйствования. Выделены основные факторы, снижающие уро-

вень энергетической безопасности Украины. Проанализированы потенциальные 

подходы к управлению энергетической безопасностью Украины, предложено и 
обосновано построение системы управления на основе функционального подхо-

да. Определены приоритетные направления совершенствования планирования, 
контроля и регулирования энергетической безопасности Украины, способству-

ющие повышению уровня энергетической безопасности государства. 
Ключевые слова: энергетическая безопасность, энергетическая страте-

гия, функциональный подход, стратегическое управление, планирование, система. 

 

Zаverbny А. S., Pushak G. I. The problems and the prospects of the 

strategic management of power safety on the basis of functional approach 

The problems of energy providing with power resources, management of 
power industry of economy and enterprises and also their power safety are studied 

in the article. Research aims consist in the complex analysis of management system 
of power safety from the positions of functional approach and potential possibilities 

from its use in the unstable terms of menage with the purpose to increase the level 
both power and economic security. 

Authors have analysed the role of power safety, as one of key constituents of 
economic security of the country. In the article the problems of strategic 

management of power safety of Ukraine in the crisis terms of menage are studied. 
Basic factors that reduce the level of power safety of Ukraine are selected and 

examined. The conducted research has shown that one of the basic factors, that 

destructively influences on the management system of power safety of the country 
(region) is the degree of perfection of legislative base and invariability of this base 

over a period. Other factors that reduce the level of power safety of Ukraine are 
sharp decrease of the output and the production of own fuel and energy resources, 
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decrease of volumes of financing of geological survey works (according to their 

reduction), further growth of too high power consumption of domestic products 
(accordingly the decline of the level of its competitiveness, high level of wear 

and  tear of basic funds of energyextractive, energysupplying enterprises of Ukraine 
and so on. The potential approaches to the management of power safety of Ukraine 

are analysed and the argumentation of management system, which is based on the 
principles of functional approach, is offered. It is expedient to focus exactly on 

functional approach in straregic management that must be based on five basic 
functions: planning, organizing, motivating, controlling and regulation. Also it has 

to be mentioned that all marked functions are needed to be applied without 
exception. The omission of even one of them will result into the low level of the 

management efficiency of power safety. 

The priority directions of improvement of planning, controlling and 

regulation of power safety of Ukraine which are directed to increase the lewel 

of  power safety of the state are determined. 

Key words: power safety, economic security, management system of power 

safety, functional approach to management, management functions. 
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НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ  

РЕГУЛЮВАННЯ СФЕРИ ОБМІНУ  
ЗНАННЯМИ В УКРАЇНІ З ПОЗИЦІЇ 

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
 

Розглянуто напрями вдосконалення регулювання сфери обміну знання-

ми, зокрема посилення співпраці між наукою, освітою та бізнесом, що сприяє 

укріпленню конкурентоспроможності національного виробництва продукції 

та послуг на міжнародному ринку.  

Висвітлено основне завдання інфраструктури сфери обміну знання-

ми – забезпечення її взаємозв’язку з ринком праці, ринком послуг і ринком нау-

комісткої продукції; наведено низку функцій. Проаналізовано тісний взає-

мозв’язок формування інфраструктури сфери обміну знаннями з інноваційною 

інфраструктурою держави, яка забезпечує впровадження та підтримку  

діяльності, спрямованої на застосування знань. Доведено необхідність ство-

рення науково-освітніх та науково-інжинірингових центрів.  

Ключові слова: економіка знань, інтеграція науки, освіти та  

бізнесу, науково-освітній центр, науково-інжиніринговий центр, сфера обміну 

знаннями. 
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Постановка проблеми. Аналізувати функціонування сфери  

обміну знаннями (СОЗ) як окремого елемента соціально-еконо- 

мічних відносин неможливо, оскільки вона тісно пов’язана з такими 

ринковими установами, як біржі, фінансові установи, посеред- 

ницькі організації, служби зайнятості, транспортні та інформацій-

ні  мережі й ін.  

Інфраструктура СОЗ забезпечує постачання та збут наукоміст-

ких товарів і послуг, переміщення знань, інформації, капіталів, робочої 

сили, технологій тощо. Оскільки у СОЗ виокремлено два напрями об-

міну знаннями – без участі ринкового механізму та за його участі, – 

то  інфраструктура СОЗ набуває спільних ознак зі соціальною і ринко-

вою інфраструктурою.  

З метою збільшення частки випуску наукомісткої продукції та 

захисту національного виробництва на міжнародному ринку від пору-

шення прав інтелектуальної власності необхідно зміцнювати інфра-

структуру СОЗ – для тісної співпраці науки, освіти та бізнесу.  

Стан дослідження. Проблематику застосування знань у на- 

ціональній економіці та механізм її регулювання досліджували такі 

вітчизняні вчені, як-от: Ю. Бажал, С. Вовканич, А.Гальчинський, 

Т. Гандзій, В. Геєць, О. Грішнова, М. Долішній, М. Згуровський, 

С. Злупко, О. Лапко, Е. Лібанова, М. Матвіїв, Р. Патора, Ю. Полунєєв, 

Ю. Присяжнюк, Л. Семів, В. Семиноженко, Т. Смовженко, Л. Федуло-

ва та інші. 

Метою статті є виявлення основних напрямів та надання реко-

мендацій щодо регулювання СОЗ в Україні із врахуванням аспектів 

економічної безпеки в умовах розвитку економіки знань. 

Виклад основних положень. У державах із розвиненою еконо-

мікою знань для зміцнення науково-технічної діяльності, спрощення 

кооперації між науковими організаціями та комерціалізації їх розробок 

створюються технопарки та інші структури.  

Підприємства інфраструктури забезпечують взаємозв’язок між 

головними суб’єктами соціально-економічних відносин з обміну знан-

нями – виробниками та споживачами знань, надають їм необхідні пос-

луги, які сприяють підвищенню ефективності впровадження знань, 

прискорюють просування наукомістких товарів до безпосереднього 

споживача, водночас акумулюють вільні грошові ресурси і сприяють 

їх перерозподілу всередині галузі та між галузями. 

Інфраструктура СОЗ виконує низку функцій, основними серед 

яких є такі: 

1) доведення товарів і послуг до безпосереднього споживача та 

забезпечення зворотнього зв’язку між виробниками і споживачами; 
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2) поліпшення та прискорення роботи ринкових суб’єктів за до-

помогою спеціалізації діяльності інфраструктурних елементів; 

3) вирішення організаційних питань щодо функціонування рин-

кових відносин, зокрема акумуляції тимчасово вільних коштів і регу-

лювання грошового обігу; 

4) перерозподiл ресурсів між галузями і всередині видів еконо-

мічної діяльності; 

5) спрощення юридичного та економічного контролю держави. 

Основним завданням інфраструктури СОЗ є забезпечення її 

взаємозв’язку з ринком праці, ринком послуг і ринком наукомісткої 

продукції.  

Ці ринки тісно пов’язані між собою та зі сферою обміну знан-

нями, іноді їх важко чітко розмежувати. Суть взаємозв’язку полягає 

в  тому, що нові знання створюються висококваліфікованими пра- 

цівниками і виражаються у наданні послуг або створенні науко- 

місткої продукції. А кваліфікована праця буде потрібною за  

умови наявності попиту на послуги та наукомістку продукцію. У цій 

залежності проявляється економічний та соціальний зміст інфраструк-

тури СОЗ.  

Розвинена інфраструктура дає змогу доволі оперативно вплива-

ти на розвиток СОЗ. Політика, за якої пріоритетною у державі є під- 

тримка науки, акцентує на секторі створення знань, позитивно впливає 

на підготовку кваліфікованих спеціалістів, стимулює розвиток малого 

та середнього бізнесу, забезпечує застосування створених знань у то-

варах та послугах, регулюючи баланс трьох напрямків: науки, освіти 

та виробництва.  

Водночас недосконала інфраструктура гальмує формування та 

функціонування СОЗ і знаннєвої економіки загалом. 

Рівень розвитку інфраструктури та її стан зазвичай дають чітке 

уявлення про економічну систему в державі. Про зміну економічної 

системи можна говорити тоді, коли зміни відбуваються і в її інфра-

структурі.  

Оскільки інфраструктура є невід’ємним елементом економічної 

системи, то, обираючи шлях до економіки знань та знаннєвого су- 

спільства, необхідно створювати умови для формування відповідних 

інфраструктурних  механізмів.  

Як свідчить міжнародна практика, ринкові відносини не можуть 

бути вільними від регулювання, необхідним є  постійний певний вплив 

із боку держави. А ринкові відносини, об’єктом обміну в яких є знан-

нємісткі товари та послуги, тим більше не можуть існувати без чіткого 

підпорядкування деяким державним вимогам.  
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Механізм ринкової інфраструктури передбачає «досягнення  

загальної згоди економічними агентами (у їх взаємодії) на основі  

вбудованих у ринкові інститути норм, правил і традицій, які забезпе-

чують функціонування економічної системи» [2]. 

Розвиток інфраструктури, орієнтованої на потреби СОЗ, допо-

магає вирішити такі завдання: 

‒ зайнятість в інформаційному та наукомісткому секторах 

економіки працездатного населення; 

‒ зростання ролі інформаційно-комунікаційної інфраструктури 

у системі суспільного виробництва, становлення та домінування в еко-

номіці нових наукомістких технологій, засобів обчислювальної техні-

ки та телекомунікацій; 

‒ формування єдиного українського інформаційно-комуніка-

ційного простору як частини світового інформаційного простору; 

‒ орієнтація на людські ресурси – на відміну від індустріаль-

ного суспільства, що характеризується, насамперед, підвищенням  

ефективності виробництва за рахунок експлуатації техніки для механі-

зації робочого процесу. 

Формування інфраструктури СОЗ тісно пов’язане з інно-

ваційною інфраструктурою держави, яка забезпечує впровадження та 

підтримку діяльності, спрямованої на застосування знань. Якщо в дер-

жаві достатньо розвинена інноваційна інфраструктура, то створення 

інфраструктури СОЗ не буде складним завданням.  

Інноваційна інфраструктура охоплює такі складові: 

‒ науково-виробничі структури (технопарки, бізнес-інкуба- 

тори, інноваційно-технологічні центри, інноваційно-технологічні та 

інжинірингові фірми); 

‒ складові інформаційної системи (статистичні й аналітичні 

центри, бази даних та інформаційні мережі); 

‒ організації з підготовки і перепідготовки кадрів у сфері тех-

нологічного менеджменту (нова категорія фахівців із комерціалізації 

результатів науково-дослідних робіт); 

‒ елементи фінансової системи (венчурні, бюджетні, позабю-

джетні, страхові фонди, банки, кредитно-гарантійні організації позаба-

нківського сектора, фінансово-виробничі об’єднання, орієнтовані на 

інноваційну діяльність); 

‒ систему експертизи (центри можуть надавати експертні ви-

сновки виробникам, інвесторам, страховим службам і т. д.); 

‒ систему патентування, ліцензування та консалтингу з питань 

охорони, захисту, оцінки і використання інтелектуальної власності, 

оцінки комерціалізації наукових результатів; 
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‒ ефективну систему сертифікації, стандартизації й акредитації. 
В економіці знань визначальною стає ідея створення інновацій-

них мереж. Інноваційні мережі – це не просто бази даних для зацікав-
лених суб’єктів інноваційної діяльності, це системи, які можуть  
викликати ефект синергії. 

Інноваційна мережа є відкритою економічною системою, яка  

забезпечує максимальне використання науково-технічних ресурсів для 

виробництва і реалізації товарів та послуг, розвитку інноваційного, 

виробничого й кадрового потенціалу на базі єдиного комунікаційно-

інформаційного простору. 

Принципами формування інфраструктури СОЗ є керованість 

і  регульованість, взаємодоповнюваність елементів, вільний перероз-

поділ ресурсів, конкурентність, інформаційна забезпеченість, синерге-

тичний ефект. 

Послідовність побудови інфраструктури сфери обміну знаннями 

наведено на рис. 1. 

Розглянемо детальніше об’єднання організацій у більш складні 

структури з метою спрощення кооперації між основними секторами 

СОЗ: сектором створення знань, сектором передавання знань і секто-

ром упровадження знань (освітньо-наукові центри, інжинірингові 

центри, дослідницькі університети, технополіси, технопарки тощо). 

Одним зі способів оптимізації інфраструктури СОЗ та метою за-

безпечення тісної співпраці між її секторами створення та передавання 

знань є співпраця у науково-освітніх центрах, останні в організаційно-

економічному механізмі регулювання СОЗ покликані спростити спів-

працю з передавання знань.  

Для тіснішої співпраці між науковими організаціями, НАН 

України та МОН України створено регіональні наукові центри за тери-

торіальним принципом. Кожен із них має певний напрям роботи. 

Структура центрів є однаковою і складається із керівництва центру, 

ради центру, науково-координаційних рад у областях, наукових відді-

лень і секцій та наукової установи «Центр». 

Науково-освітні центри можуть об’єднувати не лише цілі облас-

ті, а й декілька наукових установ та навчальних закладів у регіоні. Де-

які ВНЗ створюють власні науково-освітні центри у регіонах, як на-

приклад, науково-освітні центри Національного університету харчових 

технологій, Академії педагогічних наук України, Дніпропетровського 

національного університету залізничного транспорту, Інтелектуальний 

навчально-науковий центр професійно-кар’єрної орієнтації, заснова-

ний НУ «Львівська політехніка», «Інститут біології», започаткований 

біологічним факультетом КНУ.  
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Рис. 1. Логічно-структурна схема побудови 

інфраструктури СОЗ* 
 

*  Складено автором. 

1. Інформаційне забезпечення та підготовка  

до побудови інфраструктури СОЗ  

 

5. Врахування впливу факторів на функціонування  

інфраструктури 

 

2. Окреслення проблем і перешкод у державі та її регіонах 

 

6. Акумулювання ідей щодо побудови інфраструктури СОЗ, 

вибір оптимальної ідеї для використання ресурсів держави 

3. Визначення мети і довготермінових цілей інфраструктури  

4. Визначення функцій інфраструктури, планування побудови 

її  основних елементів, урахування досвіду регіонів України  

та іноземного досвіду функціонування інфраструктури СОЗ 

 

8. Узагальнення результатів, конкретизація ідей  

щодо побудови інфраструктури СОЗ 

 

7.  Визначення підходів до оцінки ефективності 

функціонування інфраструктури  СОЗ 
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Серед закордонних науково-освітніх центрів заслуговує уваги 

досвід групи «Рассел» (Russell Group), до якої входять 20 найкращих 

університетів Великої Британії. Об’єднання було створене для того, 

щоби представляти інтереси університетів-членів перед урядом, 

парламентом та іншими впливовими структурами.  

Науково-освітні центри, створені при найкращих світових 

університетах: Кембриджському (Велика Британія), Гарвардському 

(США), Єльському (США), Оксфордському (Велика Британія) та 

інших ВНЗ світу, – є не лише освітніми центрами, а також потужними 

центрами проведення передових наукових досліджень. 

Науково-освітні центри в умовах України повинні займатися 

впровадженням моделі освіти постійно. Завдяки співпраці наукових та 

освітніх установ у межах таких центрів рекомендованим є навчання 

шляхом проведення значної кількості практичних занять (learning by 

doing). Такий спосіб навчання довів свою ефективність у провідних 

університетах, тому є доцільним і в Україні.  

Отже, науково-освітні центри, зазвичай, є формальними 

об’єднаннями установ, здійснюють наукову й освітню діяльність та 

функціонують для досягнення певних цілей, серед яких – координація 

роботи декількох установ однієї чи різних галузей наук для про- 

ведення спільної наукової та науково-технічної діяльності, навчання 

студентів, аспірантів, докторантів; проведення курсів підвищення 

кваліфікації тощо. 

Іншим способом оптимізації інфраструктури секторів СОЗ 

на  національному та регіональному рівнях є створення науково-

інжинірингових центрів. Об’єднання наукових, освітніх та виробничих 

установ і організацій має важливе значення для поліпшння процесу 

впровадження знань. За кордоном досвід функціонування науково-

інжинірингових центрів налічує понад три десятки років, зокрема 

у  США його започаткували з 1984 р. [3, с. 39]. Фінансування діяльно-

сті науково-інжинірингових центрів у США здійснюється за рахунок 

коштів Національного наукового фонду. Створення науково-інжині- 

рингових центрів було запропоновано для отримання конкурентних 

переваг США у виробництві продукції перед іншими країнами. Ідея 

виявилась настільки успішною, що на сьогодні в США функціонує вже 

третє покоління науково-інжинірингових центрів. Кожне покоління 

було спеціально розроблене з урахуванням динамічних потреб країни 

у технологічних перевагах. Нині у США функціонують 17 центрів за 

такими напрямами діяльності: виробництво; біотехнології та охорона 

здоров’я; енергетика та інфраструктура; мікроелектроніка, чутливість 

та інформаційні технології.  
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Варто зазначити, що 31 науково-інжиніринговий центр завер-

шив співпрацю з Національним науковим фондом та перейшов на при-

ватне фінансування діяльності.  

Основною метою функціонування науково-інжинірингових 

центрів є комерціалізація наукових розробок. Науково-інжинірингові 

центри є одним зі способів інтеграції науки та бізнесу. Такі центри 

проводять одночасно науково-дослідну діяльність і надають послуги 

з  інжинірингу, а якщо членами центру є виробничі підприємства, 

то  з’являється можливість значно спростити процес розробки іннова-

цій з подальшою комерціалізацією. У разі широкомасштабного будів-

ництва практикують комплексний інжиніринг – сукупність послуг 

і  постачання обладнання, потрібного для будівництва промислового 

підприємства або об’єкта інфраструктури. 

Основними учасниками відносин у створенні та функціонуванні 

науково-інжинірингових центрів є держава, її установи та постачаль-

ники сировини (рис. 2).  

Науково-інжинірингові центри сприяють налагодженню парт-

нерських зв’язків між дослідниками, що представляють різноманітні 

галузі науки, а також між університетами, науковими установами та 

виробництвом. Науково-інжинірингові центри формують інтерес до 

інженерних наук серед молоді, створюючи конкурентні переваги обра-

ному виду діяльності.  

Зосередження науково-інжинірингового центру на певному  

виді діяльності дає змогу вузько і чітко окреслити її мету, стратегію 

та  плани. Дослідницька діяльність є важливим, проте не  єдиним 

напрямом для центру. Окремо необхідно складати план освітньої, 

а  також виробничої діяльності. Координація роботи центрів здійс- 

нюється на державному рівні, з урахуванням загальнодержавних 

стратегій з розвитку пріоритетних для країни видів діяльності. На 

регіональному рівні працю науково-інжинірингового центру повинні 

координувати спільно два департаменти обласних адміністрацій 

України: департамент освіти і науки й департамент економічного 

розвитку торгівлі та промисловості. До діяльності центру необхідно 

залучати (або створити) інжинірингову установу, основними 

функціями якої буде здійснення контролю за якістю діяльності центру 

та надання консультацій.  

Налагодження співпраці сектора створення знань зі сектором 

упровадження знань, тобто науки із виробництвом, є вкрай необхідним 

для того, аби громадяни отримали змогу користуватись втіленими 

в  товари знаннями, а наука отримувала від цього фінансову підтримку 

через ланцюг наука – технології – виробництво – споживання.  
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Рис. 2. Модель науково-інжинірингового центру* 
 

*  Складено автором. 
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попиту важливо залучати найпродуктивніші способи збору та опрацю-

вання первинної інформації, зокрема проводити Інтернет-опитування. 

Отож, науково-інжиніринговий центр за своїм складом об’єднує 

установи майже кожного зі секторів СОЗ: наукову установу, освітній 

заклад, підприємство із виготовлення інноваційної (найчастіше 

наукомісткої) продукції, установу з надання інтелектуальних послуг. 

Діяльність науково-інжинірингового центру підсилює синергетичний 

ефект від створення наукових знань, забезпечуючи можливість 

тіснішої співпраці науки, освіти й виробництва, як це відбувається 

за  кордоном. 

Нові способи організації інфраструктури виробництва уможли-

влюють зниження собівартості продукції. Зокрема, таку нагоду дає 

аутсорсинг, який передбачає перенесення виробництва розробленого 

продукту на інші підприємства згідно з укладеною угодою. Зазвичай, 

виокремлюють два види аутсорсингу: виробничий та аутсорсинг  

бізнес-процесів.  

Виробничий аутсорсинг передбачає передання частини своїх 

виробничих процесів або й весь виробничий процес іншій компанії. 

Крім того, існує можливість продажу окремих своїх підрозділів і пода-

льшої співпраці з ними на засадах аутсорсингу.  

Аутсорсинг дає змогу підвищити ефективність виконання 

певних функцій підприємств у сфері інформаційних технологій, 

постачання й обслуговування, фінансів, забезпечення персоналом 

і  навіть виробництва. Практика аутсорсингу допомагає компаніям 

вирішувати проблеми функціонування й розвитку в ринковій еко-

номіці шляхом скорочення витрат, прискорення адаптації до умов 

зовнішнього середовища, поліпшення якості продукції та послуг, 

зменшення ризиків.  

Компанія-замовник може, використовуючи аутсорсинг 

другорядних функцій, сконцентруватися на тих, які властиві саме їй, 

тобто на своїй специфіці.  

Аутсорсинг передбачає чіткий розподіл функцій: одне під- 

приємство займається винятково розробкою товару, делегуючи 

виготовлення цього товару іншому підприємству на підставі угоди. 

Як  підприємство-замовник, так і підприємство-виконавець можуть 

обмежитися випуском одного товару, не беручи на себе зобов’язання 

щодо подальшої співпраці.  

Ринковий механізм співпраці надає можливість підприємству-

замовнику обирати контрагента, який здатен запропонувати кращі 

умови. При цьому контрагенти можуть знаходитись не  тільки в різних 

регіонах однієї країни, й у різних країнах.  
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У сфері розвитку економіки знань в Україні надто важливим 

є  впровадження виробничого аутсорсингу для нових ідей. Україна має 

значний інтелектуальний потенціал, проте виробнича база потребує 

істотних фінансових вкладень.  

Застосування виробничого аутсорсингу повинно сприяти тому, 

що новостворені ідеї будуть втілені без серйозних інвестувань 

у  розвиток виробничих підприємств.  

Висновки. Ефективна взаємодія елементів інфраструктури СОЗ 

забезпечує співпрацю її секторів, що, своєю чергою, є важливим 

не  лише для цих сфер діяльності, а й для суспільства загалом, оскільки 

населення отримує змогу користуватися знаннями, створеними 

наукою.  

Наукові знання повинні бути комерціалізовані та доступні, 

оскільки тільки таким чином можна наблизити знання, створені 

наукою, до потреб суспільства. Крім того, зміцнивши співпрацю 

науки, освіти та бізнесу, можна підсилити процес створення нових 

технологій, які в майбутньому забезпечать конкурентоспроможність 

національної продукції. 
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Копытко М. И., Вйонцек О. С. Направления усовершенствования 

регулирования сферы обмена знаниями в Украине с позиции экономиче-

ской безопасности 

Рассмотрены направления совершенствования регулирования сферы 

обмена знаниями, в частности усиление сотрудничества между наукой, обра-

зованием и бизнесом, что способствует укреплению конкурентоспособности 

национального производства продукции и услуг на международном рынке. 

Освещено основное задание инфраструктуры сферы обмена знаниями – обес-

печение ее взаимосвязи с рынком труда, рынком услуг и рынком наукоемкой 

продукции, приведен ряд функций.  
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http://www.pidruchniki.com.ua/18800413/%20politekonomiya/infrastruktur%20a
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Проанализирована тесная взаимосвязь формирования инфраструкту-

ры сферы обмена знаниями с инновационной инфраструктурой государства, 

обеспечивающего внедрение и поддержку деятельности, направленной на 

применение знаний.  

Доказана необходимость создания научно-образовательных и научно-

инжиниринговых центров. 

Ключевые слова: экономика знаний, интеграция науки, образования 

и  бизнеса, научно-образовательный центр, научно-инжиниринговый центр, 

сфера обмена знаниями. 

 

Kopytko M. І., Viontsek O. S. Areas of improvement regulation 

of  the  exchange of knowledge positions in Ukraine of the position of economic 

security 

In the article is highlighted the directions of improving regulation 

of  knowledge sharing. One of the goals is to strengthen the cooperation 

between  science, education and business will contribute to strengthening 

the  competitiveness of the national production of goods and services in the 

international market.  

The main objective of infrastructure for knowledge sharing is to provide its 

relationship with the labor market, services market and the market of high 

technology products. Infrastructure for knowledge sharing has a number of features, 

most of which are  given in the article. 

As infrastructure is an integral part of the economic system by choosing the 

path to the Knowledge Economy and Knowledge Society, it is necessary to create 

conditions for the formation of the infrastructure mechanisms. 

Building infrastructure of knowledge sharing closely linked with innovation 

infrastructure of the state, which provides implementation and support activities 

aimed at application of knowledge. For closer cooperation between scientific 

organizations of NAS of Ukraine and MES of Ukraine established regional research 

centers on a territorial basis. Some universities create their own scientific and 

educational centers in the regions. 

Scientific and educational centers usually have formal associations of 

institutions engaged in scientific and educational activity and function to achieve 

certain goals. Among the objectives of scientific and educational centers are usually 

the coordination of several institutions of the same or different branches of science 

to conduct joint scientific and technological activities, teaching students, graduate 

students, doctoral students; conducting training courses, and more. 

Scientific and Engineering Center in their composition brings together 

institutions of almost every sector of of knowledge sharing, scientific institution, 

educational institution, manufacturing company of innovation (often high 

technology) products, institution to provide intellectual services. 

Key words: knowledge economy, integration of science, education, 

business, research and education center, research and engineering center for the 

exchange of knowledge. 
 

Стаття надійшла 19 квітня 2016 р. 
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УДК 65.012.8(477)           С. І. Мельник, 

Ю. В. Лисий, В. І. Гирович 

 
ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ  
У СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Охарактеризовано фінансовий моніторинг у системі забезпечення еко-

номічної безпеки підприємства. З’ясовано, що українську систему фінансового 

моніторингу, на відміну від зарубіжних аналогів, наділено значно більшими 

повноваженнями – не лише отримувати інформацію, а й самій проводити 

фінансові розслідування. Зазначено, що підходи до окреслення системи моні-

торингу і його фінансової компоненти зосереджено переважно на інформа-

ційній та контрольній функціях моніторингу і його майже не розглядають 

у  ролі активного інструменту управління. Визначено, що в сучасних умовах 

функціонування у фінансовому моніторингу доцільно вбачати інструмент 

активного управління, який дозволяє забезпечувати більш високий рівень гнуч-

кості і адаптивності фінансового планування, формує механізм швидкого 

реагування на внутрішні та зовнішні зміни, а також створює ефективні умо-

ви для забезпечення економічної безпеки підприємств. 

Ключові слова: «відмивання» грошей, фінансовий моніторинг, управ-

ління, загрози, система, економічна безпека. 

 

Постановка проблеми. У сучасних умовах проблема економіч-

ної безпеки держави та суб’єктів господарської діяльності набуває 

першочергового значення, стає стрижнем державної політики, а також 

найважливішою характеристикою якості життя та стану економіки. 

З  огляду на це виникає нагальна потреба створення системи моніто-

рингу щодо забезпечення економічної безпеки підприємств.  

Треба зазначити, що традиційні методи і моделі управління фі-

нансовими ресурсами (класичні прийоми фінансового аналізу, контро-

лю, методи директивного планування) не здатні оперативно й адекват-

но реагувати на коливання зовнішнього і внутрішнього середовища. 

Це пояснюється відсутністю відповідних систем збору, систематизації 

й обробки великих обсягів фінансової інформації.  

Таким чином, одним із основних інструментів управління  

фінансами підприємства, який дозволяє швидко реагувати на динаміч-

ні зміни зовнішнього середовища, є фінансовий моніторинг. Саме  

дослідження фінансового моніторингу в  системі забезпечення еко- 

номічної безпеки підприємства становлять нині значний науковий 

і  практичний  інтерес. 
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Стан дослідження. Дослідженню проблеми фінансового моні-

торингу в системі забезпечення економічної безпеки підприємства 

присвячено чимало наукових праць. В Україні і за кордоном цією про-

блемою займалися С. Астистов, О. Барановський, І. Бланк, А. Борисов, 

В. Галіцин, М. Дем’яненко, М. Єрмошенко, Ю. Калюх, Р. Каплан, 

Л. Лігоненко, О. Мозенков, Н. Москаленко, Л. Новикова, Л. Савченко, 

В.  Савчук, Г.  Ситник та інші. 

Метою статті є дослідження фінансового моніторингу в системі 

забезпечення економічної безпеки підприємства в сучасних умовах 

ведення бізнесу в Україні. 

Виклад основних положень. Останніми роками в теорії і прак-

тиці управління фінансово-господарською діяльністю підприємств 

дедалі більшого вжитку набуває поняття «моніторинг». Необхідність 

появи на сучасних підприємствах цього феномена можна пояснити 

такими причинами: 

– зростанням нестабільності зовнішнього середовища, яке ви- 

магає швидкого реагування системи управління, підвищення рівня 

її  адаптивності та гнучкості;  

– необхідністю зміщення акцентів із контролю минулих подій 

на передбачення і розробку сценаріїв реагування підприємства на май-

бутні зміни; 

– необхідністю відстеження інформації про фінансовий стан 

підприємства в режимі реального часу в умовах інформаційної перена-

сиченості. 

Ще одним негативним чинником, який потребує фінансового 

моніторингу та впливає на забезпечення економічної безпеки під- 

приємств, є легалізація («відмивання») «брудних» грошей. Щорічно 

у  світі в легальний обіг вводиться від 150 до 500 млрд доларів США. 

За підрахунками МВФ, середні річні прибутки злочинних організа-

цій  становлять майже 500 млрд доларів США, що становить 2%  

всесвітнього валового продукту. Загальний витік капіталу з країн 

СНД,  за підрахунками експертів, складає близько 11–12 млрд доларів 

США щорічно, частина з якого припадає на український грошовий 

потік [12, с. 2]. 

Процес «відмивання» «брудних» грошей в Україні стрімко роз-

вивався на сприятливому ґрунті численних економічних проблем і не-

досконалого законодавства. На початку ринкових перетворень в Укра-

їні значні кошти були виведені з легальної економіки. В умовах недо-

статнього контролю за походженням грошових коштів тіньові капітали 

інвестувалися у створювані легальні комерційні структури і державні 

підприємства, що згодом приватизувалися. Внаслідок цього значна 
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кількість суб’єктів господарювання опинилася під контролем кримі- 

нальних  структур [1]. 

Слід зазначити, що незаконні капітали в період «відмивання» 

дуже рухливі. Складними є методичні та практичні питання, пов’язані 

з тим, як визначити ступінь «брудності» грошей, сам момент «забруд-

нення», відстежити їх рух, встановити факти спроб легалізації. Суттєво 

ускладнюють ситуацію законодавчі відмінності з правочинством ін-

ших країн, оскільки ці кошти мають транснаціональний характер [6]. 

Методика боротьби з незаконними доходами повинна мати  

цілісну систему і ґрунтуватися на правових аспектах: економіч- 

но-правовому; адміністративно-правовому; кримінально-правовому 

і  охоплювати максимально можливі сфери діяльності. Розв’язання 

зазначених проблем має забезпечувати дієвий механізм фінансового 

моніторингу. 

Система фінансового моніторингу в Україні охоплює фактично 

всіх надавачів фінансових послуг та передбачає тісну взаємодію різних 

міністерств і відомств. Кожна з цих установ відіграє специфічну, ви-

значену законодавством, роль у єдиній системі. Координацію діяльно-

сті суб’єктів фінансового моніторингу та їх методологічне забезпечен-

ня покладено на спеціально уповноважений орган – Державну службу 

фінансового моніторингу. Згідно з законом, система фінансового моні-

торингу є дворівневою – первинний фінансовий і державний фінансо-

вий моніторинг. 

Українська система фінансового моніторингу, на відміну від за-

рубіжних аналогів, наділена значно більшими повноваженнями – вона 

не лише отримує інформацію, а й сама проводить фінансові розсліду-

вання. Тому її діяльність, будучи спрямованою на захист державних 

інтересів, має забезпечувати нормальну ділову атмосферу в економіці 

(не перешкоджаючи при цьому бізнесу функціонувати в законному 

режимі) та збереження конфіденційності фінансової інформації, знач-

ними обсягами якої вона володіє. 

Щодо моніторингу як системи підтримки управлінських рішень, 

то він уперше був запроваджений на підприємствах США наприкін-

ці  XIX – на початку XX століть. Спершу він був сконцентрований 

переважно на фінансових питаннях (фінансовий моніторинг) і роз- 

глядався тільки як функціональний блок фінансового менеджменту. 

З  часом сфера компетенції цієї системи поширилася на маркетинг, 

постачання, виробництво. У Європі фінансовий моніторинг активно 

почали запроваджувати в 70-х роках минулого століття. Сьогодні  

його служби функціонують практично у всіх великих і в більшості 

середніх  підприємств.  
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У фінансовому словнику-довіднику редакцією М. Я. Дем’яненка 

моніторинг у межах окремої фірми визначається як чітко організована 

система спостереження за виконанням усіх завдань і доручень, перед-

бачених бізнес-планом, що охоплює всі рівні – від робочих місць,  

дільниць, бригад до управління виробництвами і фірмою загалом. Він 

охоплює систему безперервного інформування керівництва про стан 

усіх сторін її діяльності відповідно до затвердженого переліку окремих 

і загальних показників: стану портфеля замовлень і його відповідності 

завданням та вимогам фірми, ходу підготовки виробництва і запрова-

дження технологічних та інших новинок, виконання виробничої про-

грами, дотримання кошторисів затрат на виробництво, виконання ін-

вестиційної програми, фінансового стану фірми, дебіторської і креди-

торської заборгованості тощо [5].  

У Великому економічному словнику [3] визначено, що моніто-

ринг – це система постійної оцінки всіх сторін діяльності підприємст-

ва, його підрозділів, керівників, співробітників з точки зору своєчасно-

го та якісного виконання завдань стратегічного плану і виявлення від-

хилень фактичних результатів від передбачуваних. 

Професор І. О. Бланк вважає, що система моніторингу є розроб-

леним на підприємстві механізмом постійного спостереження за під-

контрольними показниками фінансової діяльності, визначення розмі-

рів відхилення фактичних результатів від передбачених та виявлення 

причин цих відхилень [2]. 

Вищезазначені підходи до окреслення системи моніторингу 

і  його фінансової компоненти [4; 7; 10; 14] зосереджують увагу пере-

важно на інформаційній та контрольній функціях моніторингу і майже 

не розглядають його в ролі активного інструменту управління.  

В сучасних умовах функціонування фінансовий моніторинг доціль-

но  тлумачити як інструмент активного управління, котрий дозволяє 

забезпечувати більш високий рівень гнучкості й адаптивності фінансо-

вого планування, формує механізм швидкого реагування на внутрішні 

та зовнішні зміни, а також створює ефективні умови для забезпечення 

економічної безпеки підприємств. 

Доцільно виокремити такі основні функції фінансового моніто-

рингу на підприємстві:  

– нагляд за ходом реалізації фінансових завдань, встановлених 

системою планових фінансових показників і нормативів; 

– вимірювання ступеня відхилення фактичних результатів  

фінансової діяльності від передбачених; 

– ідентифікація дотримання «стратегічного вектора» фінансо-

вого  розвитку; 
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– діагностика за розмірами відхилень серйозних погіршень 

у  фінансовому стані підприємства і суттєвого зниження темпів його 

фінансового  розвитку; 

– виявлення причин та центрів виникнення відхилень у фінан-

совому розвитку підприємства;  

– перевірка відповідності методів управління фінансами су-

часному стану фінансового середовища та ініціювання за необхідності 

зміни методів управління; 

– коригування, якщо потрібно, окремих цілей і показників фі-

нансового розвитку у зв’язку зі зміною зовнішнього фінансового сере-

довища, кон’юнктури фінансового ринку і внутрішніх умов здійснення 

господарської діяльності підприємства. 

Слушною є думка Л. Савченко [13] щодо побудови системи  

фінансового моніторингу на підприємстві, яка передбачає реалізацію 

певних етапів (рис.). 

 

 
 

Рис. Структурно-логічна послідовність побудови системи  

фінансового моніторингу на підприємстві* 
 

Складено за джерелом 13. 
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Перший етап передбачає формування системи інформацій- 

ного забезпечення, яке має містити інформаційні показники, що харак-

теризують і внутрішнє, і зовнішнє фінансове середовище функціону-

вання підприємства, тобто формується «інформаційне поле», яке  

дозволяє виокремлювати і розраховувати необхідні підконтрольні  

показники, створює базу для оцінки відхилень на подальших етапах 

моніторингу. 

Другий етап – це вибір і формування системи підконтрольних 

показників та їх диференціація за періодами. Зважаючи на тлумачення 

фінансового моніторингу як системи підтримки фінансового плану-

вання, що спрямована на реалізацію розроблених фінансових планів 

і  досягнення стратегічних цілей фінансового розвитку підприємства, – 

диференціація періодів моніторингу повинна відповідати трирівневій 

системі планування, яка містить стратегічний, поточний та оператив-

ний фінансові плани. 

Отож у межах цього етапу доцільно виділити три рівні моніто-

рингу: стратегічний, поточний та оперативний, що відповідає сучас-

ному підходу до фінансового планування та концепції стратегічного 

управління підприємством.  

У зв’язку з цим важливою частиною роботи в межах цього етапу 

є обґрунтування підконтрольних показників для кожної з підсистем 

моніторингу.  

Слід зазначити, що такий вибір індивідуальний для кожного пі-

дприємства і визначається особливостями діяльності та управління на 

підприємстві, стратегічними цілями його розвитку.  

Зважаючи на сучасні підходи до управління підприємством [8], 

процес формування переліку підконтрольних показників зорієнтова-

ний на стратегічні цілі фінансового розвитку.  

Система показників, що підлягає стратегічному фінансовому 

моніторингу, узгоджується зі стратегічною картою розвитку підприєм-

ства та індикаторами, які входять у збалансовану систему показників 

за фінансовою складовою.  

Обґрунтування показників поточного та оперативного фінансо-

вого моніторингу здійснюється в процесі каскадування стратегічних 

цілей фінансового розвитку: обираються фінансові показники, які 

є  підтримуючими відносно стратегічних фінансових індикаторів. 

Доцільно визначити найбільш придатні фінансові показники, 

які  можуть належати до складу підконтрольних на різних рівнях  

системи фінансового моніторингу. Такий перелік наведено в таблиці 

у  контексті загальної характеристики трирівневої системи фінансово-

го  моніторингу. 
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Таблиця  
 

Характеристика трирівневої системи  

фінансового моніторингу на підприємстві 
 

Підсистеми 
фінансового 

моніторингу 

підприємства 

Стратегічний  

моніторинг 

Поточний  

моніторинг 

Оперативний  

моніторинг 

Характе-

ристика  

підсистем 

Відстеження «страте- 

гічних» показників 

фінансового стану 
підприємства, іден-

тифікація дотриман-
ня стратегічного век- 

тора розвитку та 

актуалізація цілей фі-
нансового розвитку й 

методів управління 

Відстеження «по-

точних» показни-

ків фінансового 
стану підприємст-

ва, оцінка можли-
востей досягнення 

стратегічних цілей 

Відстеження «опе-

ративних» показ-

ників фінансового 
стану підприємства, 

оцінка стандартів 
платоспроможності 

і фінансової стійко-

сті 

Контрольний 

період 
Рік Квартал Місяць 

Система підко-

нтрольних 
показників 

− EVA; 

− коефіцієнт фінан-

сової рентабельності; 
− коефіцієнт еконо-

мічної рентабельнос-

ті; 

− WACC; 

− ринкова ціна акції 

(для АТ); 
− темп зростання 

ЕВІТDА; 

− темп зростання 
чистого грошового 

потоку. 

− коефіцієнт по-

точної ліквідності; 

− коефіцієнт фі-
нансової автоно-

мії; 

− коефіцієнт обо-

ротності активів; 

− довжина опера-

ційного циклу; 
− коефіцієнт якості 

чистого грошового 

потоку; 
− рівень маржина-

льного доходу; 

− рентабельність 
обороту. 

− виручка від реалі-

зації продукції; 

− темп росту вируч-
ки від реалізації 

продукції; 

− постійні витрати; 

− рівень змінних 

витрат; 

− ЕВІТ; 
− чистий прибуток; 

− обсяг позитивного 

грошового потоку; 
− обсяг від’єм-ного 

грошового потоку; 

− період інкасації 
дебіторської забор-

гованості; 

− період погашення 
кредиторської забо-

ргованості. 

 
Стратегічний фінансовий моніторинг дозволяє керівництву ви-

значити відхилення в розвитку підприємства в стратегічному масшта-

бі, їх вплив на можливість досягнення цілей діяльності підприємства, 

тобто осягнути та усвідомити життєздатність гіпотез, що становлять 

основу стратегічного фінансового плану підприємства. 
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Стратегічний моніторинг зорієнтований на довгостроковий ча-

совий горизонт (більше 1 року), а в контексті управління фінансовою 

діяльністю здійснюється за підсумками року. Систему інформаційного 

забезпечення стратегічного фінансового моніторингу на підприємстві 

становлять:  

‒ стратегічний план розвитку підприємства; 

‒ стратегічна карта розвитку підприємства; 

‒ збалансована система показників за фінансовою складовою.  

Поточний (тактичний) фінансовий моніторинг підприємства 

проводиться поквартально і дозволяє керівництву впевнитись, що ква-

ртальний прогноз фінансових показників забезпечує виконання планів 

діяльності підприємства на певний період і узгоджується зі стратегіч-

ними цілями підприємства. 

Тобто метою поточного фінансового моніторингу є відстеження 

взаємозв’язку та взаємоузгодженості між квартальними планами  

діяльності підприємства (планом продажу, планом витрат, планом фі-

нансової діяльності тощо) та стратегічними цілями управління фінан-

совою діяльністю підприємства. Цей рівень моніторингу дозволяє  

виявляти та фіксувати визначальні фактори успіху реалізації стратегії 

фінансового розвитку підприємства, ідентифікуючи причини усклад-

нень та відхилень.  

Інформаційним забезпеченням поточного фінансового моніто-

рингу на підприємстві є поточний фінансовий план підприємства, фі-

нансовий звіт (складений у межах управлінського обліку).  

Оперативний фінансовий моніторинг передбачає щоденне конт-

ролювання видатків, надходження та запасів фінансових ресурсів 

у  процесі здійснення конкретних форм фінансової діяльності, що  

дозволяє керівництву впевнитись у виконанні поточних завдань 

управління, їх просуванні згідно з встановленими нормами та прави-

лами, підтримуючи при цьому необхідний рівень платоспроможності 

та фінансової стійкості підприємства. 

Ідея оперативного фінансового моніторингу на підприємстві 

випливає з мети щоденного управління фінансовим станом, яке, на 

думку Ж. П. Маркілі, полягає в «прискоренні або відстроченні над- 

ходження та видатків таким чином, щоб, не порушуючи взятих на себе 

зобов’язань, надлишки грошових коштів приносили б фінансові дохо-

ди, а дефіцит був профінансований з найменшими витратами. Сукуп-

ність таких операцій повинна супроводжуватися найбільш незначни-

ми, наскільки це можливо, адміністративними витратами» [9]. 

Мета оперативного моніторингу – створити систему керування 

досягненням поточних цілей підприємства, а також ухвалити своєчасні 
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рішення з оптимізації співвідношення витрати – прибуток. Інформа-

ційним забезпеченням оперативного моніторингу є бюджет грошових 

коштів, який застосовується водночас і як інструмент контролю.  

На наступних трьох етапах побудови системи фінансового моні-

торингу (етапи 3–5) здійснюється формування внутрішньої докумен-

тації (звітності), яка висвітлює масштаби і причини відхилень, місця 

їх  виникнення та відповідальних за їх появу, що фіксується у відпо- 

відних протоколах. 

Шостий етап побудови фінансового моніторингу на підприємс-

тві полягає в прийнятті управлінських рішень за результатами фінан-

сового моніторингу. Ці рішення диференціюються залежно від масш-

табів та причин відхилень і можуть втілюватися як в оперативному 

регулюванні грошового обороту (при несуттєвих відхиленнях, які ви-

явлені в межах оперативного моніторингу), так і в коригуванні фінан-

сових цілей, методів та окремих бізнес-процесів управління фінансами 

(при стратегічних відхиленнях, що генеруються ззовні). 

Висновки. Отже, українська система фінансового моніторингу, 

порівняно зі зарубіжними аналогами, не тільки отримує інформацію, 

а  й сама проводить фінансові розслідування. Її діяльність спрямована 

на захист державних інтересів, забезпечення адекватної ділової атмос-

фери в економіці, зокрема функціонування бізнесу в законному режи-

мі, а  також на збереження значних обсягів конфіденційної фінансової 

інформації. 

Окрім цього, в сучасних умовах функціонування підприємств 

фінансовий моніторинг варто розглядати як інструмент активного 

управління, який уможливлює більш високий рівень гнучкості й адап-

тивності фінансового планування, утворює механізм швидкого реагу-

вання на внутрішні та зовнішні зміни, а також формує ефективні  

умови задля забезпечення економічної безпеки підприємств. 
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Мельник С. И., Лысый Ю. В., Гирович В. И. Финансовый монито-

ринг в системе обеспечения экономической безопасности предприятия 

Охарактеризировано финансовый мониторинг в системе обеспечения 

экономической безопасности предприятия. Выяснено, что украинская систе-

ма финансового мониторинга, в отличие от зарубежных аналогов, обладает 

значительно большими полномочиями – не только получает информацию, но и 

сама проводит финансовые расследования.  

Отмечено, что подходы к разработке системы мониторинга и его 

финансовой компоненты сосредоточены преимущественно на информацион-

ной и контрольной функциях мониторинга и его почти не рассматривают 

в  качестве активного инструмента управления.  

Определено, что в современных условиях функционирования в финансо-

вом мониторинге целесообразно видеть инструмент активного управления, 

который позволяет обеспечивать более высокий уровень гибкости и адаптив-

ности финансового планирования, формирует механизм быстрого реагирова-

ния на внутренние и внешние изменения, а также создает эффективные усло-

вия для обеспечения экономической безопасности предприятий. 

Ключевые слова: «отмывание» денег, финансовый мониторинг, 

управление, угрозы, система, экономическая безопасность. 
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Melnyk S.I., Lysyi Yu.V., Herovych V.I. Financial monitoring in the 

system of ensuring enterprise economic security 

The financial monitoring in the system of ensuring enterprise economic 

security is characterized in the article. It is shown that the Ukrainian system of 

financial monitoring, unlike its foreign analogues, is endowed with considerably 

greater powers – it does not only receive information, but also carries out the 

financial investigation. Therefore, its activity aimed at the protection of state 

interests, must ensure normal business atmosphere in the economy, while allowing 

businesses to operate in a legal mode and also must ensure privacy of financial 

information, a significant amount of which it owns. 

It is indicated that approaches to outlining monitoring system and its 

financial components, focus mainly on informational and control monitoring 

functions and almost do not consider it as an active management tool. It is 

determined that in modern conditions of functioning financial monitoring should be 

considered as a tool of active management, which ensures a higher level of 

flexibility and adaptability of financial planning, creates a mechanism for rapid 

response to internal and external changes and creates effective conditions for 

ensuring enterprise economic security. 

The authors characterize the construction of a system of financial 

monitoring in the enterprise, through the implementation of the following stages, 

namely formation of the system of information provision of financial monitoring; 

selection and formation of a system of accountable indicators and their 

differentiation according to the periods; formation of reports (protocols) on the 

results of financial monitoring; assessment of the rate of deviations of actual 

indicators from the planned; identification of the causes of deviations and 

responsible persons; making decisions based on the results of detected deviations. 

Key words: money «laundering», financial monitoring, management, 

threats, system, economic security. 
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ТЕНДЕНЦІЇ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

 
Здійснено аналіз сучасних підходів до оцінювання рівня зовнішньоеко-

номічної безпеки країни. Досліджено ступінь діючих та ймовірних загроз зов-

нішньоекономічній безпеці. Охарактеризовано сучасну зовнішньоторговельну 

сферу України та її взаємозв’язок з зовнішньоекономічною безпекою держави. 
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Розглянуто основні показники зовнішньої торгівлі України за 2008–2014 рр., 

ступінь відкритості національної економіки, проаналізовано товарну та геог-

рафічну структуру експорту й імпорту, вивчено питання частки високотех-

нологічного та сировинного експорту в загальному обсязі експорту, дослі-

джено зміни у напрямі розвитку зовнішньої торгівлі України, пов’язані зі 

структурними змінами її геополітичного вектора. Розроблено низку пропози-

цій щодо зміцнення системи забезпечення зовнішньоекономічної безпеки Укра-

їни в перспективі. 

Ключові слова: зовнішньоекономічна безпека, зовнішньоторговельна 

безпека, загрози зовнішньоекономічній безпеці. 

 

Постановка проблеми. Не викликає сумніву, що найважливі-

шим елементом економічної безпеки держави є її зовнішньоекономіч-

на безпека, тобто незалежність і стабільність усіх її систем стосовно 

інших держав. Переконливими з цього приводу в Україні, та й усьому 

цивілізованому світі, є події двох останніх років. Ослаблення зовніш-

ньоекономічної безпеки сприяло ослабленню національної безпеки та 

оборони та призвело до анексії Українського Криму, а далі до фактич-

ної окупації Російською Федерацією значних територій Донецького 

басейну. 

Стан дослідження. Проблеми забезпечення економічної безпе-

ки на різних її рівнях висвітлювали у своїх працях вітчизняні та зару-

біжні вчені, такі як: Л. Абалкін, В. Барабін, О. Бельков, В. Богомолов, 

Н. Вавдіюк, М. Вавринчук, З. Варналiй, О. Власюк, В. Геєць, З. Гера-

симчук, В. Горбулін, Б. Губський, Я. Жаліло, Т. Клебанова, Т. Коваль-

чук, В. Лiпкан, В. Лапін, В. Литвин, В. Мунтіян, В. Олуйко, Г. Пастер-

нак-Таранушенко, С. Пирожков, В. Пономаренко, В. Предборський, 

В.  Сенчагов, Г. Ситник, А. Сухоруков, О. Татаркін, Н. Фірюліна, 

А.  Чесноков, В. Шлемко, Л. Яремко та інші.  

Метою статті є визначення ступеня діючих та ймовірних загроз 

зовнішньоекономічній безпеці країни, обґрунтування цілей і перс- 

пектив подальшого розвитку зовнішньоторговельної діяльності,  

а також прийняття дієвих науково обґрунтованих управлінських  

рішень  у  цій  сфері. 

Виклад основних положень. Зовнішньоекономічна безпека – це 

стан відповідності зовнішньоекономічної діяльності національним 

економічним інтересам, що забезпечує мінімізацію збитків держави від 

дії негативних зовнішніх економічних чинників та створення сприят-

ливих умов для розвитку економіки завдяки її активній участі у світо-

вому розподілі праці. 

Аналіз літературних джерел засвідчив, що зовнішньоекономічна 

безпека держави є інтегральною характеристикою стану економічної 
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системи, яка включає характеристики стану низки підсистем – взаємо-

пов’язаних структурних складових: торгівельної, фінансово-інвести- 

ційної та банківсько-валютної (рис.). 

 

Зовнішньоекономічна безпека держави

Торгівельна складова
Банківсько-валютна

складова

Фінансово-інвестиційна 

складова

 Коефіцієнт покриття 

імпорту експортом

 Відношення обсягу імпорту 

до ВВП

 Питома вага провідної 

країни-партнера в 

загальному обсязі 

зовнішньої торгівлі

 Частка експорту 

наукомісткої продукції в 

товарному експорті

 Відношення сальдо 

платіжного балансу 

України до ВВП

 Відношення загального 

обсягу зовнішнього боргу 

до ВВП

 Валові міжнародні резерви 

України (в місяцях 

імпорту)

 Частка прямих іноземних 

інвестицій у загальному 

обсязі інвестицій

 Частка іноземного 

банківського капіталу в 

загальному обсязі 

банківського капіталу

 Відношення обсягів 

депозитів в іноземній 

валюті до загальних обсягів 

депозитів

 Темп зміни індексу 

офіційного курсу гривні до 

долара США

 
 

Рис. Структурна схема оцінки 

зовнішньоекономічної безпеки держави* 
 

* За джерелом 3. 

 

Методологічний підхід, зображений на рисунку, базується 

на  визначенні зовнішньоекономічної безпеки як здатності держави 

протистояти зовнішнім загрозам, адаптувати та реалізовувати свої 

економічні інтереси на внутрішньому й зовнішньому ринках, ство- 

рюючи конкурентні переваги, які забезпечують стале економічне  

зростання  [4].  

На думку деяких авторів, зовнішньоекономічна безпека (ЗЕБ) 

полягає в мінімізації збитків держави від впливу негативних зовніш-

ньоекономічних чинників, створенні сприятливих умов для розвитку 

національної економіки шляхом її активної участі у світовому поділі 

праці, відповідності зовнішньоекономічної діяльності національним 

економічним інтересам [6]. Нині зовнішньоекономічна діяльність 

(ЗЕД) України значною мірою лібералізована без опанування держа-

вою відповідних контрольно-регулюючих функцій та врахування спе-

цифіки перехідного періоду, що створює неабияку загрозу економічній 

безпеці України [2]. 

Серед зарубіжних учених ведуться дискусії з приводу першоря-

дності та домінування внутрішніх і зовнішніх загроз для національної 
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економіки. Позиція державно-центристського підходу до аналізу  

світогосподарських зв’язків, що панувала тривалий час, коли світове 

господарство розглядалося як алгебраїчна сума її частин – національ-

них господарств, віддавала першість внутрішнім загрозам економічній 

безпеці. Проте на сучасному етапі світова економіка являє собою 

не  просто взаємопов’язану сукупність національних економік, а сис-

тему, для якої характерні тільки їй властиві явища і тенденції – погли-

блення і диференціація міжнародного розподілу праці, єдина валютно-

фінансова система, яка одночасно виконує функцію обслуговування 

всіх міжнародних економічних відносин, маючи тим самим прив’язку 

до національних держав, і відіграє самостійну роль, акумулюючи і пе-

реміщаючи велику кількість фінансових ресурсів, також транснаціона-

лізація, глобалізація та ін. 

Розвиток цих процесів призвів до становлення цілісної світогос-

подарської системи (хоча системи не однакової), яка, безумовно, здат-

на зберігати необмежене національне розмаїття, навіть незважаючи на 

процеси конвергенції. Тому державі потрібно враховувати зростаюче 

значення зовнішніх факторів для добробуту нації і дотримуватися  

такої політики, яка б забезпечила сприятливе міжнародне становище 

національної економіки. 

Враховуючи вищевикладене, доходимо висновку, що потрібно 

не концентрувати увагу на одному виді загроз відносно інших, а дослі-

джувати їх взаємопов’язаність, взаємозалежність та взаємовплив. На-

приклад, тривале збереження внутрішніх загроз без проведення ефек-

тивної економічної політики робить країну більш вразливою для зов-

нішніх загроз, а посилення внутрішніх загроз може розглядатися як 

передумова до ускладнення забезпечення зовнішньоекономічної без-

пеки держави, оскільки, не справляючись з внутрішніми загрозами, 

держава позбавлена можливості проводити активну зовнішню політи-

ку, захищати інтереси вітчизняних товаровиробників, сприяти підви-

щенню конкурентоспроможності вітчизняної продукції, завойовувати 

нові ринки збуту і т. д. При цьому вплив внутрішніх і зовнішніх загроз 

при амплітудному збігу ефекту їх впливу може агреговано посилити 

наростання спільної загрози, а може й послабити шляхом їх взаємної 

нейтралізації. 

Для ефективного забезпечення зовнішньоекономічної безпеки 

країни необхідно виявити існуючі та потенційні загрози, визначити 

їхні кількісні та якісні показники, сформулювати основні напрями дія-

льності та конкретні заходи щодо їх нейтралізації, сформувати меха-

нізм, який реалізує прийняття рішень, враховуючи, що забезпечення 

безпеки є прерогативою держави. 
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До основних сфер загроз зовнішньоекономічній безпеці країни 

належать такі: 

• структура зовнішньої торгівлі (переважання сировинних това-

рів у структурі експорту, втрата традиційних ринків збуту); 

• міжнародна інвестиційна позиція держави (погіршення міжна-

родного кредитного чи інвестиційного рейтингу); 

• валютно-фінансові відносини, зокрема стан зовнішнього боргу 

(високий рівень зовнішнього боргу, його зростання і збільшення 

у  зв’язку з цим витрат бюджету на його обслуговування); 

• вплив міжнародних економічних організацій і ТНК (завоюван-

ня іноземними фірмами внутрішнього ринку по багатьох товарах і, як 

наслідок, зростання залежності країни від імпорту); 

• вплив світових криз;  

•збільшення динаміки легального і нелегального переміщення 

факторів виробництва (втеча капіталу, «витік умів»). 

Для побудови ефективної системи зовнішньоекономічної безпе-

ки потрібно виявлення найнебезпечніших зовнішніх загроз, їх ранжу-

вання, визначення напрямів, що вимагають оперативного регулювання 

або послідовної стратегічної нейтралізації.  

Необхідно зважати на те, що основні тенденції зовнішньоторго-

вельної діяльності України мають певні особливості. 

Українська економіка зберігає відкритість. Зовнішньоторгове-

льний оборот України у 2014 р. становив 135,0 млрд. дол. США, 

що  навіть за умов суттєвого скорочення (на 26,3% до рекордних  

обсягів 2008 р.) становить близько 102,4% ВВП. Поступове зниження 

рівня відкритості національної економіки не забезпечило формуван-

ня  належної стійкості до зовнішніх викликів та загроз (відношення 

експорту товарів і послуг до ВВП зменшилося з 62,4% у 2000 р. до 

49,1% у 2014 р., за середнього світового рівня 24,7% [5]). 

Вітчизняний експорт характеризується значною волатиль- 

ністю. Так, істотний приріст експортної виручки (на рівні до 32% 

у  2008 р., 27,3% у 2010 р. та 17,3% у 2011 р.) змінювався стрімким 

падінням (зниження на 35,6% у 2009 р.), що формувало шокові на- 

слідки для економіки. Зниження обсягів експорту товарів і послуг 

(у  2014 р. на 17,7%) укотре стало одним із найвагоміших чинників 

загального економічного спаду. 

Продовжується рестриктивна торговельна політика Російсь-

кої Федерації щодо українського експорту. Протягом 2011–2014 рр. 

експорт України до РФ скоротився вдвічі (до 9,8 млрд дол.), а недоот-

римана виручка оцінюється в 17 млрд дол. США. До цього слід додати 

втрати експортних поставок з України до країн СНД, які перебувають 
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в орбіті РФ, внаслідок скоординованих російською стороною дій щодо 

витіснення українського експорту з їхніх національних ринків. У під-

сумку частка експорту України до країн СНД (включно з РФ) знизила-

ся з 39,2% у 2011 р. до 28,5% у 2014 р. [1]. 

Товарний експорт змінює географічну структуру. Протягом 

2011–2014 рр. російський чинник припинив домінувати в українському 

товарному експорті. Частка ринку РФ в українському експорті товарів 

зменшилася з 29,0% у 2011 р., що перевищувало експорт у ЄС, 

до  18,2% у 2014 р. 

Експорт товарів зберігає сировинну та низькотехнологічну 

спеціалізацію. Небезпечними викликами економічній безпеці є зміни 

у  структурі експортних товарних поставок за рівнем технологічності. 

Так, за підсумками 2014 р., значно зросла частка низькотехнологічних 

товарів в експорті (до 26,0%, або 14 млрд дол. США, що на третину 

більше за рівень 2008 р.), натомість на високотехнологічні та середньо-

високотехнологічні товари разом припадало лише 19,2% (причому 

зниження прибутку від рівня 2008 р. становило майже 35%). Загалом  

відновлюється тенденція до заміщення технологічних сегментів  

вітчизняного експорту нетехнологічними товарними позиціями 

(68%  товарного  експорту).  

На відміну від експортних поставок, імпортний попит України 

на 45% забезпечується товарами кінцевого споживання, а за характе-

ром технологічності понад третину імпорту становлять високотехно-

логічні та середньовисокотехнологічні товари. 

Вагомі втрати валютних надходжень від експорту збільшують 

розбалансованість національної економіки. Порівняно з докризовим 

2008 р. рекордно скоротилася частка недорогоцінних металів у сукуп-

ному експорті (з 41,3% до 28,3% у 2014 р.), а частка хімічної промис-

ловості зменшилася з понад 9% до 6,8%. Лише у 2014 р. металурги 

недоотримали 13,1% (відносно рівня 2013 р.) експортної виручки (по-

рівняно з рівнем 2008 р., виручка скоротилася майже удвічі). Хімічна 

промисловість у 2014 р. втратила 28,2% (щодо рівня 2013 р.) експорт-

ної виручки, а відносно 2008 р. спад сягнув 39%. Виробники за- 

значених видів продукції одними з перших перейшли у стан рецесії 

через проблеми, пов’язані з енергозатратністю немодернізованих  

виробництв. 

Триває скорочення товарного імпорту. У 2014 р. Україна ре- 

кордно скоротила імпорт товарів – майже на 32% (до 52,5 млрд дол. 

США). Найбільше зменшилися обсяги поставок із країн СНД (на 

43,7%, зокрема з РФ – більше ніж удвічі), майже на третину скороти-

лися поставки з країн Азії і на 22,5% – з країн ЄС. У підсумку у 2014 р. 
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частка країн ЄС у вітчизняному товарному імпорті сягнула рекордних 

40,0%. За окремими позиціями падіння імпортних поставок у 2014 р. 

перевищило показники кризового 2009 року. 

В Аналітичній доповіді до Щорічного Послання Президента 

України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє ста-

новище України в 2015 році» відзначено, що такі тенденції в умовах 

зовнішньої агресії посилюються актуальними ризиками зовнішньоеко-

номічної безпеки України, до яких слід віднести [1]: 

• втрату частини експортного потенціалу національної економіки; 

• зниження конкурентоспроможності національних експортерів 

на зовнішніх ринках; 

• закріплення неперспективної міжнародної товарної спеціалізації. 

У доповіді акцентовано увагу на тому, що в середньостроковій 

перспективі українська економіка зберігатиме експортну орієнтацію. 

Збережеться також висока імпортна залежність національної економі-

ки, насамперед за енергетичними товарами, а також у значному сегме-

нті високотехнологічних товарів, виробничої сировини та конструк-

ційних матеріалів, які Україна лише власними зусиллями в середньос-

троковій перспективі не здатна замістити. Тому пріоритетом державної 

політики економічних реформ є підвищення зовнішньоекономічної 

безпеки на засадах оптимізації залежності національної економіки від 

динаміки експорту, диверсифікації імпорту та розширення міжнарод-

ного співробітництва із розвитку внутрішньої промислової бази і під-

вищення обсягів виробництва послуг. 

Цільове розширення географічної та товарної спеціалізації віт-

чизняних експортерів на основі підвищення технологічності і ступеня 

переробки товарів потребує реалізації низки заходів щодо: 

• розроблення Національної експортної стратегії України, якою 

закріплюватимуться модель сучасного позиціювання України на між-

народних ринках товарів і послуг, механізми взаємодії державних ін-

ститутів з експортерами для оперативного реагування на проблемні 

аспекти експортної діяльності та дискримінаційні дії на зовнішніх ри-

нках, пріоритети розвитку комерційної дипломатії, інструменти дер-

жавного сприяння виходу на зовнішні ринки МСП, засади фінансового 

стимулювання експортної діяльності (експортне кредитування й гаран-

тування) тощо; 

• стабілізації валютного ринку та створення умов для повернен-

ня експортерами валютної виручки. Синхронізації курсової політики 

між НБУ та ринковим середовищем сприятиме відмова від фіскальних 

обтяжень на операції з валютою, лібералізація доступу експортерів до 

міжбанківського валютного ринку тощо; 
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• впорядкування автоматичного відшкодування ПДВ експорте-

рам. Система підтвердження добросовісності експортної операції має 

відповідати міжнародним стандартам попередження фіктивних опера-

цій у зовнішньоторговельному обороті, а терміни відшкодування ПДВ 

від фактичного здійснення операцій мають бути мінімальними; 

• послідовного усунення бар’єрів для реалізації експортних мо-

жливостей вітчизняного бізнесу на основі дерегуляції. Регуляторні 

процедури зовнішньоекономічної діяльності мають бути остаточно 

приведені у відповідність до кращої практики країн ЄС, а дозвільно-

розпорядчі та погоджувальні процедури зменшено до обґрунтованого 

мінімуму; 

• розширення присутності вітчизняних представників у ключо-

вих міжнародних інституціях задля формування ефективної системи 

забезпечення інтересів експортерів. Зокрема, залишається нереалізова-

ним вагомий потенціал просування інтересів вітчизняних виробників 

у  міжнародній системі державних закупівель. Слід згадати, що щоріч-

ний обсяг державних закупівель тільки в ЄС сягає понад 2,4 трлн євро, 

а це створює «вікно» можливостей для вітчизняних експортерів; 

• виконання необхідних умов для укладення Угоди про оцінку 

відповідності та прийнятності промислової продукції (АСАА), що 

є  необхідним для забезпечення повномасштабного виходу вітчизня-

них виробників промислової продукції на ринки Європи, а в перспек-

тиві – і на ринки інших країн, які мають з ЄС аналогічні угоди; 

• завершення формування неурядової інституції стосовно стан-

дартизації та сертифікації промислової продукції. Згідно зі стандарта-

ми ЄС у сфері регуляторної політики, має бути забезпечено незалеж-

ність цього органу від державного впливу; 

• створення системи адаптації експортерів до міжнародних ста-

ндартів і технічних вимог. Практичне запровадження засад Угоди 

АСАА потребує синхронізації заходів зі сприяння експортерам у здій-

сненні процедур сертифікації та стандартизації традиційних і нових 

продуктів українського експорту, частина вартості яких може забезпе-

чуватися через компенсації та субсидування. 

Висновки. Отож, як бачимо, перед державою сьогодні стоять 

масштабні загрози у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Транс- 

формація цієї діяльності України в умовах європейської інтеграції та 

згортання торгівлі з РФ має забезпечити реалізацію незадіяного екс- 

портного потенціалу й відкрити нові можливості для диверсифікації 

експортних поставок.  

Невідворотність географічної переорієнтації зовнішньотор- 

говельного співробітництва України вимагає невідкладної конк- 
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ретизації стратегічних пріоритетів та цільових орієнтирів дво- 

сторонньої співпраці України у сфері зовнішньої торгівлі. Інтенси- 

фікація зовнішньої торгівлі України відповідає найвищим держав-

ним  пріоритетам. 

Водночас варто надати особливої уваги залученню прямих  

іноземних інвестицій в Україну, створенню нових підприємств із ваго-

мою часткою іноземного капіталу у статутному фонді.  

Для тих іноземних інвесторів, які здатні побудувати на території 

України нові підприємства або цехи існуючих підприємств і створити, 

таким чином, нові робочі місця, доцільно знизити, наприклад, на 50% 

ставки основних податків, але за умови, що на таких підприємствах 

рівень оплати праці буде відповідати середньоєвропейському.  

Завдяки цьому підприємства з іноземними інвестиціями будуть 

потужними джерелами наповнення Пенсійного фонду та інших цільо-

вих фондів, а також, що не менш важливо, основним засобом змен-

шення рівня безробіття в Україні. 

Вважаємо, що доцільно створити Державний фонд гарантування 

інвестицій фізичних осіб і нерезидентів. Наявність його буде вагомим 

стимулом для збільшення інвестицій за рахунок фінансових ресурсів 

населення і зарубіжних інвесторів.  

Для поліпшення ситуації в банківському секторі України, зок-

рема з метою зниження вартості кредитів, потрібно мати сектор дер-

жавних банків, у тому числі кілька державних інвестиційних банків, 

які здійснювали би не тільки іпотечне кредитування, а й довгострокове 

кредитування ефективних інвестиційних проектів. 
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Михалицкая Н. Я., Бець М. Т. Тенденции внешнеторговой дея- 

тельности Украины в современных условиях внешнеэкономической безо-

пасности 

Осуществлен анализ современных подходов к оценке уровня внешне- 

экономической безопасности страны. Исследованы угрозы внешнеэкономиче-

ской безопасности. Охарактеризирована современная внешнеторговая сфера 

Украины и ее взаимосвязь с внешнеэкономической безопасностью государст-

ва. Рассмотрены основные показатели внешней торговли Украины за 2008–

2014 гг., степень открытости национальной экономики, проанализированы 

товарная и географическая структура экспорта и импорта, изучен вопрос 

доли высокотехнологичного и сырьевого экспорта в общем объеме экспорта, 

исследованы изменения в направлении развития внешней торговли Украины, 

связанные со структурными изменениями ее геополитического вектора.  

Разработан ряд предложений по укреплению системы обеспечения внешне- 

экономической безопасности Украины в перспективе. 

Ключевые слова: внешнеэкономическая безопасность, внешнеторго-

вая безопасность, угрозы внешнеэкономической безопасности. 

 

Mykhalitska N. Ya., Betz M. T. Tendencies of foreign trade activity of 

Ukraine in modern conditions of foreign economic security  

The article provides an analysis of the recent approaches to assessment of 

the level of foreign economic security of the country. The dangers connected with 

such kinds of foreign economic activity as international trade, international capital 

exchange, international technology transfer, transmigration of labor power were 

investigated. The methodological and practical approaches to the development of 

policies of foreign economic security provision were determined.  

Modern foreign trade sphere of Ukraine and its interrelation with foreign 

economic security of the state were analyzed. Main indicators of foreign trade of 

Ukraine of 2008–2014 years and the degree of the openness of national economy 

were considered. A special attention was paid to the research of general structure of 

foreign trade and the detailed analysis of import and export of goods and services.  

Export and import patterns as well as its geographical structure were 

analyzed; the issue of a part of advanced technology and extractive export in bulk of 

export was studied, conclusions were made concerning the degree of concentration 

and diversification of home country’s import and export and the influence of those 

indicators on the foreign economic security of Ukraine.Changes aimed at the 

development of foreign trade of Ukraine connected with the structural changes of its 

geopolitical vector were investigated.  

The list of the main problems of systematic character was compiled 

connected with the provision of foreign trade security. The top-priority directions of 

state foreign economic policy concerning the export activity of domestic enterprises 
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were suggested. In this direction particular attention is to be paid to the engagement 

of direct foreign investments into Ukraine as well as to setting up of new enterprises 

with not an insignificant part of foreign capital in authorized fund. It is reasonable 

to create a State fund of investments insurance of physical persons and non-

residents as well as a sector of state banks including several state investment banks 

which would carry out not only mortgage credit lending but also long-term lending 

of efficacious investment projects. General recommendation on dealing with 

problems and creation of favorable conditions for the realization of national 

interests in the sphere of foreign trade were given.  

Key words: foreign economic security, foreign trade security, dangers of 

foreign economic security. 
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ПРОГРАМА НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ 

ПОДАТКОВО-БОРГОВИХ РИЗИКІВ 
ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

 
Визначено сутність податкового боргу через застосування безпеко-

знавчого підходу. Здійснено аналіз динаміки показників, що характеризують 

розвиток явища: темпів зміни номінального та реального податкового боргу, 

динаміку податкового боргу тимчасово окупованих територій, частки боргу 

до ВВП. Доведено важливість стратегічного підходу до організації податко-

во-боргової роботи з метою посилення фінансової безпеки держави. Визначе-

но інтереси у сфері акумулювання податкових надходжень, які є необхідними 

для формування належного фінансового потенціалу держави. Запропоновано 

Програму нейтралізації податково-боргових ризиків із врахуванням їх жит-

тєвого циклу.  

Ключові слова: податково-боргові ризики, динаміка податкового бор-

гу, Програма нейтралізації податково-боргових ризиків. 

 

Постановка проблеми. Зростаючі статті видатків України ви-

магають постійного нарощення ресурсного потенціалу, залученого за 

допомогою податкових інструментів. Слабкими місцями податкової 

складової фінансової безпеки вважається податковий борг, який щоро-

ку зберігається та наростає, продукування кризових явищ на підприєм-

ствах-податкових боржниках, їх банкрутство. Така тенденція є сигна-

лом, що свідчить про існування в податковій роботі низки концеп- 

туальних та методологічних проблем, а в управлінні податковим  

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4249302_1_2&s1=%E8%EF%EE%F2%E5%F7%ED%EE%E5%20%EA%F0%E5%E4%E8%F2%EE%E2%E0%ED%E8%E5
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боргом – стратегічних прорахунків, без усунення яких неможливе фі-

нансове оздоровлення держави, особливо на етапі сучасних соціально-

економічних і геополітичних потрясінь.  

Стан дослідження. З-поміж українських учених економічна 

природа, причини та механізм управління боргом були розглянуті 

О.  Годованцем, О. Десятнюк, В. Кириченко, А. Крисоватим, Ю. Сибі-

рянською, О. Тимченко, А. Яковлевою та ін. Значний внесок у теоре-

тизацію правових засад регулювання заборгованості зроблено О. Бан-

дуркою, В. Бортняком, О. Онишком, Ю. Туником. У працях цих нау-

ковців запропоновано рекомендації щодо попередження та мінімізації 

обсягів заборгованості, однак не представлено стратегічного бачення 

заходів для розв’язання проблеми. Водночас податкова складова фі-

нансової безпеки держави репрезентована науковими працями надто 

фрагментарно, за винятком окремих досліджень Ю. Бережної, В. Гру-

шко, Ю. Іванової, В. Іщенко, які вивчали сутність та умови забезпе-

чення податкової безпеки загалом. На сьогодні проблеми податкового 

боргу як загрози фінансової безпеки держави залишаються поза ува-

гою, відтак, не розроблено методичних основ для їхнього подолання 

задля зміцнення визначальних параметрів фінансової безпеки.  

Мета дослідження полягає в побудові комплексної Програми 

нейтралізації податково-боргових ризиків задля збалансування фінан-

сової безпеки держави.  

Виклад основних положень. Зміст завдань, поставлених перед 

фіскальними органами без узгодження їх із інтересами фінансової  

безпеки, може призвести до втрати ними ефективності в контексті  

фіскальної достатності, економічності та соціальної справедливості 

оподаткування. Обсяг фінансових ресурсів держави, що майже на 70% 

формують податкові надходження, є передумовою до здатності держа-

вою виконувати покладені на неї функції. З цього випливає, що подат-

ки одночасно є інструментом забезпечення фінансової безпеки держа-

ви та чинником ризику і залежності, отож неповнота їх мобілізації 

є  прямою  загрозою.  

У людській природі закладене прагнення до мінімізації втрат, 

однією з яких є податки. Держава, натомість, планує стабільні надход-

ження протягом року, закріплює це у бюджеті та прагне отримати до-

ходи не в менших, ніж заплановано, обсягах. Роль податкових пла-

тежів, як ресурсу чи ризику, визначається конкретним етапом еко-

номічного розвитку, особливостями економічної політики держави 

тощо. Виходячи з цього, слушною є позиція, що національну податко-

ву безпеку в контексті фінансової безпеки можна визначити як такий 

стан податкової системи, який характеризується стійкістю і стабіль-
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ністю всіх її елементів, що передбачає спроможність захищати націо-

нальні економічні інтереси і протистояти зовнішнім та внутрішнім 

загрозам, можливість реалізації і розвитку податкового потенціалу 

країни, ефективне використання конкурентних переваг податкової си-

стеми в умовах глобалізації [2, с. 38]. 

У забезпеченні фінансової безпеки виникає проблема попере-

дження виникнення та наростання податкового боргу, а також підви-

щення ефективності заходів мобілізації створеного боргу до бюджетів. 

Завдяки застосуванню безпекознавчого підходу [3, с. 95] можна дійти 

висновку, що податковий борг – це фінансові відносини з приводу не-

санкціонованого використання платником податків грошових коштів із 

бюджетів різних рівнів в обсязі належних до сплати податкових зо-

бов’язань, котрі зумовлюють негативні наслідки для фінансової безпе-

ки держави. Наведена аргументація доводить, що в рамках податкової 

безпеки доцільно розглядати також податково-боргову компо- 

ненту, яку пропонується трактувати як елемент податкової складової 

фінансової безпеки держави, що відображає залежність її рівня від по-

вноти, регулярності та своєчасності мобілізації запланованих податко-

вих надходжень до бюджетів усіх рівнів, а також від ефективності 

управління податковим боргом.  

Оскільки явище податкового боргу винесено на одну з пріори-

тетних позицій серед загроз податкової, а  отже, й фінансової, безпеки 

держави, то варто дослідити окремі показники, що характеризують 

розвиток явища.  

 

 
 

Рис. 1. Динаміка податкового боргу в Україні,  

2004–2015 рр.* 
 

*  Складено автором за джерелами 1; 4. 



________  НАУКОВИЙ ВІСНИК 1´2016 ________________________ ISSN 2311-844X 

________  Львівського державного університету внутрішніх справ ____________ 

 94 

Аналіз динаміки податкового боргу, зображений на рисунку, 

дає  можливість охарактеризувати масштаби його деструктивного 

впливу та створює підстави для оцінки ефективності реальних заходів 

з  його  мінімізації. 

Рисунок 1 демонструє, що в Україні протягом досліджуваного 

періоду утримувався високий рівень податкового боргу за податкови-

ми зобовʼязаннями.  

Незважаючи на суттєве зниження впродовж 2005–2007 рр. його 

обсяги в 2008–2013 рр. не лише відновилися, а в 2015  році багато-

кратно перевищили максимальні показники минулих періодів. Це 

відбувалося переважно через великі суми новоствореного податкового 

боргу: за оцінкою Рахункової палати України, на кожну гривню  

сплаченого до бюджету грошовими коштами податкового боргу в 

2012  році відбувся приріст новоутвореного податкового боргу в роз-

мірі 1,21 грн, а в 2014 році – 3,12 гривні [1]. Це зумовлено як  

несплатою підприємствами поточних платежів, так і виявленими  

порушеннями податкового законодавства, передусім через боротьбу 

з  «податковими ямами» та фіктивними фірмами.  

На динаміку зростання податкового боргу в Україні у 2014–

2015  рр. суттєвий вплив здійснила окупація частин Донецької та  

Луганської областей внаслідок військової агресії з боку Російської  

Федерації. У зв’язку з негативними подіями на території Східної  

України податковий борг платників податків Донеччини збільшився: 

протягом 2014 р. на 2,0 млрд грн та станом на 01.01.2015 р. склав 

2,9  млрд грн; протягом І півріччя 2015 р. – на 0,8 млрд грн та станом 

на 01.07.2015 р. склав 3,7 млрд грн.  

За інспекціями районів і міст, платники яких перебувають на 

тимчасово неконтрольованій території Донецької області, борг склав 

2471,7 млн грн, або 66,1% загальної суми. Зростання зумовлено, перш 

за все, несплатою підприємствами своїх зобов’язань у зв’язку з призу-

пиненням діяльності внаслідок захоплення озброєними формуваннями 

території підприємств.  

Так, згідно з інспекціями на підконтрольній Україні території, 

станом на  01.07.2015 р. борг становить 1266,7 млн грн. Зростання 

спричинено відсутністю грошових коштів у підприємств у зв’язку 

з  тяжким фінансовим станом дебіторів та зупиненням розрахунків 

за  продукцію.  

Збільшення боргу також відбулось унаслідок несплати поточних 

нарахувань, а також непогашення розстрочених податкових зо-

бов’язань – відповідно до рішень суду – підприємствами вугільної  

галузі. Зобразити цю динаміку можна графічно (рис. 2). 
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Рис. 2. Динаміка податкового боргу 

в Донецькій області, 2014–2015 рр.* 
 

*  Складено автором за джерелами 1; 4. 

 

У загальному обсязі податкового боргу частка реального до  

стягнення боргу станом на 01.01.2015 р. склала майже 55% 

(452,2  млн  грн) та на 01.07.2015 р. – майже 53% (671,4 млн грн).  

Погашення ускладнилося низкою причин, однією з яких є відсутність 

активів для його забезпечення.  

Питома вага податкового боргу у ВВП України є чи не єдиним 

показником, що розглядається науковцями в контексті впливу явища 

на фінансову безпеку. Отож динаміку цього показника представлено 

на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Динаміка частки податкового боргу 

у ВВП в Україні, 2004–2015 рр.* 
 

*  Складено автором за джерелами 1; 5. 
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Як бачимо, станом на 01.01.2015 р. показник співвідношення 
податкового боргу до ВВП становить 2,34%, тобто майже втричі пере-
вищує пороговий 1%-й рівень [6].  

Водночас за граничними значеннями, встановленими Світовим 
банком, показник знаходиться в межах порогового (безпечного) рівня 
у 3%, хоч і стрімко до нього наближається. Надзвичайно ризикованою 
вважаємо тенденцію зростання показника – протягом останнього року 
більше ніж на 1%. Крім того, за перший квартал 2015 р. показник зріс 
майже пʼятикратно. Квартальний показник, звісно, не може у повній 
мірі розцінюватися як індикатор розвитку явища, однак він демонструє 
тенденції, які, очевидно, є надзвичайно критичними.  

Побудова Програми забезпечення фінансової безпеки неможли-
ва без урахування закономірностей розвитку всіх її елементів, без іде-
нтифікації, відстеження тенденцій та подолання ризиків у всіх сферах 
фінансових відносин. Оскільки явище податкового боргу ми виносимо 
на високий щабель серед чинників податкової, а отже, і фінансової, 
безпеки держави, то розробка методичного інструментарію для його 
оцінки набуває неабиякого практичного значення. 

На сьогодні фіскальними органами обсяг податкового боргу 
оцінюється в абсолютному вимірі без урахування будь-яких інших 
корелюючих показників. Так, абсолютна динаміка номінального пода-
ткового боргу, ДАБСном, ілюструє напрямок зміни загальної тенденції 
податкового боргу в бік збільшення або зменшення, при цьому зна-
чення певного періоду повинно зменшуватися на обсяг попереднього 
проміжку часу:  

 

ДАБСном = ПБномn
 – ПБномn–1

 .      (1) 
 

Як видно з табл. 1 (рядок 1), номінальні обсяги податкового  
боргу характеризувалися зростаючою тенденцією з 2008 до 2011 року, 
і  хоча за період 2012 р. динаміка набула від’ємного значення, у 2013 р. 
явище знову стало масштабним. На нинішній час тенденцію зростання 
вважаємо критичною.  

Темп зміни (ТЗ ПБномін) більш наочно відображає тенденції роз-
витку явища. Показник демонструє відхилення певної величини відно-
сно попереднього її значення.  

 

ТЗ ПБномін = 
ПБномn

 * 100%                    (2) 
 ПБномn–1 

 

Темпи зміни номінального податкового боргу за період 2005 – 
2014 рр. представлено в табл. 1 (рядок 2). 
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Таблиця 1 
 

Абсолютна динаміка номінального податкового боргу 

в Україні, 2005–2014 рр.* 
 

№ 

з/п 
Індекс 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 
 

+598 -1618,5 -1466,3 +2805,2 +2623,1 +4473,6 +1240,1 -2761,6 +3309 +18290 

2 ТЗ  +6,8 -17,2 -18,4 +44,4 +28,7 +42,3 +7,4 -15,4 +21,7 +98,8 

 

*  Розраховано автором за даними джерел 1; 4. 

 
За результатами розрахунків (табл. 1) спостерігаємо повторення 

тенденцій абсолютної динаміки за досліджувані періоди. 

З метою адекватної оцінки податково-боргових тенденцій 

в  Україні варто здійснити розрахунок реального податкового бор- 

гу (ПБреал) шляхом перерахунку номінального обсягу податкового  

боргу з  урахуванням індексу інфляції.  

Такий підхід, на нашу думку, показує реальну динаміку подат-

кового боргу, адже інфляція, зростаючи, призводить до змін в обся-

гах  платежів, несплат, донарахувань, а відтак абсолютна величина 

податкового боргу може збільшуватися при, наприклад, посиленні 

платіжної дисципліни платників податків або зростанні ефективнос-

ті  заходів з управління податковим боргом, і навпаки. Розрахунки  

реального податкового боргу із врахуванням темпу інфляції представ-

лено в табл. 2. 

 
Таблиця 2 

 

Абсолютна динаміка реального податкового боргу 

в Україні, 2005–2014 рр.* 
 

№  

з/п 
Індекс 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 
 

+774,7 -1734,3 -1901,6 +2306,6 +3503,5 +5247,4 +1637,5 -2341,8 +3257,4 +16137 

2 ТЗ ПБреал  +8,8 -18 -22,4 +38,8 +42,5 +44,6 +9,6 -12,6 +19,9 +82,5 

 
*  Розраховано автором за даними джерел 1; 4. 

 

За результатами розрахунків бачимо, що негативні зміни відбу-

валися у всіх періодах за винятком 2006 та 2012 років. Більш наочним 

із позицій оцінки цього індикатора є порівняння темпів зміни обох 

показників.  
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Розвиток даних індикаторів графічно зображено на рис. 4. 

 

 
 

Рис. 4. Динаміка темпів зміни номінального 

та реального податкового боргу в Україні, 2005–2014 рр.* 
 

*  Побудовано автором за джерелами 1; 5; 4. 

 

Як бачимо із рис. 4, реальні темпи зростання податкового боргу, 

крім 2013–2014 років, є вищими, ніж це відображає номінальний  

показник, більше того, темпи спаду у 2006–2007 роках теж насправді 

є  дещо нижчими. Це свідчить про складну ситуацію стосовно боргу 

платників податків.  

З метою подолання проблеми податкової заборгованості вперше 

(у 2001 р.) було створено Стратегічний план розвитку Державної  

податкової служби України на період до 2013 року. Найпрогресивні-

шим аспектом стратегії за значенням для фінансової безпеки стало 

формування кількох відносних показників оцінки, а саме: показника 

добровільності виконання платниками своїх податкових зобов’язань, 

показника витрат на виконання вимог податкового законодавства пла-

тниками податків, імовірності виявлення випадків ухилення від сплати 

податків та неплатежів, індикатора якості функціонування ДПС при 

адмініструванні податків та наданні послуг платникам. Таку ініціативу 

було продовжено через створення Стратегічного плану розвитку Міні-

стерства доходів і зборів на 2013–2018 роки.  

Удосконалення системи стягнення податкового боргу заде- 

кларовано шляхом розроблення законодавчих ініціатив з питань  

прискорення стягнення податкового боргу з урахуванням можливості 

подальшого ведення бізнесу боржником. Попри актуальність окресле-

них цілей, не було визначено ні методів досягнення, ні відповідальних 

виконавців, ні критеріїв оцінки ефективності заходів, що, за відсут- 

ності на той час відповідного Департаменту у структурі Міндоходів, 
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цілком дезорієнтувало роботу та надало їй декларативного характеру. 

У структурі Державної фіскальної служби 11 департаментів забезпе-

чують виконання індикативних показників доходної частини бюджету, 

виконують контролюючі функції та займаються боротьбою з правопо-

рушеннями у сфері оподаткування [4].  

Усе вище викладене дає підстави вважати обґрунтованою потре-

бу створення Програми нейтралізації податково-боргових ризиків фі-

нансової безпеки держави (далі – Програма), яка включатиме такі струк-

турно-логічні комплекси: загальну частину (аналіз податково-боргових 

загроз фінансовій безпеці держави [3, с. 94]); цілі, завдання та принципи 

Програми; нормативно-правову базу й методологічне забезпечення; ор-

ганізаційно-функціональну структуру та кадри; фінансування Програми; 

заходи з нейтралізації податково-боргових ризиків фінансової безпеки; 

аудит ефективності заходів (система оціночних показників за кожним із 

заходів). Блок заходів щодо нейтралізації ризиків є стрижневим у Про-

грамі, оскільки охоплює конкретний інструментарій, який може бути 

використаний у роботі з боржниками. Варто згрупувати такі заходи за 

етапами життєвого циклу податково-боргових загроз (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Агрегована схема інструментів Програми за етапами 

життєвого циклу податково-боргових ризиків* 
 

*  Розроблено автором. 
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Висновки. Одним із напрямів зміцнення фінансової безпеки 

держави є система заходів із підвищення ефективності управління по-

датковим боргом, що втілені у Програмі нейтралізації податково-

боргових ризиків.  

Завдання Програми полягають у забезпеченні стану платіжної 

дисципліни платників податків; досягненні зменшення кількості та 

обсягів податкових правопорушень; розробці пропозицій щодо забез-

печення відшкодування державних втрат та удосконаленні механізму 

застосування різних видів відповідальності.  

Розроблена система заходів ґрунтується на прийнятті управлін-

ських рішень із урахуванням етапу життєвого циклу податково-

боргових ризиків, що уможливлює підвищення ефективності таких 

заходів для держави загалом і для платника податків зокрема. 

 
–––––––––––––––––– 
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Михальчук Н. М. Программа нейтрализации налогово-долговых 

рисков финансовой безопасности государства 

Применен подход к определению сущности налогового долга, который 

базируется на теории безопасности.  

Проведен анализ динамики показателей, характеризующих разви- 

тие явления: темпов изменения номинального и реального налогового  

долга, динамику налогового долга временно оккупированных территорий,  

доли долга в ВВП.  

http://www.minfin.gov.ua/control/publish/article/main
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Доказана важность стратегического подхода к организации налогово-

долговой работы с целью усиления финансовой безопасности государства. 

Определены интересы в сфере аккумулирования налоговых поступлений, необ-

ходимых для формирования надлежащего финансового потенциала государс-

тва. Предложено Программу нейтрализации налогово-долговых рисков с уче-

том их жизненного цикла. 

Ключевые слова: налогово-долговые риски, динамика налогового дол-

га, Программа нейтрализации налогово-долговых рисков. 

 

Myhalchuk N. М. The Program of neutralization of tax-debt risks of the 

state financial security 

Scientific security approach to determination of the tax debt nature was used 

in the article. It was substantiated that tax debt, as a threat to state financial 

security, – is the form of unauthorized funds use from the budgets of different levels 

in the amount of obligatory tax liabilities by taxpayer, which causes the use of 

financial responsibility towards him, which leads to the negative deviation of some 

financial security parameters.  

Analysis of the parameters dynamics, describing the development of the 

phenomenon: the rates of the nominal and actual tax debt change, tax debt dynamics 

of temporarily occupied territories, debt part of gross national product was made. 

The need to calculate dynamics of the real tax debt as a parameter, corrected with 

taking into account the inflation level, was proved. It was established that growing 

inflation leads to the changes in the amount of payments, non-payments, additional 

charges, and then – to the increase of absolute value of tax debt, even with the 

strengthening the payment discipline of taxpayers or at measures efficiency increase 

concerning tax debt management, and vice versa. The trends of debt part of gross 

national product of Ukraine for the years 2004–2014 were studied, and it was 

revealed that value of this parameter exceeds the limits during almost all studied 

period.  

The importance of strategic approach to the tax-debt work organization 

in  order to strengthen the financial security of the state was proved. The strategy 

of  national tax authorities development from 2001 till present was analyzed.  

The interests in the field of tax earnings accumulation, which are necessary 

to form a proper state financial potential, namely: achievement of tax earnings 

level,  corresponding with the planned one; tax earnings due to the stability 

principle; uniformity of tax environment; compensation of sanctions nature for 

violation of payment discipline; efficiency of tax work; minimum level of incorrigible 

debts; saving of operating economic entities were defined. 

The program of neutralization of tax-debt risks with taking into account 

their life cycle, in particular, on the stages of the risk appearance preconditions, risk 

birth, threat appearance and its disappearance was proposed. Expected results from 

these measures implementation were outlined.  

Key words: Tax-debt risk, tax debt dynamics, Program of neutralization the 

tax-debt risks. 
 

Стаття надійшла 25 квітня 2016 р. 
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УДК 336.71          І. П. Мойсеєнко 

 
АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ 

В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
 

Заналізовано основні принципи та передумови використання управлін-

ського синергізму в системі економічної безпеки. Використано принципи сис-

темної методології формування концепції економічної безпеки суб’єктів гос-

подарювання. Визначено роль такого інструменту синергетичного управління, 

як когнітивне моделювання, у вирішенні проблем управління економічною без-

пекою суб’єктів господарювання з урахуванням особливостей ситуацій. 

Доведено, що використання синергетики відкриває нові можливості 

розвитку системного підходу в управлінні економічною безпекою суб’єктів 

господарювання.  

Сформульовано завдання системного менеджменту економічної без-

пеки – моделювати безпеку на основі принципів самоорганізації, аналізу сцена-

ріїв розвитку подій і тенденцій та сучасних ІТ-технологій. Описано елементи 

адаптаційного механізму системного управління та особливості їх застосу-

вання в системі економічної безпеки суб’єктів господарювання. 

Ключові слова: управлінський синергізм, адаптивне управління, когні-

тивна карта, синергетичні ефекти управління, система економічної безпеки. 

 

Постановка проблеми. Для отримання додаткових можливос-

тей управління сучасними економічними системами необхідно вико-

ристовувати синергізм як галузь наукових досліджень для виявлення 

загальних закономірностей функціонування їх просторово-часових 

характеристик.  

Синергетичний менеджмент забезпечує економічну безпеку 

суб’єктів господарювання внаслідок використання системного опису 

економічних процесів діяльності, вбудованих у механізми самооргані-

зації та адаптації до змін середовища функціонування [1; 2]. Викорис-

тання синергетичного підходу до управління економічною безпекою 

суб’єктів господарювання на основі принципів самоорганізації та ког-

нітивного моделювання ситуацій передбачає подолання низки проблем 

теоретичного та прикладного типу, а саме: 

 ідентифікація (визначення та класифікація) елементів еконо-

мічної системи безпеки на основі поєднання когнітивного, адаптивно-

го і ситуативного підходів до управління; 

 встановлення структури елементів та визначення зв’язків 

між  елементами і зовнішнім середовищем без порушення гнучкості 

системи; 
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 вимірювання стану функціонування елементів економічної 

безпеки та змін у системі управління; 

 визначення системних принципів у механізмах управління  

рівнями економічної безпеки на основі принципів самоорганізації 

(адаптації) [3].  

Стан дослідження. Синергізм як концепція отримання додатко-

вих можливостей на основі максимального використання ресурсів та 

потенціалів в умовах трансформаційних процесів в економіці набуває 

нового змісту та передбачає вивчення особливостей самоорганізації 

економічних систем [4]. 

Українські вчені виділяють такі характеристики економічних 

систем, які є об’єктом дослідження управлінської синергетики: від- 

критість (масштаб і глибина впливу зовнішніх факторів), структура 

внутрішніх зв’язків, тип стану функціонування системи та його ста- 

більність, динаміка, переходи між внутрішніми станами (періодичні, 

випадкові), вплив зовнішніх факторів на внутрішню структуру й ін. 

[3,  с. 29].  

Основні передумови використання управлінського синергізму 

в  системі економічної безпеки: 

‒ необхідність реакції на зміни зовнішніх та внутрішніх умов 

функціонування; 

‒ потреба в об’єднанні різних напрямків діяльності в умовах 

розвитку процесів диверсифікації та невизначеності; 

‒ посилення конкуренції і необхідність створення конкурент-

них переваг; 

‒ розвиток теорії та практики системного управління для 

отримання синергетичних ефектів; 

‒ наявність доступної інформації (глобальних інформаційних 

мереж) для вивчення сильних і слабких сторін діяльності, зовнішнього 

середовища та умов конкуренції. 

З погляду теорії систем у ролі критеріїв моніторингу та аналізу 

функціонування економічної безпеки суб’єктів господарювання про-

понується використовувати такі впорядкованості: інформаційну, прос-

торово-структурну та часову. Під структурно-просторовою впорядко-

ваністю розуміють просторове розміщення елементів системи та вста-

новлення різного типу зв’язків між ними. Часова впорядкованість  

передбачає необхідність врахування стану функціонування елементів 

і  системи загалом та динаміки процесів. Інформаційна впорядкова-

ність встановлюється як підсистема управління знаннями з урахуван-

ням внутрішніх та зовнішніх зв’язків, виконання функціональних 

обов’язків щодо функціонування, безпеки й саморозвитку [4]. 
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Як елементи механізму управлінського синергізму розглядають 

принципи, методи, функції управління, систему управління та прийн-

яття управлінських рішень. Принципи розкривають вимоги, що вису-

ваються до управління системою та будуються на виявлених законо- 

мірностях її функціонування. Методи розкривають шляхи протидії 

виявленим і прогнозованим небезпекам, загрозам та ризикам у конкре-

тних умовах (ситуаціях) та у визначений термін часу. Також методи 

відображають безпосередній стан захищеності економічної системи. 

Процеси визначають порядок здійснення функцій та етапів реалізації 

механізму управління безпекою (захисту підприємства від виявлених 

чи прогнозованих загроз). 

Принципи управлінського синергізму реалізуються комплексно, 

безперервно, оперативно та централізовано, зокрема: 

 комплексність передбачає системність управління з визначен-

ням переліку всіх суб’єктів, активів та інтересів економічних систем; 

 безперервність – це постійний системний моніторинг стану 

функціонування економічних систем; 

 оперативність – це швидкість реагування на виникнення ризи-

ків і загроз для прийняття відповідних управлінських рішень; 

 централізація – то єдиний підхід до виконання функцій управ-

ління з урахуванням різного типу впорядкованостей [2]. 

Вирішення проблем управління економічною безпекою суб’єк- 

тів господарювання з урахуванням особливостей ситуацій пов’язане 

з  таким інструментом синергетичного управління, як когнітивне  

моделювання. Базовим поняттям у когнітивному моделюванні склад-

них ситуацій є поняття когнітивної карти ситуації. Когнітивна карта 

ситуації являє собою орієнтований зважений граф, де: 

 вершини однозначно відповідають базисним факторам ситуа-

ції, у термінах яких описуються процеси в ситуації (перелік базисних 

факторів може бути верифіковано за допомогою технології data 

mining, що дозволяє відкинути «надлишкові» фактори, слабо пов’язані 

з ядром базисних факторів); 

 визначаються безпосередні взаємозв’язки між факторами шля-

хом перегляду причинно-наслідкових ланцюгів, що описують поши-

рення впливів кожного фактора на інші.  
Когнітивна карта відображає лише факт наявності впливів фак-

торів один на одного без детального опису цих впливів, динаміки їх 
зміни залежно від ситуації, врахування тимчасових змін самих факто-
рів. Урахування всіх цих обставин вимагає переходу на наступний рі-
вень структуризації інформації, відображеної в когнітивній карті, тоб-
то до когнітивної моделі. На цьому рівні кожний зв’язок між фактора-
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ми когнітивної карти розкривається до відповідного рівняння, яке мо-
же містити як кількісні (вимірювані), так і якісні (вербальні) змінні. 
При цьому кількісні змінні входять природно у вигляді їх чи- 
сельних значень. У міру нагромадження знань про процеси, що відбу-
ваються в досліджуваній ситуації, стає можливим більш детально роз-
кривати характер зв’язків між факторами з допомогою використання 
технологій data mining [5]. 

Системна методологія формування концепції економічної  
безпеки суб’єкта господарювання передбачає врахування таких  
особливостей: 

– по-перше, система безпеки має бути унікальною, тому що  
залежить від рівня використання його потенціалу, ефективності його 
діяльності та управління; 

‒ по-друге, система безпеки повинна враховувати розроблену 
типологію інтересів, загроз та ризиків його діяльності; 

‒ по-третє, економічна безпека має бути комплексною та вра-
ховувати аналіз економічних і фінансових параметрів його діяльності 
в  кількісних та якісних вимірах; 

‒ по-четверте, в системі економічної безпеки інтереси суб’єк-
тів господарювання повинні бути гармонійно пов’язані з інтересами 
інших суб’єктів зовнішнього середовища. В межах економічної систе-
ми для вивчення і керування економічною безпекою потрібно застосо-
вувати системний апарат, який дозволятиме групувати інтереси та ри-
зики за рівнем їх значимості, локалізації та прогнозованості. 

У процесі формування системи інтересів і ризиків дотримують-
ся певних критеріїв, до яких належать: обмеженість, адресність, мож-
ливість трансформації інтересів в економічні показники, відсутність 
внутрішньої суперечності в системі інтересів. 

Метою статті є опис процесу адаптивного управління з викори-
станням синергетичних принципів формування економічної безпеки. 

Виклад основних положень. Використання синергетики від- 
криває нові можливості розвитку системного підходу в управлінні 
економічною безпекою суб’єктів господарювання, а саме: 

‒ визначення загальних і часткових властивостей системи 
управління та підсистем економічної безпеки; 

‒ доповнення складу системних величин економічної безпеки 
характеристиками синергії; 

‒ використання нових типів моделей та видів моделювання 
станів і ситуацій функціонування банку; 

‒ розширення переліку характеристик і взаємозв’язків у сис-
темі шляхом використання загальнонаукових категорій теорії систем 
та теорії безпеки; 
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‒ визначення складності управління через встановлення осно-

вних особливостей самоорганізації економічних систем [1]; 

‒ введення нових параметрів для характеристики системи  

(нелінійність, нерівноважність, нестійкість) і принципів управління 

(когерентність, резонансність тощо) [3]. 

Управлінський синергізм передбачає використання механізмів 

безпеки за умови використання потенціалу функціонування економіч-

них систем, врахування інтересів функціонування, а також механізмів 

узгодження інтересів сторін, який забезпечує досягнення взаємовигід-

ного результату [5; 8]. 

Загальна схема механізму синергетичного управління охоплює 

такі функції управління, що здійснюються послідовно або одночасно:  

‒ формування необхідного переліку корпоративних ресурсів 

(інтелектуального та матеріального капіталу, персоналу, інформації, 

технології та устаткування);  

‒ загальна оцінка стану функціонування системи економічної 

безпеки та рівня використання ресурсів; 

‒ загально-стратегічне прогнозування та планування викори-

стання потенціалу ресурсів за різного типу впорядкованостями;  

‒ стратегічне і тактичне планування діяльності за різного  

типу впорядкованостями;  

‒ когнітивне моделювання напрямів змін [4; 5; 8].  

Лише за умови здійснення в потрібному обсязі зазначених 

функцій можна буде досягти синергетичних ефектів управління в си-

стемі економічної безпеки.  

На основі узагальнення підходів забезпечення синергії управ-

ління встановлено послідовність етапів реалізації механізму управлін-

ня через визначення:  

– об’єкта і предмету управлінського синергізму;  

– політики та стратегії управління;  

– цілей і задач управлінського синергізму;  

– принципів забезпечення з використанням різного типу впо- 

рядкованостей управлінського синергізму;  

– критеріїв і показників дослідження стану та процесів  

управління; 

– а також створення системи діагностики ефективності уп- 

равління економічними процесами.  

Завдання синергетичного менеджменту економічної безпеки – 

моделювати безпеку на основі принципів самоорганізації, аналізувати 

ймовірні сценарії розвитку подій і тенденцій, використовувати можли-

вості для координації сприятливих тенденцій з використанням сучас-
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них ІТ-технологій [5; 6]; при цьому застосовувати адекватні методи 

управління відповідно не до змін, а до темпу змін. А для цього потріб-

но створювати механізми самоорганізації економічних систем, що 

працюють за змінними правилами й водночас демонструють узгодже-

ну (резонансну) поведінку для досягнення синергетичних ефектів. 

Одним із різновидів самоорганізаційних процесів є процес адап-

тації. Адаптацію необхідно розглядати як безперервний процес забез-

печення належного рівня економічної безпеки суб’єктів господарю-

вання і в умовах мінливого середовища функціонування. Причому ці 

зміни, в окремих випадках, повинні торкатися також і стратегічних 

завдань діяльності, які можуть супроводжуватися змінами у внутріш-

ніх системах і підрозділах як відповідь на зміни, що відбуваються 

у  зовнішньому середовищі. 

Схему адаптації суб’єктів господарювання до впливу зовніш- 

нього середовища наведено на рис. 1. В адаптації суб’єктів господа-

рювання до впливів зовнішнього середовища виокремлюють дві скла-

дові: адаптивну реакцію і власне процес адаптації [6; 7].  

Під адаптивною реакцією на дії зовнішнього середовища розу-

міється зміна стратегічних цілей діяльності суб’єктів господарювання 

або способів досягнення цих цілей, які істотно впливають на взаємо-

відносини зі зовнішнім середовищем.  

Своєю чергою, процес адаптації слід розуміти як процес вне-

сення змін у функціонування внутрішніх систем і діяльність підрозді-

лів, що супроводжують адаптивну реакцію.  

Адаптивна реакція і процес адаптації тісно пов’язані один із од-

ним, оскільки адаптивна реакція втрачає сенс без внесення відповідних 

змін у внутрішні системи та підрозділи суб’єктів господарювання, 

а  такі зміни доцільні тільки в разі зміни стратегічних цілей діяльності 

та обраних шляхів і способів їх досягнення. 

Адекватна система економічної безпеки – це така система, котра 

охоплює сукупність управлінських, економічних, організаційних, пра-

вових та мотиваційних способів гармонізації інтересів суб’єктів госпо-

дарювання з інтересами суб’єктів зовнішнього середовища і з 

урахуванням особливостей діяльності забезпечує відповідний рівень 

економічної безпеки. 

До речі, адаптація банку має різні форми, які розрізняються за 

масштабом і глибиною змін, що відбуваються у стратегії та поточній 

діяльності банку і його внутрішніх систем.  

Умовами формування адекватної системи є визначення сфер, 

у  яких перебувають чинники небезпек та загроз; до таких основних 

сфер, передусім, належать: 
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1)  економічна сфера: зменшення кількості джерел фінансових 

ресурсів, погіршення умов постачання та збуту, економічна й фінансо-

ва криза в економіці країни тощо; 

2)  соціальна сфера: низький рівень добробуту населення, неза-

довільний рівень якості життя; 

3)  технічна сфера: використання застарілих засобів та техноло-

гій економічної безпеки; 

4)  інформаційна сфера: недостатність належної зовнішньої ін-

формації; низький рівень захисту інформації та організації баз знань. 

 

 
 

Рис. 1. Загальна схема організації управління 

адаптаційними процесами 

 

Для створення адекватної системи економічної безпеки, яка за-

довольняла би високий рівень ефективності діяльності, варто скорис-

татися системними принципами адаптації, представленими на рис. 2. 

Адаптивна реакція становить безперервний процес, під час  

якого здійснюється реалізація рішень щодо адаптації, приміром, банку 

в умовах ризикової діяльності. 
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Рис. 2. Сукупність системних принципів адаптації 

суб’єктів господарювання 
 

Управління адаптацією – одна з головних вимог змін у стратегії 

й тактиці діяльності суб’єкта господарювання та його внутрішніх сис-

темах. Управління адаптацією передбачає проведення постійного кон-

тролю за виконанням усіх функцій управління – плануванням, облі-

ком, контролем, оперативним реагуванням у сфері адаптації [6; 7]. 

Сумісність означає, що запроваджені в процесі адаптації 

суб’єктів господарювання заходи захисту та протидії не повинні супе-

речити один одному та не завдавати шкоди іншим видам економічної 

безпеки, а навпаки, підвищувати їхню ефективність. Адаптація банку – 

адаптивна реакція та процес адаптації – є неможливими без систем 

оперативної підтримки, зміст яких формується в конкретних умовах. 

Серед таких систем підтримки, необхідних для ефективної адаптації 

суб’єктів господарювання, є підсистема управління знаннями та прин-

ципами забезпечення життєздатності банку в умовах високої конкуре-

нції та невизначеності економічних процесів зовнішнього середовища 

функціонування [4; 8]. 

Висновки. У статті обґрунтовується доцільність і доводиться 

нагальність використання синергізму як галузі наукових досліджень 

для отримання додаткових можливостей адаптивного управління за 

рахунок поєднання різного типу системних впорядкованостей у сучас-

них умовах. Критеріями дослідження та аналізу використання потенці-

алу ресурсів суб’єктів господарювання пропонуються такі впорядко-

ваності: інформаційна, просторово-структурна та часова. Виокрем- 

Безперервність адаптації 

 

Системні вимоги адаптації 

підприємства  

 

Резонансне управління 

Системність змін 

Сумісність змін 

Плановість 
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люються елементи адаптаційного механізму синергетичного управлін-

ня та особливості їх застосування в системі економічної безпеки 

суб’єктів господарювання на сьогоднішній час. 
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Мойсеенко И. П. Адаптивное управление в системе экономической 

безопасности 
Проанализированы основные принципы и предпосылки использования 

управленческого синергизма в системе экономической безопасности. Исполь-

зованы принципы системной методологии формирования концепции экономи-

ческой безопасности субъектов хозяйствования. Определено роль такого ин-

струмента синергетического управления, как когнитивное моделирование, 

в  решении проблем управления экономической безопасностью субъектов хо-

зяйствования с учетом особенностей ситуации. 

Доказано, что использование синергетики открывает новые возмож-

ности развития системного подхода в управлении экономической безопаснос-

тью субъектов хозяйствования. Сформулированы задачи системного мене-

джмента экономической безопасности – моделировать безопасность на  

основе принципов самоорганизации, анализа сценариев развития событий 

и  тенденций и современных ИТ-технологий. Описано элементы адаптацион-

ного механизма системного управления и особенности их применения в сис-

теме экономической безопасности субъектов хозяйствования. 

http://www.innovations.com.ua/%20ua/articles/finance/13487/sine...
http://www.innovations.com.ua/%20ua/articles/finance/13487/sine...
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Moiseenko I. P. Adaptive management in the system of economic 

security 

The article describes the basic principles and conditions of use of 

administrative synergies in economic security. 

It uses the principle of a systematic methodology in the formation of 

economic security of business entities concept.The decision of the economic security 

of business entities, taking into account problems of management features 

associated with situations such as a management tool synergetic cognitive modeling. 

It is proved that the use of synergy opens up new opportunities for the 

development of the system approach in the economic security management of 

business entities. The problems of economic security management system – to 

simulate the security on the basis of self-organization principles, the analysis of 

scenarios and trends and modern IT technologies. Elements of the adaptation 

mechanism and system control features of their application in the economic security 

system of business entities. 

Key words: synergy management, adaptive management, cognitive map, 

synergistic effects management system of economic security. 
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КАДРОВА БЕЗПЕКА СИСТЕМИ ОВС ЯК ЕЛЕМЕНТ 

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ: 
ВИКЛИКИ ТА ЗАГРОЗИ СЬОГОДЕННЯ 

 
Розглянуто практичні аспекти реалізації реформи МВС та її вплив на 

кадрову безпеку як складову економічної безпеки держави. З’ясовано, що, всу-

переч встановленим науковим поглядам щодо трактування кадрової безпеки 

як складової економічної безпеки підприємства, її ігнорування відносно 

суб’єктів забезпечення економічної безпеки держави здатне спричинити низку 

деструктивних явищ.  

Встановлено, що прокрастинація проведення реформи дестабілізує ді-

яльність органів внутрішніх справ через масове скорочення чисельності пра-

цівників та їх заміну низькокваліфікованими кадрами. 

Ключові слова: кадрова безпека системи ОВС, економічна безпека 

держави, система економічної безпеки, Стратегія розвитку органів внутріш-

ніх справ України. 
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Постановка проблеми. Час проведення реформ є нелегким  

випробуванням для кожного, він вимагає чесності, добросовісності 

і  політичної волі від представників влади, терпіння та послуху від 

громадян. Реформаційний процес – своєрідний лакмусовий папірець 

стану негараздів у державі, адже коли все злагоджено – його прове-

дення недоцільне.  

У 2014 році стартувала довгоочікувана реформа системи ОВС, 

перші результати якої активно обговорюють пересічні громадяни, екс-

перти й самі її учасники. 4 липня 2015 року в Києві на службу заступив 

перший батальйон нової патрульної поліції, який передав естафету 

Одесі, Львову, Вінниці, Івано-Франківську. Однак прийняття на служ-

бу нових працівників означало втілення масштабних змін у кількісній 

оптимізації професійного кадрового ядра системи МВС. Під час пре- 

зентації патрульної поліції у Полтаві урядовий очільник заявив, що до 

кінця поточного року зі 170 тис. діючих працівників буде залишено 

152 тис., хоча станом на момент доповіді було вже скорочено 24 тис. 

[14]. Це обумовлює необхідність у дослідженні причин виникнення 

та  форм вираження викликів і загроз кадровій безпеці системи ОВС та 

її багатоаспектного впливу на економічну безпеку держави. 

Стан дослідження. Проблематика забезпечення кадрової безпе-

ки є предметом дослідження К. Г. Гончарової, З. Б. Живко, А. Я. Кіба-

нова, Н. Г. Мехеди, М. І Петрова, І. Г. Чумаріна. Однак питання кадро-

вої безпеки суб’єктів економічної безпеки держави залишаються поза 

увагою науковців. 

Мета статті – дослідити практичні аспекти імплементації ре- 

форми МВС та її вплив на кадрову безпеку суб’єктів забезпечення 

економічної безпеки держави.  

Виклад основних положень. Конституцією України встанов-

лено пріоритетність виконання функцій держави у напрямку забезпе-

чення економічної та інформаційної безпеки. Згідно з Законом України 

«Про основи національної безпеки України» (надалі – Закон), такі фу-

нкції покладено на низку суб’єктів, серед яких – Національна поліція 

України. З боку Національної поліції економічна безпека досягається 

шляхом застосування правових засобів – як інструменту профілактики, 

виявлення та розкриття кримінальних правопорушень у сфері економі-

ки, захисту суб’єктів економічної діяльності, відшкодування завданих 

збитків. 

Відповідно до положень нормативно-правових актів, роль пра-

воохоронних органів у забезпеченні економічної безпеки є непересіч-

ною, однак на законодавчому рівні і у призмі наукових досліджень 

правоохоронні структури розглядають винятково як суб’єкти забезпе-
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чення безпеки. Такі погляди варті підтримки, водночас реальність  

свідчить про необхідність аналізу стану Національної поліції як 

об’єкта кадрової безпеки. 

 За класичним підходом, кадрову безпеку науковці співвідно-

сять із економічною безпекою підприємства, це пов’язано з особливос-

тями побудови індивідуальної кадрової політики для кожної установи. 

Наприклад, М. Петров вважає, що кадрова безпека підприємства – це 

такий стан організації як соціальної спільності й індивіда в ній, за яко-

го вплив на них із боку природного, економічного й соціального сере-

довищ, а також внутрішнього середовища самої людини не здатні  

заподіяти шкоди [8]. І. Чумарін розглядає кадрову безпеку через здат-

ність запобігання негативним впливам на економічну безпеку під- 

приємства шляхом протидії дестабілізуючим факторам, пов’язаним із 

персоналом, його інтелектуальним потенціалом та трудовими відноси-

нами загалом [13]. У науковому баченні А. Кібанова основу забезпе-

чення кадрової безпеки становить колектив, діяльність якого спрямо-

вана на реагування мінливих вимог ринку з урахуванням стратегії  

розвитку організації [6]. 

Всупереч усталеним науковим поглядам, у нашому дослідженні 

доречно тлумачити кадрову безпеку як елемент економічної безпеки 

держави, оскільки ігнорування кадрової безпеки державних установ, 

зокрема й тих, які, згідно з законом, уповноважені забезпечувати еко-

номічну безпеку держави (ОВС), – здатне спричинити негативні нас-

лідки державного масштабу. 

З огляду на це, кадрова безпека системи ОВС – це стан забезпе-

чення підрозділів ОВС фаховими кадровими ресурсами (суб’єктами 

економічної безпеки держави), діяльність яких безпосередньо спрямо-

вана на виконання функцій держави у напрямку забезпечення еконо- 

мічної  безпеки.  

На сьогодні, проблематику кадрової безпеки системи ОВС обу-

мовлює низький авторитет працівників ОВС серед громадськості  

(згідно з дослідженнями Фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька 

Кучеріва» та соціологічної служби Центру Разумкова, у 2014 році по-

казник недовіри до міліції сягнув 70% [9]); невідповідність оплати 

праці й рівня відповідальності та ступеня «морального вигорання»; 

незадовільний стан матеріально-технічного забезпечення працівників.  
Зважаючи на вищевказане, заслуговує на підтримку позиція  

непересічної особистості та відомого реформатора К. Бендукідзе, який 
у праці В. Федоріна «Ґудбай, імперіє. Розмови з Кахою Бендукідзе» 
[10] акцентує увагу на тому, що реформування поліції є нагальним  
заходом, оскільки у країні є видатки на утримання оборони і поліції, 
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а  фактично самої оборони і повноцінної поліції ще немає. Отож ре- 
формування є незворотним і єдиним способом подолання зазначених 
проблем, хоча його проведення в Україні спричиняє активізацію де-
структивних явищ.  

Концептуальний механізм проведення та реалізації реформи 
ОВС відтворено у Стратегії розвитку органів внутрішніх справ Украї-
ни. У ній визначено недоліки матеріального забезпечення – відсутність 
необхідної кількості приміщень, оргтехніки, меблів, зазначено про  
недостатній соціальний захист працівників, також запропоновано  
задля проведення стратегічного планування оцінку ресурсів, потрібних 
для нормального функціонування органів внутрішніх справ: витрати, 
покриття яких може бути здійснено в межах поточних обсягів фінан-
сування; витрати, яких здатні покрити додаткові бюджетні надхо-
дження; витрати, які вимагають підтримки міжнародних фондів [11]. 
Завдяки аналізу розподілу видатків Державного бюджету України про-
тягом 2015–2016 рр. встановлено, що у 2015 році на фінансування Мі-
ністерства внутрішніх справ виділено 33 771 154,7 грн, а в 2016 році – 
41 079 074,1 грн, що з урахуванням поточного рівня інфляції 12% за-
лишилось майже на тому ж рівні. Підсумовуючи показники бюджет-
них витрат на МВС, можна дійти висновку, що акумулювання коштів, 
призначених на розвиток структури, має здійснюватися шляхом змен-
шення поточних витрат на оплату праці, тобто скорочення чисельності 
штату, а також залучення фінансової підтримки міжнародних спільнот. 

Реалізацію положень Стратегії заплановано до 2018 року, однак, 
з огляду на план її виконання, є очевидним, що імплементація Страте-
гії відбувається з запізненням. Перехідний період, у якому наразі пере-
буває реформа, зумовлює виклики кадровій безпеці системи ОВС, що, 
своєю чергою, може негативно вплинути на стан економічної безпеки 
держави. Курс, за яким проводиться реформа, ігнорує наявні проблеми 
чинних працівників, пригнічує їх серед громадськості через «класовий 
поділ» на «старих» (міліцію) та «нових» (поліцію), наболілим залишає 
питання оплати праці. Вищезазначені тенденції сприяють виникненню 
певних загроз кадровій безпеці системи МВС: 

 зниження якості та продуктивності праці кадрового ресурсу 
(відсутність чіткого уявлення та алгоритму дій при виконанні функці-
ональних обов’язків; відсутність інституту наставництва);  

 зниження якості освіти правоохоронців (Стратегія розвитку 
ОВС пропонує реформувати відомчі заклади МВС у коледжі для під-
готовки фахівців освітнього рівня «бакалавр», створити при Академії 
МВС цільову програму для здобуття освіти керівників вищої ланки, 
водночас ліквідовувати науково-дослідні інститути, які були уклада-
чами методичних рекомендацій). 
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З огляду на економічну безпеку, це здатне спричинити: 

 підвищення рівня корупції (намагання представників «старо-

го» кадрового апарату залишитись у новій структурі шляхом вчинення 

корупційних дій); 

 підвищення рівня латентної «білокомірцевої» злочинності за 

участі звільнених працівників (робота у правоохоронній структурі  

формує соціальні зв’язки з кримінальним світом, набуті знання та дос-

від можуть бути залучені в корисних цілях);  

 зростання безробіття у країні;  

 неспроможність державного бюджету в уособленні Державної 

служби зайнятості виплачути допомоги по безробіттю всім звільненим 

у ході реформи працівникам. 

Висновки. Під час дослідження з’ясовано: нелогічна послідов-

ність і затягування реформаційного процесу негативно відбиваються 

на становищі безпосереднього об’єкта реформи – кадрового ресурсу; 

реформа ОВС є неможливою без якісної економічної реформи; дефі-

цит якісних кадрів потрібно компенсувати повноцінними освітніми 

програмами на основі позитивного закордонного досвіду за участі 

представників освітньої еліти у вказаному напрямку, а не заміщенням 

спеціалізованими експрес-курсами; на загал наміри здійснення рефор-

ми є вартісними, проте досягнення позитивного результату очікується 

в далекому майбутньому. 
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Охримович М. М. Кадровая безопасность системы ОВД как элемент 

экономической безопасности государства: нынешние вызовы и угрозы 

Рассмотрены практические аспекты реализации реформы МВД и ее 

влияние на кадровую безопасность как составляющую экономической безопа-

сности государства.  

Установлено, что, вопреки научным взглядам относительно трактов-

ки кадровой безопасности как составляющей экономической безопасности 

предприятия, ее игнорирование относительно субъектов обеспечения эконо-

мической безопасности государства способно повлечь ряд деструктивных 

явлений.  

Определено, что прокрастинация проведения реформы дестабилизи-

рует деятельность органов внутренних дел из-за массового сокращения чис-

ленности работников и их замены низкоквалифицированными кадрами. 

Ключевые слова: кадровая безопасность системы МВД, экономичес-

кая безопасность государства, система экономической безопасности, Стра-

тегия развития органов внутренних дел Украины. 

 
Ohrymovych M. M. Staff security of Ministry of Internal Affairs 

as  a  component of economic security: current challenges and threats 

The article determines practical aspects of the implementation of Ministry of 

Internal Affairs reform. This complex reform prescribes the formation of a number 

of new institutions. Ukraine will get a National Police, which will counter criminal 
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activity and observe civil order. National Police provides economic security by 

using legal means as tools for prevention, identification and disclosure of criminal 

economic offenses, compensation of inflicted damages. Despite the established 

scientific views on the understanding of personnel security as a component of 

enteprise economic security the economic security neglect in relation to the subjects 

of the economic security of the state, can cause a lot of threats, such as: increasing 

corruption level and activation of latent crime. Staff security signifies the presence 

of niches in organizations and across labour markets allowing the workers some 

control over the content of a job and the opportunity to build a career.  

Whereas employment security refers to the opportunity of a worker to 

continue working in an enterprise, job security refers to the worker’s ability to 

pursue a line of work in the conjunction with his or her interests, training and skills. 

It was found that Policia Reform procrastination destabilizes activity of internal 

affairs agencies by the mass employees reduction and their replacement by low-

skilled personnel.  

The results of this research found that no logical sequence and delaying 

reform process adversely affects on the main reform object – human resources; 

reform of Ministry of Internal Affairs – is impossible without high-quality economic 

reform; generally the reform intentions are good, but a positive outcome is expected 

in the distant future. 

Key words: staff security of Ministry of Internal Affairs, economic security 

of state, economic security system, the development strategy of Ministry internal 

affairs of Ukraine. 
 

Стаття надійшла 18 травня 2016 р. 

 

 

УДК 351.746.1:620.9 А. В. Прокіп 

 
МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ СТАНУ 
ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ 

 
Обґрунтовано гіпотезу впливу різних груп суб’єктів та об’єктів націо-

нальної енергетичної політики на стан енергетичної безпеки країни. Визначе-

но формоутворювальні рівні національної енергетичної безпеки, до яких на-

лежать: індивід, підприємство, місто, регіон та країна загалом.  

Відповідно до актуальної парадигми національної безпеки, яка ґрунту-

ється на гарантуванні безпеки особистості, проаналізовано ідею базовості 

енергозабезпечення індивідууму у зміцненні енергетичної безпеки держави.  

Запропоновано схему механізму взаємодій учасників формоутворю- 

вальних рівнів енергетичної безпеки країни, що зумовлюють її кінцеве інте- 

гральне  значення.  

Ключові слова: національна енергетична безпека, державна енерге-

тична безпека, регіон, місто, суб’єкт господарювання, індивід. 
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Постановка проблеми. Окремі чинники, які визначають рівень 

енергетичної безпеки (далі – ЕнБ), та критерії, котрі характеризують 

її  стан: фізична доступність енергії, цінова й екологічна прийнятність 

послуг енергопостачання, рівень енергетичної незалежності (далі – 

ЕнН) тощо, – мають різну вагомість і цінність для окремих суб’єктів 

державної політики у сфері енергозабезпечення та її реципієнтів: інди-

відів, домогосподарств, суб’єктів господарювання, поселень та адміні-

стративно-територіальних утворень, а також характеризуються прос-

торовою диференціацією. Передумови та можливості гарантування 

ЕнБ на одному із рівнів цілком здатні впливати на поступ у цьому на 

інших рівнях. Так, національна безпека (далі – НБ) пов’язана з безпе-

кою регіону: держава визначає напрями та умови розвитку регіонів, а 

регіони забезпечують підґрунтя економічного розвитку держави [1], 

тим самим формуючи передумови зміцнення НБ. Зрозуміло, що ЕнБ 

регіону визначається як безпосередніми чинниками, як-от: рівнем роз-

витку енергетичної інфраструктури (далі – ЕІ), забезпеченістю влас-

ними енергетичними ресурсами (далі – ЕР), обсягами інвестування 

в  енергетичну галузь, – так і опосередкованими: структурою валового 

регіонального продукту, рівнем прибутковості підприємств регіону, 

величиною доходів населення, ландшафтом тощо. ЕнБ регіону тісно 

пов’язана з аналогічними характеристиками поселень, розміщених 

у  його ареалі, а ЕнБ кожного поселення взаємопов’язана з технічними, 

економічними, екологічними та соціальними параметрами енергоза-

безпеченості підприємств й індивідів. Розвиненість ЕІ населеного пун-

кту багато в чому визначає величину фізичної доступності та еколо- 

гічної прийнятності отримуваної енергії. Своєю чергою, технічне за-

безпечення громадян та підприємств визначає ощадність використання 

ЕР, тим самим впливаючи на рівень енергоефективності поселення 

загалом.  

Таким чином, стан ЕнБ країни формується як наслідок великої 

кількості взаємозв’язків та залежить від значної кількості параметрів, 

пов’язаних із умовами енергозабезпечення. Ці параметри й характери-

стики формуються на різних рівнях політики у сфері енергозабезпе-

чення та її реципієнтів, які називатимемо формоутворювальними  

рівнями (далі – ФР) ЕнБ. Саме неоднорідність чутливості реципієнтів 

до зміцнення ЕнБ на різних її рівнях та зв’язки між ними у формуванні 

кінцевого стану ЕнБ країни зумовлюють необхідність розгляду про-

блеми її гарантування на окремих ФР та вивчення взаємозв’язків 

між  ними. 

Стан дослідження. Визначення ФР НБ та окремих її видів  

є зовсім не новітньою науковою задачею. Стосовно НБ загалом деякі 
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автори [2] визначають три ФР: особа, суспільство та держава; у декот-

рих [3] виділено п’ять рівнів НБ: держава, суспільство, регіон, підпри-

ємство, особа; дехто [4] вважає, що НБ найдоцільніше розглядати 

з  точки зору рівнів безпеки особистості, держави й суспільства та їх 

глобалізаційної інтегрованості у світовому соціумі; іноді автори [5], 

досліджуючи проблеми економічної безпеки, зосереджуються на трьох 

рівнях – підприємство, регіон та держава. 

Незважаючи на високу актуальність проблеми вивчення рівнів 

ЕнБ, вона була предметом досліджень значно рідше, порівняно з ФР 

НБ. Загалом виділено такі рівні відносин у межах завдань гарантуван-

ня ЕнБ: глобальний (світова ЕнБ); регіональний (ЕнБ геополітичного 

регіону, об’єднань країн та економічних організацій); макрорівень 

(ЕнБ держав, окремих галузей); мікрорівень (корпоративний – безпека 

галузі, суб’єкта господарювання) [6]. Деякі автори [7], розглядаючи 

рівні дослідження проблеми гарантування ЕнБ, згадують не лише про 

державний, а й про різні масштаби регіонального рівня: окремі адміні-

стративно-територіальні райони, їх укрупнені формування, а також 

ареали роботи комунальних енергетичних компаній. Хоча досліджен-

ню механізмів взаємодії окремих учасників цих ФР не приділено на-

лежної уваги. 

На основі зазначеного можна стверджувати: теоретична за- 

дача виокремлення ФР ЕнБ та вивчення механізму взаємодії їх учас- 

ників, що зрештою призводить до формування стану ЕнБ держави, 

не  є  вирішеною.  

Метою статті є встановлення механізму взаємодій окремих 

суб’єктів державної політики у сфері енергозабезпечення та її реципіє-

нтів, які остаточно визначають стан ЕнБ країни. 

Виклад основних положень. Встановленню механізму форму-

вання стану ЕнБ країни шляхом взаємодії учасників на різних ФР по-

винен передувати чіткий вибір переліку цих рівнів. Не висловлюючи 

заперечень стосовно згаданих варіантів розгляду ФР ЕнБ, дивною ви-

дається відсутність рівня індивіда. Цілком поділяємо подив деяких 

авторів [8] стосовно відсутності ЕнБ у переліку видів безпеки особис-

тості, наведених у доповіді ПРООН від 1994 р. [9] та звіті Комісії ООН 

з питань безпеки людини 2003 р. [10].  

Тут [9] виокремлені такі види безпеки особистості: економічна 

(гарантованість мінімального базового доходу); продовольча (фізична 

доступність та економічна прийнятність продуктів харчування); безпе-

ка здоров’я; екологічна (доступність чистої питної води, незабрудне-

ного ґрунту й повітря); особиста безпека (свобода від насилля й погроз 

з боку держав та осіб); безпека меншин (право збереження культурної, 
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етнічної, релігійної ідентичності); політична безпека (захищеність  

основних прав і свобод людини). 

Відсутність у цьому переліку ЕнБ певною мірою можна поясни-

ти тим, що це поняття є комплексним і формується на перетині інших 

видів безпеки. Проте зазвичай безпека здоров’я пов’язана з низькими 

доходами та недостатністю харчування (тобто іншими видами без- 

пеки), тому її винесено в окрему групу. Водночас слід зважати, що 

недоступність послуг із енергопостачання для більш ніж 1,2 млрд  

населення є викликом та загрозою для можливостей гарантувати  

безпеку здоров’я, продовольчу та особисту. 

Існують два підходи до розуміння НБ; перший належить Г. Мо-

ргентау й визначає НБ як недоторканність території та інститутів  

держави, зокрема наголошено на воєнній та політичній безпеці, які 

становлять традиційне розуміння предмету НБ [11]. В основі другого 

підходу лежить безпека особистості; він розвивався у межах ідеалісти-

чної теорії міжнародних відносин і вирізнявся не лише залежністю 

від  воєнних і політичних, а й економічних, соціальних, гуманітарних 

та екологічних проблем [11].  

В англомовній літературі поняття «державна та національна 

безпека» не розмежовуються і позначаються єдиним терміном 

(national security, термін state security вживається вкрай рідко й тракту-

ється як аналог першого). Водночас поняття «державна безпека» асо-

ціюється саме із захистом від зовнішніх загроз, а «національна безпе-

ка» достатньо ґрунтовно акцентує на захисті від загроз, що можуть 

мати місце всередині країни і різних сферах життєдіяльності людини, а 

також, у сучасному баченні, й на особистій безпеці громадянина.  

Зміщення акцентів безпеки з держави до особи означає перемі-

щення уваги з того, хто гарантує безпеку, на тих, для кого вона досяга-

ється [8]. Саме таке розуміння безпеки держави сьогодні стає доміну-

ючим у світі. Зміна дискурсу об’єкта безпеки значною мірою пов’язана 

зі закінченням холодної війни та зниженням вагомості зовнішніх 

(а  відтак й відносним підвищенням чутливості до внутрішньодержав-

них) загроз, а також помітним накопиченням екологічних, соціальних 

та інших небезпек немілітарного й безпосередньо неекономічного ха-

рактеру. Саме такий підхід став домінуючим і в Україні після набуття 

незалежності [11]. До того ж умови, які склалися після завершення 

холодної війни, спричинили виникнення інших суб’єктів гарантування 

безпеки, аніж державні інститути: міжнародні організації, недержавні 

організації, громадянське суспільство [12].  

Тож полеміка про необхідність розгляду ФР особи в системі 

ЕнБ країни зумовлена змінами в системі парадигми НБ загалом.  
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Зважаючи на зростаючу роль безпеки особистості у системі НБ, зрозу-

міло, що їй притаманна висока значимість і в структурі ЕнБ країни, 

і  цілком резонно припустити, що безпека особистості – основний 

її  формоутворювальний рівень (за аналогією з НБ), а надійність та 

якість енергозабезпечення індивіда є основною ціллю, порівняно  

з гарантуванням ЕнБ суб’єктів на інших рівнях. Слід не забувати, що 

перебіг будь-яких економічних процесів є наслідком життя людини 

та  суспільства загалом, а тому й оцінювання цих процесів має антро-

поцентричний характер; економічна система є створеною людиною, 

а  відтак повинна забезпечувати потреби усіх її членів. Слушно зазна-

чено, що забезпеченість людини енергією потрібної кількості та якості 

є, можливо, найважливішою формою безпеки індивіда, адже вона 

є  основою всіх складових життя сучасної людини: виробництва їжі 

та  товарів широкого вжитку, транспортування, освітлення, опалення 

та кондиціювання тощо [13].  

Повертаючись до особливих відмінностей понять «національна» 

та «державна безпека», вважаємо, що подібний дискурс може бути 

застосованим і до ЕнБ країни. Тоді під державною ЕнБ можна розумі-

ти захищеність країни від загроз в енергетичній сфері, які походять  

з-за меж країни (у т.ч. гарантування надійності імпорту ЕР), а також 

надійність функціонування критичної енергетичної інфраструктури. 

Водночас під національною ЕнБ варто розуміти такий стан та рівень 

захищеності національної енергетичної системи, за якого населення 

має надійний доступ до послуг енергозабезпечення за прийнятними 

умовами. У такому контексті державна ЕнБ по суті є елементом одно-

го зі зрізів національної безпеки, і, враховуючи нинішні зміни у пара-

дигмі НБ, заходи зі зміцнення ЕнБ у всіх її зрізах (рівнях) повинні  

відповідати головній меті – гарантуванню особистої безпеки в сфері 

енергоспоживання. Та все ж не можна виключати ситуацій, за яких 

необхідність гарантування саме державної ЕнБ, тобто забезпечення 

протистояння зовнішнім загрозам енергетики, превалюватиме над цін-

ністю ЕнБ суб’єктів різних ФР безпеки. 

Дещо слід зауважити і про загальносвітовий ФР ЕнБ, оскільки 

нині немає єдності стосовно його сформованості, а відтак і необхідно-

сті врахування. Д. Єргін зазначає, що проблема гарантування ЕнН 

та  зростання масштабів співробітництва між продавцями й покупцями 

ЕР вимагають поглиблення співпраці для забезпечення надійності  

функціонування цілого ланцюга поставок ЕР та енергії [14]. Проте  

така постановка питання є лише бажаною картиною, бо насправді  

експортери й імпортери ЕР мають дещо різні цілі, а єдиною спільною 

є  прогнозованість цін ЕР та функціонування ринків. До того ж, ринки 
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більшості невідновлюваних ЕР є олігополістичними, а боротьба між 

окремими групами продавців ЕР здатна спричинити масштабні енерге-

тичні й економічні кризи. Це ще більше ускладнюється тісним 

зв’язком геополітики і торгівлі ЕР.  

Думку про відсутність особливого поступу у формуванні глоба-

льного рівня ЕнБ підтверджують й інші автори, зазначаючи, що в ін-

ституційному вимірі прогрес у його реалізації був ледь помітним  

упродовж кількох останніх десятиліть, а головним рушієм у напрямі 

формування ефективного глобального ринку ЕР (передусім невіднов-

люваних) є ніщо інше як інституціоналізація енергетичної взаємозале-

жності країн [8].  

Відтак, нинішні міжнародні економічні та політичні відносини 

є  радше викликом для гарантування ЕнБ окремих держав, аніж меха-

нізмом її підтримки та гарантування. Тому переконані, що на сьогодні 

не  варто говорити про глобальний рівень ЕнБ, водночас не відкидати 

актуальності й важливості формування такого.  

Беручи до уваги вищевикладене стосовно ФР ЕнБ, вважаємо за 

доцільне виокремлювати такі: індивідуум, суб’єкт господарювання, 

місто, регіон, держава. Зважаючи на виняткову важливість надійності 

та якості енергозабезпечення у створенні доданої вартості (а відповід-

но, й можливості споживання благ індивідами, що опосередковано 

впливає на потенціал гарантування інших видів безпеки особистості), 

особливої ролі набуває гарантування ЕнБ суб’єктів господарювання, 

які виробляють блага або ж створюють умови для їх споживання; 

а  тому наступним формоутворювальним рівнем ЕнБ після особистості 

є підприємство.  

Теоретичним аспектам гарантування ЕнБ суб’єктів господарю-

вання приділяється недостатньо уваги, що частково правомірно, адже 

надійність їх енергозабезпечення визначається здебільшого рівнем 

забезпеченості країни та регіону ЕР й надійністю функціонування ене-

ргетичної інфраструктури, а це досягається на інших ФР. Проте безпо-

середньо суб’єктом господарювання приймається рішення про вибір 

використовуваних ЕР (централізоване використання електроенергії, 

природного газу чи використання власних ЕР, доступних у колі роз-

міщення підприємства тощо) та енергогенераційного обладнання, що 

визначає енергоефективності, обсяги забруднення довкілля, баланс 

використання ЕР у регіоні, а це безпосередньо впливає на стан ЕнБ 

окремих регіонів та країни загалом. Крім цього, прийнятність цін на 

ЕР та частка енергетичних витрат значною мірою визначає собівар-

тість продукції, призначеної для кінцевих споживачів. Таким чином, 

на ФР підприємства особливої актуальності набуває вжиття заходів 
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для підвищення економічної та екологічної ощадності використання 

ЕР, що зрештою здатне призвести до позитивних змін за  згаданими 

вище  напрямами.  

Наступним ФР національної ЕнБ є місто, посилена увага до  

якого зумовлюється концентрацією великої чисельності населення 

та  промислових виробництв, а відтак й ЕІ, на відносно невеликій те-

риторії, що значно підвищує ризик техногенних аварій (внаслідок не-

справностей, людського чинника, цілеспрямованих впливів, напри-

клад, терактів) та створює загрозу не лише для масового припинення 

енергопостачання, а й обмежень у задоволенні інших потреб (почина-

ючи від таких важливих, як централізоване водопостачання та відве-

дення, закінчуючи створенням та доставкою споживчих благ) популя-

ції поселення та ризиків для його здоров’я і життя. Недаремно в огляді 

Міжнародної енергетичної агенції зазначено, що масштаби та характер 

енергоспоживання містами мають винятковий вплив на рівень ЕнБ 

та  парникового забруднення [15, с. 179]. 

Одними з найважливіших компонентів будь-якого міста є його 

мешканці та суб’єкти господарювання, які є окремими ФР ЕнБ. Проте 

надійність та якісне енергозабезпечення приватних і корпоративних 

споживачів, а відтак рівень гарантування ЕнБ на цих ФР, значною  

мірою визначається ЕІ поселення та регіону. Під ЕІ міста потрібно  

розглядати потужності з перероблення енергоносіїв та розподілу енер-

гії, адже виробництва, пов’язані з видобутком ЕР, зазвичай розташова-

ні за межами міст. У випадку, коли потужності з видобутку чи вироб-

ництва ЕР розміщені в межах міст, отримані ресурси також признача-

ються для забезпечення потреб сусідніх територій, отож їх видобуток 

доцільно розглядати в контексті енергозабезпечення регіону. Тому 

стан ЕнБ на ФР міста визначатиметься фізичною надійністю, екологіч-

ною безпечністю, економічною ефективністю функціонування ЕІ 

та  її  відповідністю соціальним стандартам. Відтак, особлива роль 

у  гарантуванні ЕнБ на рівні міста належить підприємствам енергетич-

ної галузі.  

Наступним ФР є регіон, у масштабі якого основними вимогами 

для досягнення задовільного стану ЕнБ є кількісна просторова за- 

безпеченість ЕР потрібної якості та проведення відповідної цінової 

політики з метою забезпечення цінової доступності для споживачів. 

Реалізація цілей просторової забезпеченості потребує ефективної сис-

теми транспортування енергоносіїв та передачі енергії для постачання 

власних ЕР регіону або поставлених з інших регіонів країни (чи з-за 

кордону) населеним пунктам регіону та його основним економічним 

об’єктам. Варто зазначити, що розвиток видобутку ЕР та виробництва 
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енергоносіїв у межах регіону не лише сприятиме зміцненню ЕнН, але 

й із паралельною оптимізацією системи транспортування ЕР та пере-

дачі енергії, цілком імовірно, забезпечуватиме економію на транспорт-

них витратах та знижуватиме втрати енергії під час її передачі.  

Останнім формоутворювальним рівнем ЕнБ є країна загалом. 

Умови та обсяги енергозабезпечення, які складаються на інших рівнях, 

визначають обсяги імпорту ЕР у країну, а загальнодержавна політика 

в  галузі енергозбереження, визначення напрямів фінансування та  

розвитку отримання ЕР у регіонах впливають на надійність енергоза-

безпечення на інших формоутворювальних рівнях. На основі такого 

теоретичного встановлення ролі окремих ФР у формуванні стану ЕнБ 

країни можемо визначити відповідний механізм, який схематично 

представлено на рисунку.  

 

 
 

Рис. Механізм формування стану 

енергетичної безпеки держави* 

 
*  Розроблено автором. 

 

Висновки. Основним завданням гарантування національної ЕнБ 

є забезпечення надійності та прийнятності енергозабезпечення індиві-
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дів та суб’єктів господарювання в усіх регіонах країни. На досягнення 

цієї мети впливають суб’єкти на різних ФР ЕнБ країни. Це, своєю чер-

гою, визначає рівень залежності країни від постачальників та стан 

державної ЕнБ. 
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Прокип А. В. Механизм формирования состояния энергетической 

безопасности страны 

Обосновано гипотезу влияния различных групп субъектов и объектов на-

циональной энергетической политики на состояние энергетической безопасно-

сти страны. Определены формообразующие уровни национальной энергетичес-

кой безопасности, к которым отнесены: индивид, предприятие, город, регион 

и  страна в целом. В соответствии с актуальной парадигмой национальной 

безопасности, которая основывается на гарантировании безопасности лично-

сти, проанализировано идею базовости энергообеспечения индивидуума в укреп-

лении энергетической безопасности государства. Предложена схема механизма 

взаимодействий участников формообразующих уровней энергетической безопа-

сности страны, определяющих ее конечное интегральное значение. 

Ключевые слова: национальная энергетическая безопасность, государ-

ственная энергетическая безопасность, регион, город, предприятие, индивид. 

 

Prokip А. V. Organizational Procedure of Country’s Energy Security 

Defining 

Idea that exact value of national energy security is determined by 

interactions between different units, which are the objects of state energy and 

economics policy, was grounded. Those units can be classified and grouped and 

defined as a shaping levels on national energy security. Defined that human, 

enterprise, city, region and state at all are the shaping levels on national energy 

security. Grounded, that global level of energy security should not be taken under 

the consideration yet during the study because of lack of global energy governance 

and poor interactions between energy importing and exporting countries for its 

achievement. Definitions of state energy security and national energy security were 

distinguished.  

According to the modern security paradigm, which considers human 

security to be the main aim of national security strengthening, assumed that national 

energy security can be defined as providing available, accessible and affordable 

energy services for individuals in a whole country. Vise verse, taking into account 

that state security is considered as protecting country from external threats and 

securing its internal state institution, state energy security can be defined as 

protecting state energy from external threats (including strengthening of state 

energy independence – providing reliability of external energy sources’ supplying) 

and protecting of national critical energy infrastructure, which means that state 

energy security is a part of national energy security. Main aims of national and state 

energy security are different and in to a certain extent contradict each other. 

Procedure of interactions between individuals, enterprises, cities, regions which 

determine the level of national energy security and theirs influence upon different 

energy security indicators which define the value of national energy security was 

grounded and was presented as a chart.  

Key words: national energy security, state energy security, region, city, 

enterprise, individual. 
 

Стаття надійшла 6 квітня 2016 р. 
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УДК 627.351:330.341.1:005.332.4          М. Є. Стадник, 

В. В. Скупейко 

 
ІННОВАЦІЙНІ ОСНОВИ ЗМІЦНЕННЯ 
ПРІСНОВОДНОЇ БЕЗПЕКИ В СИСТЕМІ 

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 
Розтлумачено суть конкурентоспроможності та оцінено рівень здат-

ності до конкуренції України в світі у 2010–2015 роках. Розглянуто основні 

шляхи підвищення конкурентоспроможності, зокрема завдяки впровадженню 

інновацій. Досліджено чинники, які гальмують нововведення на підприємст-

вах; а також визначено основні заходи для активізації цього процесу. Доведе-

но значимість екологічних інновацій, виокремлено їх типи та види. Охаракте-

ризовано інноваційні напрями вдосконалення механізмів державного регулю-

вання системного водовикористання в Україні.  

Ключові слова: прісноводна безпека, інновації, типи та види іннова-

цій, екологічні інновації, інноваційна діяльність, конкурентоспроможність, 

методика оцінки рівня конкурентоспроможності.  

 
Постановка проблеми. Вичерпавши потенціал національної 

економіки на ресурсній основі, Україна постала перед проблемою  

пошуку шляхів підвищення конкурентоспроможності та зміцнення 

позицій держави на світовій арені. Одним із них стало забезпечен-

ня  екологічно збалансованого розвитку економіки країни на іннова-

ційній  основі.  

Важливу роль інновації відіграють у зміцненні прісноводної 

безпеки, яка має глобальне значення для людства на сучасному етапі 

його розвитку. Дефіцит водних ресурсів, особливо питної води, ста-

вить під загрозу і життєдіяльність людини, і безпеку держави, і її кон-

курентні позиції на світовому ринку, тому пошук нових можливостей 

саме на інноваційній основі забезпечення населення країни питною 

водою достатньої кількості та необхідної якості допоможе вирішити 

виниклі проблеми. 

Стан дослідження. Дослідженнями конкурентоспроможності 

свого часу цікавились такі науковці та практики, як А. І. Долгодуш, 

С. І. Дорогунцов, Р. Г. Дубас, Н. Е. Ковшун, К. Ф. Коценко, Л. В. Лев-

ковська, В. О. Мандрик, О. М. Маценко, Л. Г. Мельник, У. П. Новак, 

М. Портер, К. І. Рижова, О. Е. Рубель, О. І. Ряба, М. А. Хвесик, 

М. К.  Шапочка, Н. М. Шумило, А. В. Яцик та інші. 
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Попри значні напрацювання в теорії і практиці підвищення кон-

курентоспроможності країни в глобальному середовищі, в сфері інно-

вацій, у галузі питного водокористування та прісноводної безпеки, 

особливої уваги потребує дослідження інноваційних основ зміцнення 

прісноводної безпеки в системі підвищення конкурентоспроможності 

економіки України. 

Отож, метою статті є узагальнення та окреслення способів змі-

цнення прісноводної безпеки на інноваційній основі задля підвищення 

конкурентоспроможності економіки України. 

Виклад основних положень. Узагальнюючи існуючі підходи 

стосовно визначення конкурентоспроможності національної економі-

ки, можна стверджувати, що це економічна категорія, яка характеризує 

стан суспільних відносин у державі щодо забезпечення умов стабіль-

ного підвищення ефективності національного виробництва, адаптова-

ного до змін світової кон’юнктури та внутрішнього попиту на основі 

розкриття національних конкурентних переваг та досягнення кращих, 

ніж у конкурентів, соціально-економічних параметрів. Образно кажу-

чи, конкурентоспроможність країни – це здатність виживати та розви-

ватися в «агресивному середовищі» світової економіки [1, с. 44]. 

Нині рівень конкурентоспроможності країни визначають за 

двома основними методиками: Міжнародного інституту розвитку ме-

неджменту (IMD – International Institute for Management Development) 

та Всесвітнього економічного форуму (WEF). Перша методика охоп-

лює чотири ключові галузі суспільного життя (стан економіки, ефек-

тивність уряду, стан ділового середовища та інфраструктури), кожна з 

яких досліджується за п’ятьма показниками. Друга методика базується 

на розрахунку Індексу глобальної конкурентоспроможності та Індексу 

конкурентоспроможності бізнесу за 12-ма основними критеріями, 

що  стосуються державних установ, інфраструктури, макроекономічної 

стабільності, обсягів внутрішнього ринку, ринків товарів, фінансів 

і  праці, охорони здоров’я, освіти, розвитку бізнесу та інновацій, рівня 

розвитку і використання технологій. Більш масштабною є методика 

Всесвітнього економічного форуму, оскільки для щорічного оціню-

вання вона охоплює понад 130 країн світу, тоді як методика Міжна- 

родного інституту розвитку менеджменту – лише близько 60 країн. 

Рейтинг конкурентоспроможності України у світі є доволі низь-

ким і зберігає стійку тенденцію до зниження. Так, за оцінками Все- 

світнього економічного форуму, за останні 6 років (2010–2015 рр.) 

Україна піднялась на 10 позицій (з 89 місця у 2010 р. на 79-те  

у 2015-ому) за приблизно однакової кількості обстежених країн світу. 

Найвищим за аналізований період рейтинг України був у відносно  
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стабільному 2012 р. Проте катаклізми в усіх сферах діяльності країни, 

війна у східних областях, економічна нестабільність, зниження рівня 

життя громадян – усе це призвело до зниження рівня конкурентоспро-

можності України у світі (рис. 1). 
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–– Рейтинг України   –– Кількість обстежених країн 

 

Рис. 1. Рейтинг України за методикою WEF* 
 

* Складено за джерелом 2. 

 

За методикою оцінки рівня конкурентоспроможності Міжнаро-

дного інституту розвитку менеджменту, Україна посідає вищі позиції, 

ніж за методикою Всесвітнього економічного форуму, але якщо враху-

вати кількість обстежених країн, то тут вона займає останні місця. 

Лише у 2013 та 2014 рр. рейтинг України дещо зростав завдяки знач-

ному підвищенню ефективності уряду (рис. 2). 

І за обома методиками оцінки рівня конкурентоспроможності 

країн найвищі місця посідають Сполучені Штати Америки, Гонконг, 

Сингапур, Швейцарія, Данія, Швеція, Австралія, Канада, Фінляндія, 

Нідерланди, Німеччина [2; 3], тобто ті країни, економіка яких побудо-

вана на застосуванні високих технологій та інновацій. 

Активне запровадження інновацій, не зупиняючись на досягну-

тому; використання у виробничому процесі нових технологій, нових 

знань, нової інформації;постійне їх удосконалення та модернізація; 

поява принципово нових товарів, нових підприємств і нових галузей 

на  інноваційній основі; створення сприятливих умов для цього – 

ось  основні шляхи, які здатні підвищити конкурентоспроможність 

як  окремого підприємства, так і держави загалом. 
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––  Рейтинг України   ––  Кількість обстежених країн 

 

Рис. 2. Рейтинг України за методикою IMD* 
 

* Складено за джерелом 3. 

 

М. Портер у своїх працях «Конкуренція» та «Міжнародна кон-

куренція» зазначав, що добробут країн, їх конкурентоспроможність 

зростає не завдяки наявності значних природних ресурсів чи робочої 

сили, а суттєво залежить від здатності активно запроваджувати та  

ефективно використовувати інновації. Тому основою конкурентних 

переваг є процес постійного стимулювання оновлення і вдосконален-

ня, тобто процес стимулювання інновацій [4; 5]. 

Проаналізувавши підходи низки науковців до визначення  

понять «інновація» та «інноваційна діяльність», М. В. Чорна та 

С. В.  Глухова пропонують таке їх визначення: «інновація – це адапто-

ваний до сучасних потреб зовнішнього середовища (здатний до по- 

дальшого «життя» і функціонування) кінцевий результат наукових  

розробок зі створення принципово нових продуктів, методів, засобів, 

процесів, проектів, систем тощо в будь-якій сфері діяльності під- 

приємства, впровадження та комерціалізація якого забезпечують йому 

надприбуток та монопольне становище протягом певного періоду  

часу» [6, с. 16], а «інноваційна діяльність – це діяльність зі створення, 

впровадження та комерціалізації наукових розробок, яка за умов прин-

ципової новизни результату та випередження конкурентів у часі забез-

печує інноватору надприбуток та надає монопольне становище на пев-

ний період часу» [6, с. 19]. 
Інноваційна діяльність передбачає організацію науково-дослід- 

них розробок, розроблення і впровадження нових технологій та нової 



ISSN 2311-844X ___________________________________  Серія економічна ________ 
__________________________________________________________________________ 

 131 

техніки, нових засобів виробництва, нових товарів, робіт та послуг, 
нової організації та управління виробництвом, нової організації праці, 
здатність засвоювати впроваджувані інновації персоналом тощо. 

Активне впровадження інновацій забезпечує сталий розвиток 
економіки та зростання соціальних стандартів життя, підвищення  
продуктивності праці, якості продукції, розширення ринків збуту, ак-
тивізацію експортної діяльності та зниження залежності держави 
від  імпорту, сприяє зростанню конкурентоспроможності національної 
економіки. 

В Україні ж, на жаль, відсутні дієві механізми підтримки, сти-
мулювання, розвитку інноваційної діяльності. Нестабільна економіка, 
постійно змінюване законодавство, відсутність фінансування, гарантій, 
високі кредитні ставки, недосконалість податкової системи та пільго-
вого режиму для здійснення інноваційної діяльності – всі ці фактори 
не сприяють зростанню впроваджень нововведень на підприємствах. 
Як наслідок – відсутність мотивації щодо вдосконалення нових техно-
логій, значна зношеність обладнання та застаріла матеріально-технічна 
база, дефіцит фінансових ресурсів і слабкий розвиток інфраструктури 
трансферу технологій [7, с. 18] – усе це в комплексі перешкоджає 
ствердженню України на світовому ринку як передової розвиненої 
держави зі значним науковим потенціалом. 

Тому з метою активізації процесу розробки та впровадження ін-
новацій необхідно застосовувати такі заходи: вдосконалення нормати-
вно-правової бази для розробки та впровадження інновацій; чітке 
встановлення пріоритетів інноваційної діяльності на рівні підприємст-
ва, галузі та держави; розробка й застосування механізмів стимулю-
вання інноваційної діяльності; створення сприятливого мікроклімату 
для залучення вітчизняних та міжнародних інвесторів; активізація мі-
жнародного інноваційного бізнесу, запозичення передового світового 
досвіду і тісна співпраця з іноземними партнерами-дослідниками; сти-
мулювання працівників до активізації інноваційної діяльності, досяг-
нення світового рівня нововведень та забезпечення їх конкурентоздат-
ності на внутрішньому і міжнародному ринках. 

Загострення глобальних проблем сучасності, в тому числі 
й  у  сфері водозабезпечення, особливо прісноводної безпеки, вимагає 
акцентування уваги на екологічних інноваціях, які спроможні уможли-
вити сталий розвиток водного господарства, збереження якості довкіл-
ля, раціональне використання водних ресурсів, задоволення потреби 
майбутніх поколінь у питній воді достатньої кількості та необхідної 
якості.  

Екологічні інновації – це виготовлення, установка й експлуата-
ція природоохоронних (очисних) споруджень; розроблення і впрова-



________  НАУКОВИЙ ВІСНИК 1´2016 ________________________ ISSN 2311-844X 

________  Львівського державного університету внутрішніх справ ____________ 

 132 

дження екологічно чистих технологій; перероблення, транспортування 
і поховання відходів, ліквідація токсичних відходів; торгівля екологіч-
ними технологіями; екоаудит і екоекспертиза [8, с. 194]. Екологічні 
інновації вважають своєрідним «індикатором сталого і зрівноваженого 
розвитку в умовах конкуренції». Технології, які дозволяють ефективно 
вирішувати екологічні проблеми, є комплексними і доволі складними, 
що вимагає не тільки інноваційних інженерних ідей, а й інноваційних 
підходів в управлінні та організації життя суспільства [12]. 

У складі екологічних інновацій здебільшого виокремлюють 

два  типи: 

–  екологічні інновації першого типу (продуктивні інновації), 

основним завданням яких є раціональне використання природного ка-

піталу, в тому числі й водних ресурсів, тобто ширше залучення до сус-

пільного виробництва природних ресурсів та повніше їх використання; 

–  екологічні інновації другого типу (охоронні інновації), що по-

винні підтримувати сталий розвиток економіки країни, забезпечувати 

поліпшення умов життя людей, збереження природного капіталу, охо-

рону навколишнього природного середовища від негативних наслідків 

антропогенного впливу, зокрема інших видів інновацій (технічних, 

технологічних, ринкових, маркетингових, товарних, управлінських, 

соціальних, військових тощо). 

Екологічні інновації класифікують за принципом пріоритетності: 

–  техніко-технологічні, які полягають у розробці нових приро-

дозберігаючих технологій та техніки; 

–  правові, котрі передбачають розробку законодавчих актів сто-

совно збереження довкілля та встановлення стандартів і норм рівня 

забруднюючих речовин; 

–  соціальні, які гарантують безпечний та гідний рівень життя 

людей; 

–  економічні (тобто економічні інструменти – платежі, штрафи, 

субвенції, пільги тощо), які сприяють екологізації виробничих процесів; 

–  морально-етичні, котрі формують у людей екологічний  

світогляд. 

Інноваційними напрямами вдосконалення механізмів державно-

го регулювання системного використання водоресурсного потенціалу 

України є всі аспекти синергії, якості, гармонізації законів і нормати-

вів, забезпечення національної безпеки держави у сфері водних ресур-

сів у зв’язку зі зростанням водоспоживання, тотальним забрудненням, 

передусім поверхневих вод; гарантування надійності й безпеки гідро-

технічних споруд; вивчення питань щодо зростання антропогенного 

навантаження на підземні води; обґрунтування аспектів ціноутворення 
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на питну воду; інтегроване управління водними ресурсами; зменшення 

водоємності валового внутрішнього продукту; подальша раціоналіза-

ція водокористування; будівництво й реконструкція систем водопоста-

чання та водовідведення; наукове обґрунтування якості питного водо-

постачання (через відсутність методів очищення від нових забрудню-

вальних речовин); удосконалення очищення стічних вод і посилення 

відповідальності за забруднення; випереджальний розвиток науково-

технічної та нормативної бази водогосподарського комплексу; розви-

ток теорії та практики вирішення екологічних конфліктів (наприклад, 

між Україною та Білоруссю в районі Шацьких озер щодо погіршення 

рекреаційного потенціалу та обміління внаслідок промислового вико-

ристання прилеглої території); підвищення ефективності розподілу 

водних ресурсів; широке впровадження розроблюваних інноваційних 

технологій (приміром, екологічної стандартизації якості всіх видів вод, 

екологічного водогосподарського аудиту, екологічної сертифікації 

басейнів річок та поверхневих водойм для різних цілей господарю- 

вання) [11, с. 28]. 

Оцінку рівня поширення еко-інновацій доцільно здійснювати 

завдяки аналізу інтенсивності створення і впровадження інновацій га-

лузями економіки. 

Найвагомішою загрозою прісноводній безпеці є антропогенне 

навантаження на водні ресурси. Одними з основних забруднювачів 

є  галузі економіки, метою функціонування яких є забезпечення насе-

лення необхідними продуктами.  

Окрім того, економіка України використовує в 4–6 разів більше 

води на одиницю виробленого валового внутрішнього продукту (ВВП) 

[9], ніж економічно розвинуті європейські держави. За рівнем раціо- 

нального використання водних ресурсів та якості води Україна, за да-

ними ЮНЕСКО, посідає 95-те місце серед 122 країн світу [10]. 

Галузі економіки забруднюють навколишнє природне середо-

вище, зокрема водні ресурси, що завдає водам безпосередньої шкоди, 

а  через вживання неякісної води виникають розмаїті захворювання 

в  людей, генетичні зміни у майбутніх поколінь, а інколи це може при-

зводити до летальних випадків. 

Висновки. Зважаючи на існуюче економіко-екологічне проти-

річчя в діяльності галузей економіки (з одного боку – необхідність 

їхнього функціонування для забезпечення потреб суспільства, а з ін-

шого – шкода, якої вони завдають довкіллю і тому ж таки суспільству), 

потрібно на основі їх ефективного інноваційного розвитку максималь-

но знижувати рівень загрози, яку вони несуть прісноводній безпеці. 

Зокрема, у кожній галузі треба розробити специфічні заходи для  



________  НАУКОВИЙ ВІСНИК 1´2016 ________________________ ISSN 2311-844X 

________  Львівського державного університету внутрішніх справ ____________ 

 134 

зниження їх негативного впливу на довкілля, а загалом скоротити над-

міру природоексплуатаційні галузі економіки; замінити фізично та 

морально застарілу техніку та понадресурсомісткі технології виробни-

цтва продукції в усіх галузях економіки; перейти на екологічно без- 

печніші види транспорту, котрі ефективніше та в менших обсягах 

споживають пальне і не забруднюють довкілля; реконструювати тран-

спортні системи; ширше використовувати джерела відновлюваної  

енергії; модернізувати системи зрошення полів і підвищити їх еконо-

мічність; розробити та забезпечити використання інноваційного енер-

гоефективного, екологічно безпечного обладнання для підготовки 

та  очищення води; вдосконалити системи очистки стічних вод і забез-

печити ширше використання оборотної води й технологій децентралі-

зованого питного водопостачання; посилити відповідальність та конт-

роль за розміщенням виробничих і допоміжних приміщень у межах 

водоохоронних зон, за порушення правил збирання, зберігання і тран-

спортування промислових відходів, що в комплексі дозволить раціо- 

нально використовувати водні ресурси та попереджатиме їх забруд-

нення стічними водами, паливно-мастильними та токсичними мате- 

ріалами, хімікатами, сміттям, відходами виробництв, забезпечить  

самоочищення водойм тощо, зрештою, призведе до зниження захво-

рюваності, смертності, покращення демографічних та якісних по- 

казників  життя  населення. 

Як бачимо, нововведення, зокрема екологічні інновації, здатні 

сприяти зміцненню прісноводної безпеки та підвищенню завдяки цьо-

му рівня конкурентоспроможності економіки України. 
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Стадник М. Е., Скупейко В. В. Инновационные основы укрепления 

пресноводной безопасности в системе повышения конкурентоспособности 

экономики Украины 

Изучено суть конкурентоспособности и оценено уровень конкуренто-

способности Украины в мире в 2010–2015 годах. Рассмотрено основные пути 

повышения конкурентоспособности, в частности благодаря внедрению инно-

ваций. Исследовано факторы, которые тормозят нововведения на предприя-

тиях; а также определено основные меры по активизации этого процесса. 

Доказано значимость экологических инноваций, выделено их типы и виды.  

Охарактеризовано инновационные направления совершенствования механизмов 

государственного регулирования системного водопользования в Украине. 

Ключевые слова: пресноводная безопасность, инновации, типы и ви-

ды инноваций, экологические инновации, инновационная деятельность, конку-

рентоспособность, методика оценки уровня конкурентоспособности. 

 

Stadnik M. E., Skupeyko V. V. Innovative bases of freshwater safety 

strengthening in the system of increase of competitiveness of Ukraine`s economy 

The article studies the essence of competitiveness and describes basic meth-

odologies of its determination, as well as estimates the level of Ukraine`s competi-

tiveness in the world as based on the assessments of the World Economic Forum 

(WEF) and International Institute for Management Development (IMD) for 2010–

2015. 

The paper studies principal means for promotion of the competitiveness of 

both separate enterprise and state on the whole; it is pointed out that competitive-

ness of the state considerably depends on ability to introduce and use innovations 

actively and efficiently; such concepts as «innovation» and «innovative activity» 

are  determined; factors that hinder introduction of innovations on enterprises 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2818-17
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are  described; and also basic measures for activation of innovations introduction 

process are distinguished. 

It is stated in the article that, in order to solve the problem of drinkable wa-

ter supply and freshwater safety strengthening, it is necessary to actively introduce 

ecological innovations. Thereby, the concept of «ecological innovations» is consid-

ered; two basic types of ecological innovations (productive and protective) are dis-

tinguished. Ecological innovations of the first type (productive innovations) should 

provide the rational use of natural capital, including water resources; and ecologi-

cal innovations of the second type (protective innovations) should support steady 

development of state`s economy, ensure the improvement of people`s life conditions 

and preservation of natural environment.  

Innovative means for improvement of government control mechanism of the 

system use of Ukraine`s water resources potential are also described in the re-

search; the level of ecological innovations introduction is estimated; the scale of 

damage inflicted on freshwater safety by branches of economy is determined and 

methods of its maximal reduction are distinguished. 

Key words: economic mechanism, water management, environmental 

management, tools of the economic mechanism of the water management. 
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УДК 332.012.23        Л. М. Томаневич 

 
ВПЛИВ БЕЗПЕКОВИХ ЧИННИКІВ 

НА ФОРМУВАННЯ РІВНЯ 
ЕКОНОМІЧНОЇ СВОБОДИ В УКРАЇНІ 

 
Розглянуто основні чинники дестабілізації економічної системи Украї-

ни. Охарактеризовано індекс економічної свободи як важливий інструмент 

поглибленого макроекономічного аналізу економіки, який розраховується за 

кількісними і якісними факторами. Визначено причини недієвості економічних 

реформ в Україні, з’ясовано механізм організаційної взаємодії економічного 

стану та верховенства права. Запропоновано шляхи подолання соціально-

економічної кризи в Україні. 

Ключові слова: економічна система, соціально-економічна криза,  

верховенство права, індекс економічної свободи, дестабілізаційні чинники, 

мегаінституції. 

 
Постановка проблеми. Соціально-економічна і політична кри-

за останніх років суттєво дестабілізувала економічну систему України, 

призвівши до її глибоких структурних деформацій. Військова агресія 
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Росії, соціальна напруга у суспільстві зумовили завершальний імпульс 

національній економіці, довівши її до критичної межі та стану гли- 

бокої економічної рецесії, політичної турбулентності і фінансової  

нестабільності.  

В сучасних умовах в Україні виникла ціла низка проблем, як-от: 

зниження державою своїх зобов’язань перед громадянами, фор- 

мування кланово-олігархічної економіки, боротьба кланів за владні 

повноваження, управління капіталом і фінансовими потоками, па- 

діння реальних доходів, зубожіння населення, значні соціальні  

втрати  тощо.  

Саме тому перелічені проблеми стали предметом вивчення віт-

чизняних та зарубіжних науковців, політиків, теоретиків і практиків, 

господарників і державних службовців з метою протидії подальшій 

руйнації національної економіки.  

Стан дослідження. Аналіз цього питання ґрунтується на ре-

зультатах науково-теоретичних досліджень, висвітлених у працях  

вітчизняних і зарубіжних науковців: Р. Барро, І. Булєєва, Н. Берг- 

грена, Л. Бальцеровича, К. Бундукідзе, С.Вальтерса, З. Варналія, 

В.  Геєця, Я.  Жаліло, О.Колеснікової-Стейнруд, М. Лешке, Е. Лібано-

вої, І. Маркович, Дж. Скаллі, К. Сала-і-Мартіна, С. Хенке, А. Чухно 

та  інших. 

На думку деяких авторів, особливо іноземних, незалежно від 

вибірки країн, рівня економічної свободи та рівня агрегування, віднай-

дено постійні позитивні асоціації між економічною свободою та еко-

номічним зростанням.  

Ними доведено, що економічна свобода має значно більший 

вплив на економічне зростання, ніж свобода політична, а це актуалізує 

увагу науковців до тенденцій та можливостей розширення економічної 

свободи на всіх рівнях [4, с. 126]. 

Метою статті є простеження закономірностей у тенденціях 

зв’язків між значеннями індексів економічної свободи та окремими 

індикаторами розвитку держави й рівня життя людей; також аналіз 

причин недієвості економічних реформ в Україні, з’ясування механіз-

мів організаційної взаємодії економічного стану та політико-правових 

чинників. 

Виклад основних положень. Економіка як найважливіша сфера 

суспільної життєдіяльності займає провідне місце у суспільстві. 

У  зв’язку з цим виникає питання, як зробити сучасну економіку ефек-

тивною, соціальносправедливою і гідною людини. 

Перші ознаки теперішніх, та й подальших, проблем почали про-

являтися у вигляді спадної динаміки реального ВВП, різкого зростання 
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інфляції, поступового нівелювання дефіцитів платіжного балансу 

і  сектора державного управління, падіння рівня доходів, підвищення 

цін на товари й послуги, що призвело до низького зовнішнього та вну-

трішнього попиту, відтоку інвестицій, негараздів соціально-еконо- 

мічного характеру.  

Загальновідомо, що показник ВВП на душу населення свідчить 

про ступінь багатства країни та її можливості забезпечити високий 

рівень життя населення.  

Якщо порівняти середні темпи приросту ВВП України і сусідніх 

держав (Польщі, Румунії, Туреччини) за 2011–2015 роки, то в Україні 

цей показник свідчить про надто значне відставання. 

З метою поглибленої оцінки стану економіки та рівня життя 

людей розроблено цілу низку нових макроекономічних показників. 

Одним із них є індекс економічної свободи, який розраховується 

з  1995 року за десятьма показниками – правом власності, свободою 

від корупції, фіскальною свободою, державними витратами, свободою 

підприємництва, свободою праці, монетарною свободою, свободою 

торгівлі, свободою інвестицій, фінансовою свободою. 

Економічна свобода є індикатором економіки, тобто мірою того, 

наскільки доступна можливість діяльності на добровільних засадах, 

водночас вона є частковим вимірником ступеня ефективності правової 

системи, відображає результати фіскального важеля державного регу-

лювання тощо [4, с. 128]. 

 
Таблиця 

 

Динаміка Індексу економічної свободи України та Польщі 

у 2014–2015 роках 
 

Показники 
Україна Абсолютне 

відхилення 

(+ -) 

Польща Абсолютне 

відхилення 

(+ -) 2014 2015 2014 2015 

Індекс економічної 

свободи (The Heritage 

Foundation)  

162 162 0 42 39 -3 

Індекс глобальної кон-

курентоспроможності 
76 79 +3 43 41 -2 

Індекс легкості  

ведення бізнесу  
87 83 -4 28 25 -3 

Індекс легкості сплати 

податків  
107 96 -11 106 58 -48 

Індекс сприйняття 

корупції 
142 130 -12 35 30 -5 
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За спостереженнями, в Україні – найменш вільна економіка 

в  європейському регіоні. У рейтинговій оцінці Україна займає 

162  місце із 178-ми.  

Як видно із таблиці, за деякими показниками спостерігалося не-

значне покращення у 2015 році. Проте Україна входить до групи країн 

із так званою пригніченою економікою; поруч у рейтингу Соломонові 

острови (161) та Демократична Республіка Конго (163), Білорусь у цій 

групі посідає 157 місце, а Польща з 42 місця перейшла на 39-те і знач-

но випереджає Україну за всіма показниками [10; 11].  

Укладачі Індексу вважають, що між свободою економіки і її 

ефективністю є прямий взаємозв’язок, який прослідковується завдяки 

даним Індексу.  

Дослідження демонструють, що в країнах із вільнішою еко-

номікою рівень добробуту населення набагато вищий, а економічна 

свобода приносить відносно швидкі й відчутні результати на відміну 

від державного регулювання економіки. 

Зазначимо, що у цьому рейтингу 33 країни вважаються такими, 

що мають більш високий рівень економічної свободи, до яких нале-

жать: Німеччина, Ірландія, Литва, Грузія, Британія, Ботсвана, Ізраїль 

і  Тайвань.  

Підвищення рівня економічної свободи в таких державах, як  

Індія і Філіппіни, призвело до зростання добробуту, поліпшення стану 

здоров’я громадян і їхньої освіти, а також посприяло забезпеченню 

екологічної  безпеки. 

За даними Gallup International, українці у 2015 році оцінили 

якість власного життя на найнижчому рівні. Більше третини (36%)  

жителів України страждають від власних життєвих умов. Це найгір-

ший показник серед пострадянських країн.  

За даними групи «Рейтинг» (листопад 2015 р.), 3 з 4 українців 

вважають, що за останні 12 місяців матеріальне становище їх родин 

погіршилось [12]. 

Так, у 2014 році середня заробітна плата в Україні становила 

3480 грн, що було еквівалентно 295 дол. США (пенсія – 128 дол.), 

а  в  2015 р. 4195 грн становили лише 192 дол. США (пенсія – 68 дол.). 

Отже, середня зарплата в Україні протягом 2015 р. порівняно з 2014 р. 

знизилась на 103 дол. США, а пенсія – на 60 доларів, тобто майже  

наполовину.  

За рівнем середньої зарплати Україна впевнено посідає останнє 

місце в Європі (141 євро) після Молдови (181 євро), Білорусі (300 єв-

ро), Румунії (346 євро), Угорщини (532 євро), Польщі (635 євро),  

Словаччини (665 євро), що зображено на рис. 1. 
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Рис. 1. Рівень заробітної плати в Україні 

та сусідніх державах у 2015 році 

 

Окрім того, заборгованість із виплати зарплати за 2015 рік  

зросла з 1,3 до 1,8 млрд грн – що є рекордною сумою за останні 10 ро-

ків, а  якщо порівнювати з початком березня 2014 р., то в 2,4 раза 

(рис.  2) [12]. 

 

 
 

Рис. 2. Динаміка заборгованості із заробітної плати 

 Обсяг із зарплати, млн грн 
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Мінімальні соцстандарти (мінімальна пенсія і мінімальна зар-

плата), які за 2014–2015 рр. індексували тільки один раз на 13%, за цей 

час знецінилися на дві третини.  

Окрім цього, значний вплив на зубожіння населення мало під-

вищення тарифів на газ і теплову енергію для населення, що призвело 

до зростання витрат населення на оплату житлово-комунальних послуг 

загалом по Україні, зокрема електроенергії – на 66,9%, опалення – на 

78,4% та газу – в 3,7 раза [10]. 

Показник свободи торгівлі для України залишався незмінним 

у  2014–2015 роках завдяки доволі низькому показнику середньозва-

женого митного збору (в Україні він становить 2,8%). Деякою мірою 

послаблюють цей показник нетарифні бар’єри в торгівлі, що захи- 

щають окремі ринки. Динаміку індексу свободи торгівлі зображено 

на  рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Динаміка результатів України 

за складовими Індексу свободи торгівлі 

 

Індекс свободи підприємництва, який характеризує простоту  

започаткування, ведення та закриття бізнесу, впав на 2,5%, із 59,3% 

до  56,8% (рис. 4).  

Оцінка податкової системи входить також до складу методики 

розрахунку Індексу економічної свободи – показника, який щорічно 

розраховується Wall Street Journal і Heritage Foundation для більшості 

країн світу.  

На основі розрахунку Індексу легкості ведення бізнесу  

оцінюють податкове навантаження і простоту податкового адмі- 

ністрування.  
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Рис. 4. Динаміка результатів України 

за складовими Індексу свободи бізнесу 

 

Податкова система України залишається однією з найгірших у 

світі протягом останніх семи років (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Динаміка результатів України 

за складовими Індексу податкової свободи 

 

Зазначимо, що на першому місці в світі за показником податкової 

свободи знаходяться Бахрейн, Кувейт та Об’єднані Арабські Емірати. 

Так, у Бахрейні відсутнє оподаткування особистих доходів і більшість 

компаній не оподатковуються корпоративним податком, водночас роз-

мір корпоративного податку на прибуток нафтових компаній становить 

46%, а податкові надходження займають 4% від ВВП країни. 

Вважається, що рівень економічної свободи знижується, якщо 

державні витрати зростають швидше, ніж витрати підприємств та  

фізичних осіб, оскільки державні рішення можуть внести суттєві  

диспропорції в розвиток ринкового конкурентного середовища.  
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Неефективність державних витрат також вплинула на зниження 

рейтингу України за Індексом економічної свободи (рис. 6). 
 

 
 

Рис. 6. Динаміка результатів України 

за складовими Індексу державних витрат 

 

Фіскальна свобода визначається рівнем податкового тягаря 

шляхом оцінювання граничних ставок податків для індивідуальних та 

корпоративних доходів, особливостей форм прямого та непрямого 

оподаткування, визначення відсотка надходжень до ВВП від податко-

вих зборів. Тобто фіскальна складова економічної свободи формується 

з трьох кількісних факторів: верхньої граничної ставки податку на до-

ходи фізичних осіб; верхньої граничної ставки податку на доходи кор-

порацій; загального податкового навантаження у відсотках від ВВП. 

Індекс грошової свободи становив 78,6% і був незмінним протягом 

останніх двох років (рис. 7). 
 

 
 

Рис. 7. Динаміка результатів України 

за складовими Індексу грошової свободи 



________  НАУКОВИЙ ВІСНИК 1´2016 ________________________ ISSN 2311-844X 

________  Львівського державного університету внутрішніх справ ____________ 

 144 

Щодо показника фінансової свободи, то для України він стано-

вить 30% і свідчить про недостатню роль держави в банківському  

секторі. Рівень фінансової свободи визначається рівнем банківської 

ефективності, незалежністю від державного контролю фінансового 

сектора.  

 

 
 

Рис. 8. Динаміка результатів України 

за складовими Індексу фінансової свободи 

 

Індекс захисту права власності передбачає оцінювання створе-

них державою можливостей накопичувати та зберігати приватну  

власність. Також оцінюється ймовірність того, що приватна власність 

може бути конфіскованою.  

Ще враховується рівень незалежності судової гілки влади, існу-

вання корупції в судовій системі й т. д. 

 

 
 

Рис. 9. Динаміка результатів України 

за складовими Індексу захисту права власності 
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За рейтингом ВЕФ-2016, корупція другий рік поспіль зали- 

шається найбільш проблемним чинником ведення бізнесу в країні. 

За  останні два роки Україна не змогла істотно поліпшити становища 

в  рейтингу сприйняття корупції Transparency International (з 25 до 

27  балів зі 100 можливих за 2014–2015 рр.). У 2015 р. Україна посіла 

130 місце із 168 країн, що свідчить про один із найвищих рівнів коруп-

ції у Європі. 

Збільшення корупційної складової у відносинах бізнесу і влади 

не дають Україні зробити рішучий крок уперед у рейтингу економічної 

свободи (рис. 10). 

 

 
 

Рис. 10. Динаміка результатів України 

за складовими Індексу свободи від корупції 

 
Щоб наздогнати своїх сусідів до 2030 року, за розрахунками  

експертів, слід демонструвати темпи приросту ВВП у середньому 

на  рівні 7% на рік протягом усього періоду, що є малоімовірним 

для  України. 

Важливість економічної свободи країни, як однієї з детермінант 

сучасного прогресивного суспільства, випливає з ряду теоретичних 

і  практичних аспектів реалізації державної політики та функціонуван-

ня країни в системі міжнародних економічних відносин. Незважаючи 

на відмінності в розрахунку індексів економічної свободи в світі, важ-

ливим є динамічний аналіз окремих їх компонент з метою виявлення 

тенденцій, які можуть мати вплив на розвиток національної економіки 

[2, с. 99]. 

Проведений аналіз дає підстави вважати, що причини неефекти-

вності та недієвості проведення реформ в Україні лежать, головним 

чином, не в економіці.  
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Досвід країн, які демонструють позитивну соціальну та еконо-

мічну динаміку, дозволяє стверджувати, що головним фактором ефек-

тивного розвитку економіки є верховенство права.  

Наявність такої важливої мегаінституції є необхідною умовою 

та інструментом, який уможливлює динамічний розвиток суспільства, 

адаптацію його до нових викликів та загроз без особливих соціальних 

потрясінь.  

Висновки. Виходячи із вищенаведеного, можемо стверджувати 

про те, що економічний та соціальний розвиток суспільства неможли-

вий без практичної реалізації принципу верховенства права та закону 

як універсального регулятора всіх правовідносин. Таким чином, прин-

цип верховенства права – як принцип справедливості – є невід’ємною 

складовою прогресивного розвитку держави, прояву демократії  

в суспільстві та реального забезпечення конституційних прав і свобод 

людини і громадянина. 

Отже, зміна негативного вектора вимагає переосмислення та 

концептуалізації наукових ідей, які торкаються функціонування дер-

жавоутворюючих інституцій, інституцій правової держави та грома-

дянського суспільства, ефективності державного апарату, чесної  

конкуренції, захисту майнових прав та створення дієвого механізму 

протидії корупції, дослідження зв’язків між Індексом економічної сво-

боди та ВВП на душу населення (завдяки яким отримано висновки, що 

зв’язок між абсолютними й відносними значеннями Індексу економіч-

ної свободи та абсолютними й відносними значеннями ВВП на душу 

населення є прямим), розуміння того, що повинно бути стрижнем 

у  підходах до напрямів розвитку України. 
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Томаневич Л. М. Влияние факторов безопасности на формирова-

ние уровня экономической свободы в Украине 

Рассмотрены основные факторы дестабилизации экономической сис-

темы Украины. Исследованы показатели состояния экономической свободы 

как важного инструмента углубленного макроэкономического анализа эконо-

мики. Определены основные причины недейственности экономических реформ 

в Украине сквозь призму безопасности. Установлен механизм организационно-

го взаимодействия экономического состояния и защиты экономического пра-

вопорядка. Предложены основные пути улучшения индекса экономической 

свободы и преодоления социально-экономического кризиса в Украине. 

Ключевые слова: экономическая система, социально-экономический 

кризис, верховенство права, индекс экономической свободы, дестабилизирую-

щие факторы, мегаинституции. 

 

Tomanevych L. M. The influence of security factors on the development 

of level of economic freedom in Ukraine  

The main destabilizing factors of economic system in Ukraine were shown. 

The indexes of economic freedom as the important tool of thorough macroeconomic 

analysis of economy were analyzed. The main reasons of inefficiency of economic 

reforms in Ukraine through the lens of security and safety were determined. The 

mechanism of organizational cooperation of economic status and defense of 

economic law and order was specified. The main ways of improvement of index 

of  economic freedom and overcoming of socioeconomic crisis in Ukraine were 

proposed.  

The importance of economic freedom of the country as one of the 

determinants of modern progressive society comes from a number of theoretical and 

practical aspects of public policy and the functioning of the country in the 

international economic relations. The features of economic freedom index 

calculation according to the methodology of Fraser Institute, Heritage Foundation 
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and Freedom house are analyzed in the article. It has been found that approaches to 

determining the level of economic freedom are significantly different due to the 

differences in the understanding of its definition. The importance of economic 

freedom of the country as one of the determinants of modern progressive society 

comes from a number of theoretical and practical aspects of public policy and the 

functioning of the country in the international economic relations. The features of 

economic freedom index calculation according to the methodology of Fraser 

Institute, Heritage Foundation and Freedom house are analyzed in the article. It has 

been found that approaches to determining the level of economic freedom are 

significantly different due to the differences in the understanding of its definition. 

The analysis of these challenges suggests that further development of 

promising researches in this area requires a more detailed study of the civil society 

goals related to the support and implementation of the government programs in the 

social of security on the development of level of economic freedom, modernization 

and popularization of these programs. 

Key words: economic system, social and economic crisis, supremacy of law, 

index of economic freedom, destabilizing factors, mega-institutions. 
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ВПЛИВ КОРУПЦІЙНИХ СХЕМ,  

СФОРМОВАНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ  
«ПОДВІЙНОЇ ДІЇ», НА ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ 

 
Розглянуто корупційні схеми з використанням законодавства «подвій-

ної дії». Охарактеризовано вплив негативних наслідків корупції на процеси 

формування, розвитку, розподілу, перерозподілу та використання людського 

капіталу.  

Доведено, що найбільш несприятливими є наслідки корупційних дій 

у  процесі використання людського капіталу. Обґрунтовано компетенцію та 

компетентність як рушійні сили в якісному використанні людського капіталу. 

Визначено коефіцієнти компетенції та компетентності. 

Ключові слова: корупція, законодавство «подвійної дії», людський ка-

пітал, компетенція та компетентність. 

 

Постановка проблеми. Чи не найбільшою соціальною пробле-

мою сучасності є корупція. Вона має давню історію і властива всім 

державам світу. Тотальна корупція в Україні впливає на всі сторони 
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життя населення країни й імідж держави і потребує невідкладного 

розв’язання. Вона загрожує національній безпеці та демократичному 

розвитку, реально протистоїть конституційному і суспільному ладу, 

є  однією з причин зростання в Україні тіньової економіки, проникає 

у  владні інституції, залучаючи у свої ряди окремих політичних і гро-

мадських діячів [1].  

Корупція – це не тільки спосіб мислення та певні діяння, а й си-

стема негативних поглядів, переконань задіяних у ній осіб. Це гібрид-

на форма, що має ознаки суспільного, психологічного та морального 

явища. Вона існує завдяки «специфічним» моральним цінностям, вну-

трішнім переконанням людини, а також виробленим у соціальних  

групах чи суспільстві методам поведінки.  

В сучасних умовах на фоні вдосконалення законодавства у сфе-

рі боротьби з корупцією і формування правоохоронних органів (поліції 

та Національного антикорупційного бюро України) суспільство сти- 

кається з корупційними діями, які базуються на основі трактування 

законодавчих документів з урахуванням інтересів «зацікавлених» осіб. 

Це стало можливим із прийняттям законів «подвійної дії». Корупційні 

схеми з використанням законодавства «подвійної дії» побутують у всіх 

сферах життя населення. Ріст рівня корупції найбільш негативно впли-

ває на людський капітал.  

Розвиток найціннішого ресурсу – людського капіталу може  

змінюватися під впливом корупційних схем, що базуються на законо-

давстві «подвійної дії». Вони мають негативні наслідки для процесів 

формування, розвитку, розподілу, перерозподілу та використання люд-

ського капіталу, які полягають у тому, що, починаючи з дошкільних 

установ, а далі шкіл та вищих навчальних закладів якщо не прямо пе-

решкоджають розвитку людського капіталу, то чинять свій деструкти-

вний вплив на розвиток особистостей.  

Людський капітал зазнає деструктивних змін від корупційних 

схем на етапі розподілу та перерозподілу. Так, якщо працівник, котрий 

задіяний відповідно до своєї освіти, прагне піднятися кар’єрною дра-

биною (а це можливо за умови його постійного вдосконалення), то 

передбачене підвищення його кваліфікації напряму залежить від  

керівництва, а це в багатьох випадках провокує корупцію. Адже у фазі 

використання людського капіталу роботодавець сам вирішує, як задію-

вати сформованого спеціаліста, що наділений сукупними знаннями 

та  здібностями і має високий рівень кваліфікації. 

Перелічені вище передумови є основними чинниками корупцій-

них схем, призупиняють і деформують структуру людського капіталу 

та, відповідно, всі види економічної діяльності. 
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Стан дослідження. Чимало вітчизняних науковців присвятили 

свої праці дослідженню такої важливої для нашого суспільства про-

блеми, як корупція (М. Камлик, М. Мельник, Є. Невмержицький, 

В.  Симоненко), та питання людського капіталу (В. Антонюк, О. Амо-

ша, С. Бандур, Д. Богиня, В. Брич, О. Грішнова, А. Колот, В. Куценко, 

Е. Лібанова, Н. Лук’янченко, В. Онікієнко, Н. Ушенко, Л. Шаульська, 

Л. Шевченко). Незважаючи на це, вплив корупційних схем, сформова-

них за допомогою законодавства «подвійної дії», на людський капітал 

належним чином не розглянуто.  

Метою статті є аналіз впливу законодавства «подвійної дії» на 

людський капітал з урахуванням компетенції і компетентності та ви-

значення оцінки останніх за допомогою коефіцієнтів. 

Виклад основного матеріалу. Основною метою діяльності 

будь-якого підприємства є отримання прибутку та забезпечення ста- 

більності функціонування. Від моменту свого створення підприємство 

стикається з різного роду ризиками, які тією чи іншою мірою вплива-

ють на його результативність. Забезпечення стабільності діяльності 

підприємства передбачає мінімізацію ризиків, котрі виникають через 

різні дестабілізуючі чинники. Це можливо за умови розробки дієвої 

стратегії розвитку підприємства, яка характеризується тісним взає-

мозв’язком і взаємообумовленістю її окремих складових. Стратегічний 

розвиток підприємства обумовлений ефективною роботою колективу 

підприємства, що передбачає використання людського капіталу. Дос-

лідження останнього базується на аналізі кількісних і якісних його 

характеристик. Так, професійна компетентність, рівень кваліфікації, 

додаткова освіта в поєднанні з мобільністю є вагомими чинниками 

якісних характеристик людського капіталу підприємства. Також серед 

якісних характеристик є інтелектуальний та творчий потенціали, що 

разом із мотивацією та конкурентоспроможністю визначають адаптив-

ність до швидких змін  в умовах інноваційної діяльності.  

Серед уже згаданих якісних характеристик чільне місце займає 

компетентність працівника, яка дозволяє вирішувати поставлені стра-

тегічним планом підприємства завдання. Серед науковців точаться 

дискусії з приводу тлумачення понять компетенції та компетентності 

як рушійної сили в якісному використанні людського капіталу. 

Вважаємо, що компетенція – це наявність у людини освіти, 

знань, умінь, кваліфікації, що дозволяє їй вирішувати поставлені перед 

нею завдання.  

Компетентність – здатність людини приймати на основі наявної 

освіти, знань, умінь, кваліфікації, додаткової освіти, інтелектуально-

го  та творчого потенціалу, враховуючи мотивацію та конкуренцію, 
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рішення щодо окреслення стратегічних завдань та здатність ефективно 

їх розв’язувати.  

Компетентність і працівника, і керівника підприємства є основ-

ною ланкою формування, розвитку й використання людського капіта-

лу підприємства. Компетентність працівників дозволяє повною мірою, 

також завдяки організаторським здібностям, просувати діяльність під-

приємства до більш ефективного його функціонування.  

Для дослідження людського капіталу науковці використовують 

коефіцієнт стажу, коефіцієнт стабільності, коефіцієнт здоров’я, коефі-

цієнт професійного зростання, коефіцієнт освіти, які уможливлюють 

оцінку якісних характеристик людського капіталу. Доцільним було би 

включати до оцінки якісних характеристик людського капіталу коефі-

цієнти компетенції та компетентності. 

Вважаємо, що коефіцієнти компетенції та компетентності мож-

на визначати за формулами:  

Коефіцієнт компетенції Кк-ції 

Кк-ції = Кількість працівників, що мають високі показники  

в роботі (визначається за галузевим принципом) / Середньооблікова 

чисельність працівників.  

Для підприємства важливим показником щодо якості людського 

капіталу є Коефіцієнт компетенції (Кк-ції). Його величина може колива-

тися в межах від 0,5 до 1.  Коефіцієнт компетенції (Кк-ції) дає інформа-

цію про рівень компетенції працівників та ефективність їх роботи.  

Коефіцієнт компетентності Кк-ності 

Кк-ності = Кількість працівників, що розробляють стратегію роз-

витку підприємства / Кількість працівників, що мають високі показни-

ки в роботі (визначається за галузевим принципом). 

Коефіцієнт компетентності повинен бути не менше 0,7 і зроста-

ти до 1. Зменшення цього коефіцієнта призводить до зростання кризо-

вої ситуації на підприємстві. 

Компетенція і компетентність працівників є надто важливими 

для керівника підприємства за умови, якщо передбачається його стра-

тегічний розвиток.  

Недооцінка одного чи обох коефіцієнтів (компетенції та компе-

тентності) може характеризувати неефективне управління. Оцінка 

людського капіталу, враховуючи компетенцію та компетентність, по-

винна відбуватися після аналізу стратегії діяльності підприємства 

з  метою прийняття відповідних управлінських рішень. Ефективність 

роботи підприємства через вплив різних чинників може змінюватися. 

Якщо коефіцієнти мають негативне чи близьке до нього значення, 

то  діяльність підприємства є неефективною. За такої ситуації управ-
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лінській службі підприємства необхідно розробити низку заходів сто-

совно нейтралізації кризового стану.  

В умовах існуючої сьогодні економічної кризи та значного рівня 

безробіття актуальним залишається питання пошуку роботи. Так, 

за  січень 2016 року кількість офіційно зареєстрованих безробітних 

в  Україні збільшилася на 17,8 тисячі осіб – до 508,6 тисячі. На ринку 

праці роботодавці пропонують 31,3 тисячі вакансій, тобто на одне міс-

це претендують 16 осіб [2].  

Така ситуація провокує збільшення корупційних схем із засто-

суванням законодавства «подвійної дії».  

Часто керівництво підприємств, керуючись власними амбіціями 

та беручи на себе не надані їм повноваження, або застосовує до своїх 

працівників ґендерну нерівність, або підштовхує їх до скоєння коруп-

ційних дій. Непоодинокими є й випадки, коли роботодавець із певних 

причин відмовляється оплачувати працю висококваліфікованого спів-

робітника.  

Як приклад розглянемо ситуацію, де роботодавець (Український 

гідрометеорологічний центр Державної служби України з надзвичай-

них ситуацій) відмовляється доплачувати працівниці за науковий сту-

пінь. Роботодавець повідомляє, що Постановою Кабінету Міністрів 

України від 30.08.2002 р. № 1298 (Розділ 3 п. 3 пп. «г») [3] та Наказом 

МВС України від 14.08.2005 р. № 975 «Про затвердження Умов оплати 

праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій Держа-

вної служби України з надзвичайних ситуацій» (Розділ 3 п. 4) [4]  

визначено, що доплата встановлюється працівникам, якщо їхня діяль-

ність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. Відповід-

ність ученого звання та наукового ступеня профілю діяльності праців-

ника на обійманій посаді визначається керівником установи, закладу 

або організації.  

Працівниця подала диплом кандидата географічних наук (ВАК 

України визначила, що до географічних наук належать спеціальності 

11.00.09 «Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія» та 11.00.04 

«Геоморфологія та палеогеографія» [5], за якими вона захищала дисер-

тацію). За двома спеціальностями 11.00.04 «Геоморфологія та палео-

географія» та 11.00.09 «Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія» 

присуджують науковий ступінь кандидата  географічних наук. 

У працівниці керівництво затребувало автореферат з ціллю тра-

ктувати його на свій розсуд. Обговорювала автореферат без її присут-

ності некомпетентна і неуповноважена комісія, яка на основі витягну-

тих із контексту розірваних фраз, що можуть по-різному тлумачитися, 

вирішила не доплачувати працівниці за науковий ступінь. 
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Такі ситуації, що прирікають на «судилище» висококваліфіко-

ваних працівників, є непоодинокими, зате незаконними [6]. 

Висновки. Проведене дослідження дозволяє дійти висновку, що 

високий рівень корупції в суспільстві справляє свій негативний вплив 

на стан людського капіталу на всіх його рівнях.   

По-перше, на особистісному рівні корупція перешкоджає фор-

муванню знань та навичок, які потрібно отримувати під час навчання, 

професійної підготовки, практичного досвіду. 

По-друге, на мікроекономічному рівні корупція перешкоджає 

формуванню кваліфікації, компетенції, компетентності та професійних 

здібностей усіх працівників підприємства, через що його людський 

капітал не може повною мірою конкурувати на ринку. 

По-третє, на макроекономічному рівні корупція унеможливлює 

подальший розвиток політичного життя, соціального, економічного та 

екологічного середовища, сфери охорони здоров’я, освіти. Отож вва-

жаємо: корупція є основною загрозою для громадян держави.  

Тому нагальною є необхідність аналізу законодавчої бази щодо 

виявлення законодавства «подвійної дії» та можливостей його тракту-

вання в корупційних схемах.  

На цій основі обов’язковим є створення бази даних тих осіб, що 

«фігурували» в корупційних справах, і тих, що можуть бути задіяними 

в таких злочинах. 
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Хомин О. И., Лысак В. Ю. Влияние коррупционных схем, сло- 

жившихся вследствие законодательства «двойного действия», на челове-

ческий капитал 

Рассмотрены коррупционные схемы с использованием законодательс-

тва «двойного действия».  

Дана характеристика влияния негативных последствий коррупции на 

процессы формирования, развития, распределения, перераспределения и испо-

льзования человеческого капитала.  

Обосновано, что наиболее негативные есть последствия коррупцион-

ных действий в процессе использования человеческого капитала. Дана харак-

теристика компетенции и компетентности как движущей силы в качествен-

ном использовании человеческого капитала. Определены коэффициенты ком-

петенции и компетентности. 

Ключевые слова: коррупция, законодательство «двойного действия», 

человеческий капитал, компетенция и компетентность. 

 

Khomyn O. Y., Lisak V. Yu. Influence of corruption schemes, that 

formed legislation «double action», at human capital 

The article deals with corruption schemes using legislation "double action" 

and the influence of the negative effects of corruption on the formation, 

development, distribution, redistribution and use of human capital. 

In the process of human capital formation since preschool, and more 

schools and universities, corrupt schemes if not directly hinder the development of 

human capital, making a destructive impact on the figures. 

At the stage of distribution and redistribution provided continuous 

improvement of worker depends on the direct guidance on the career ladder of 

growth, and this results in corruption schemes. 

Most are negative consequences of corruption in the use of human capital 

where the employer decides how to use the established specialist that has the 

cumulative knowledge and skills, has a high level. 

Proved that the most negative consequences of corruption is in the use of 

human capital. 

Characterized competence and adequacy as a driving force in the use of 

quality human capital. Competence – is the education, knowledge, skills and 

qualifications that will allow it to solve its task. Adequacy – is the capacity 

to  take  on the basis of available education, knowledge, skills, qualifications, 

further education, intellectual and creative potential, given the motivation and 

competition decisions on defining strategic objectives and their ability to effectively 

addressed. 

Competence as an employee and head of the company is the main link of 

formation, development and use of human capital of the company. 

Determined a coefficients of competence and adequacy. 

Key words: corruption, legislation «double action», human capital, 

competence and adequacy. 
 

Стаття надійшла 26 квітня 2016 р. 
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УДК 330.101                     К. А. Хом’як 

 
ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА: 

ТИПОЛОГІЗАЦІЯ ФОРМ ПРОЯВУ 
 

Розглянуто наукові підходи до визначення структури тіньової еконо-

міки в зарубіжній і вітчизняній науковій думці. Охарактеризовано основні 

форми прояву тіньової економіки в розрізі її структурних компонентів. Про-

ведено аналіз динаміки корупції, ухилення від оподаткування та торгівлі лю-

дьми як основних проявів тіньової економіки.  

Висвітлено проблеми протидії тіньовій економіці. Доведено необхід-

ність і запропоновано напрями детінізації національної економіки з метою 

зміцнення фінансової безпеки держави. 

Ключові слова: тіньова економіка, тіньові доходи, корупція, ухилення 

від сплати податків, організована економічна злочинність, детінізація. 

 
Постановка проблеми. Однією зі стрижневих перешкод, що 

постали перед Україною та гальмують її подальший соціально-

економічний розвиток, є тотальна тінізація економіки. Значні масшта-

би цього явища негативно відображаються на обсягах і структурі ВВП, 

сповільнюють соціально-економічні реформи та знижують рівень фі-

нансової безпеки держави. Актуальність теми обумовлена тим, що 

в  нинішній час активно вдосконалюються і розвиваються схеми тіні-

зації, несвоєчасне виявлення яких призводить до зниження рівня  

фінансової безпеки та впливає на вектори державної політики детіні-

зації. Детальний аналіз форм прояву тіньової економіки здатен умож-

ливити розробку ефективних напрямів організаційно-економічного 

механізму протидії цьому явищу та забезпечити стійкий економічний 

розвиток держави. 

Стан дослідження. Питання сутності, структури тіньової еко-

номіки й детінізації економічної діяльності є предметом дослідження 

вітчизняних і зарубіжних учених. Серед перших вирізняються: З. Вар-

налій, І. Мазур,  І. Ангелко.  

З-посеред зарубіжних дослідників вивченням проблематики за-

ймались: A. Франц, П. Гутманн, E. Фейг, Б. Контінi, Ю. Латов. Однак, 

не піддаючи сумніву високий рівень їхніх теоретичних напрацювань, 

варто наголосити на потребі подальшого поглибленого дослідження 

цієї теми, що зумовлено відсутністю чіткого визначення структури 

тіньової економіки і типологізації її проявів.  

Метою наукового пошуку є визначення структурних компонен-

тів тіньового сектора економіки й аналіз основних форм їх прояву. 
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Виклад основних положень. Важливе значення для розуміння 

сутності такого складного явища, як «тіньова економіка», має її струк-

тура, природа якої є надто розмаїтою. Це пояснюється безліччю  

трактувань різними вченими самого поняття «тіньова економіка», 

а  також відсутністю чітких критеріїв типологізації. Так, проведений 

аналіз науково-практичних джерел дозволив з’ясувати, що науковці 

найчастіше виокремлюють два або три компоненти у структурі тіньо-

вої економічної діяльності (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

 

Підходи до визначення структурних компонентів 

тіньової економіки* 

 

Автор Види тіньової економіки 

А. Френз 1 – прихована діяльність самозайнятих; 

2 – прихована діяльність зайнятих, що працюють додатково. 

Б. Контіні 1 – незаконна діяльність; 

2 – тіньова (прихована) економіка і незаконна діяльність. 

П. Гутманн, 

Е. Фейг 

1 – нелегальна; 

2 – прихована; 

3 – неформальна. 

Ю. Латов 1 – «інша» («біла», «білокомірцева»); 

2 – «сіра» («неформальна»); 

3 – «чорна» («підпільна»). 

З. Варналій 1 – неформальна економіка;  

2 – підпільна економіка;  

3 – незаконна економіка. 

 

* Складено за джерелами: 1; 2; 3, с. 22; 4, с. 9; 5, с. 41-42; 6, с. 14; 7. 

 

Здійснення тіньової економічної діяльності того чи іншого виду 

юридичними та фізичними особами відбувається з метою отримання 

доходів і максимізації прибутку. Тіньові доходи – це грошові кошти, 

які формуються у результаті здійснення операцій чи надання послуг 

юридичними або фізичними особами в процесі тіньової діяльності як 

кримінального, так і некримінального характеру та знижують рівень 

фінансової безпеки держави.   

Розглянемо найбільш поширені форми прояву в розрізі структу-

рних компонентів тіньової економіки. 

«Біла» тіньова економіка – це заборонена законом економічна 

діяльність працівників «білої» (офіційної) економіки, яка призводить 
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до прихованого перерозподілу раніше створеного національного дохо-

ду [6, с. 15]. Основним її проявом є корупція як форма використання 

особою наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними мо-

жливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття 

такої вигоди чи прийняття обіцянки (пропозиції) такої вигоди для себе 

чи інших осіб або, відповідно, обіцянка (пропозиція) чи надання  

неправомірної вигоди особі або на її вимогу іншим фізичним чи  

юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного вико-

ристання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними 

можливостей [8]. 

Всебічно явище корупції охарактеризовано в документах ООН 

і  Ради Європи. Відповідно до них, корупція – це зловживання держав-

ною владою для отримання вигоди в особистих цілях, в цілях третіх 

осіб чи груп [9]. Європейський підхід ґрунтується на таких сутнісних 

характеристиках: 

1. Корупція виходить за межі хабарництва. Вона завжди 

пов’язана із державною службою і державною владою, тому і здійснює 

вплив на характер та зміст влади, її репутацію у суспільстві. Це дає 

змогу стверджувати, що, крім кримінального характеру, вона має 

й  політичне забарвлення. 

2. Корупція, як зловживання владою, здійснюється для отри-

мання вигоди не лише з метою особистого, але й корпоративного 

та  кланового інтересу. Це не завжди пов’язано з привласненням мате-

ріальних цінностей, оскільки корпоративний інтерес часто переслідує 

корпоративні цілі: створення політичних умов, що забезпечать можли-

вість «легального», «законного» захоплення у майбутньому матеріаль-

них і фінансових ресурсів.  

3. У більшості випадків корупція завдає прямого економічного 

збитку державі, суспільству, особистості. 

В Україні корупція поширюється з моменту здобуття незалеж-

ності і зміцнюється завдяки зв’язкам між політиками і олігархами, а 

також через слабку систему правосуддя. Свідченням цього є високий 

показник індексу сприйняття корупції, який щорічно оприлюднює 

Тransparency International, та рівня корупції за результатами дослі-

джень Freedom House (табл. 2).  

Слід зазначити, що, порівняно з 2014 роком, у 2015-ому відбу-

лось незначне зниження показників корупції в Україні, поданих  

у звітах обох організацій. Однак Україна так і не подолала межу «ко-

рупційної ганьби» та залишається у списку тотально корумпованих 

держав. Зауважимо, що Україна стала на шлях боротьби з корупцією 

шляхом зміцнення правових основ мінімізації цього явища, а саме: 
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створила Національне антикорупційне бюро, Національне агентство 

з  питань запобігання корупції, Антикорупційну прокуратуру. Нещо-

давно прийняті закони допоки не призвели до відчутних результатів 

у  антикорупційній боротьбі, проте деякий успіх відчутний. Так, ста-

ном на 1 лютого 2016 року детективами Бюро внесено до реєстру до-

судових розслідувань 56 проваджень. Найбільше проваджень – 19 – 

передано Бюро з Генеральної прокуратури. По 15 проваджень внесено 

до ЄРДР на основі власних напрацювань детективів та аналітиків Бю-

ро. Також на основі інформації, наданої фізичними та юридичними 

особами, зареєстровано 15 проваджень, 7 проваджень надійшло з ін-

ших джерел [12].  

 
Таблиця 2 

 

Тенденції корупції в Україні, 2010–2015 рр.* 
 

Організації 
Роки 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Тransparency International, бали 

(від 1 до 100) 
2,4* 2,2* 26 25 26 27 

Freedom House, бали (від 1до 7) 5,75 5,75 6,00 6,00 6,25 6,00 

 

Складено за джерелами 10; 11. 

 

Примітка: розрахунок індексу сприйняття корупції за методикою 

до  2012 року. 

 
Відтак, високий рівень корупції негативно відображається на 

іміджі України серед світової спільноти і тим самим знижує обсяг над-

ходження іноземних інвестицій. 

«Сіра» тіньова економіка – дозволена законом, але не зареєст-

рована  економічна діяльність щодо виготовлення та реалізації звичай-

них товарів та послуг [6, с. 16]. У цьому секторі здійснюють: тіньові 

операції з товарами та послугами, тіньові операції розподілу й тіньові 

фінансові операції. Серед проявів «сірої» тіньової економіки найпо-

ширенішим є ухилення від сплати податків. Так, світовій економічній 

практиці відомо сотні прийомів ухилення від оподаткування, причому 

з розвитком податкової злочинності вони стають усе складнішими 

для  розкриття.  

Ухилення від сплати податків – це форма зменшення податко-

вих зобов’язань, за якої платник податків умисно або з необережності 

уникає сплати податків чи зменшує розмір своїх податкових зо-
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бов’язань із порушенням чинного законодавства [13, ст. 212].  

Це є одним із найдієвіших способів тінізації економічної діяльності, 

що супроводжується порушенням податкового законодавства. 

Практика свідчить, що суб’єкти підприємництва одночасно  

використовують декілька способів ухилення від сплати податків. 

Це  пов’язано, певним чином, зі змістом виконуваних фінансово-

господарських операцій, а також, в окремих випадках, із предметом 

взаємовідносин між окремими господарюючими суб’єктами. Варто 

розглянути найбільш поширені на сучасному етапі способи злочинної 

діяльності у сфері оподаткування з урахуванням видів податків, особ-

ливостей фінансово-господарської діяльності. Російський учений 

Д.  Макаров виокремлює вісім основних способів ухилення від сплати 

податків, які умовно можна розбити на три великі групи: операції, які 

повністю не відображаються в бухгалтерських документах; операції, 

які відображаються в бухгалтерії лише частково, завдяки чому ство-

рюється необлікована продукція;  псевдооперації, щодо яких уклада-

ються фіктивні контракти [14, с. 41–44].  

Результати аналізу показників, що характеризують стан ухилен-

ня від оподаткування в Україні, свідчать про масштабність явища 

та  його загрозливі наслідки (табл. 3). Так, обсяги ухилення в період 

із  2010 року і донині зросли більш ніж удвічі, причому різкий стрибок 

відбувся у 2013 р., що пояснюється загостренням соціально-політичної 

ситуації в державі. 

 
Таблиця 3 

 

Тенденції ухилення від оподаткування в Україні, 

2010–2015 рр.* 
 

Показники 
Роки 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Обсяг ухилення від оподаткування, 

млрд грн 
20,44 21,01 22,28 40,402 49,32 44,86 

Доходи Державного бюджету (ДБ) 

України, млрд грн 
240,6 314,6 346,0 339,1 357,0 534,6 

Співвідношення обсягів ухилення 

від оподаткування до доходів ДБ, % 
8,5 6,7 6,4 11,9 13,8 8,4 

Дефіцит Державного бюджету Укра-

їни, млрд грн 
64,2 23,6 53,4 64,7 78,0 45,1 

Співвідношення обсягів ухилення 

від оподаткування до дефіциту ДБ, % 
31,8 89,0 41,7 62,4 63,2 99,5 

 

Складено за джерелами 15; 16; 17. 
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Зауважимо, що впродовж 2015 р. органами Державної фіскаль-

ної служби України було припинено діяльність 59 конвертаційних 

центрів, із вигодонабувачів яких було стягнуто 769,3 млн грн. 

Крім  того, на 1,2 млрд грн було вилучено з обігу підакцизних товарів, 

261,6 млн грн – нелегального бурштину; виявлено та зупинено на  

стадії реєстрації податкових накладних за фіктивними операціями 

на  загальну суму 234 млрд грн [16]. 

Аналіз судової практики на основі даних Єдиного державного 

реєстру судових рішень свідчить, що протягом 2010–2015 рр. відбуло-

ся значне скорочення кількості ухвалення вироків за кримінальні діян-

ня щодо ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів). 

Так, за підсумками 2010 року було ухвалено 22 вироки, 2011 року – 

189 вироків, що на 167 більше, ніж у 2010-ому, 2012 року – 233 виро-

ки, що на 44 більше, ніж у 2011-ому, 2013 року – 219 вироків, що на 

14  менше, ніж у 2012-ому, у 2014 році – 144 вироки, що на 75 менше, 

ніж у 2013-ому, а у 2015 році було ухвалено 84 вироки, що на 60 мен-

ше, ніж у 2014 році. Зауважимо, що з 1 січня до 1 березня 2016 року 

зареєстровано 8 вироків [18]. 

Підсумовуючи викладене вище, зазначимо, що зростання тен- 

денцій ухилення від оподаткування знижує дохідну частини бюджету 

та погіршує стан фінансової безпеки, в результаті чого держава не ви-

конує покладених на неї функцій. 

«Чорна» – заборонена законом економічна діяльність, яка 

пов’язана з виробництвом та реалізацією заборонених і дефіцитних 

товарів та послуг [6, с. 16]. До «чорної» тіньової економіки відносять: 

організовану економічну злочинність, контрабанду, нелегальний екс-

порт капіталів, кримінальний помисел, торгівлю людьми, відмивання 

«брудних» грошей (капіталу).  

Як основні форми прояву «чорної» тіньової економіки, слід ви-

ділити організовану економічну злочинність та відмивання «брудних» 

грошей. Тоді як в цілому світі відмивання грошей пов’язують переду-

сім з організованою злочинністю – наркокартелями, работорговцями, 

терористами, – в Україні легалізацією незаконно отриманих грошей 

займаються політики, чиновники і навіть правоохоронці. 

Проте не менш прибутковою та поширеною формою «чорної» 

тіньової економіки є торгівля людьми. За своєю природою вона майже 

у всіх випадках має транснаціональний організований характер, оскі-

льки до процесу її здійснення долучаються представники злочинного 

світу різних країн, а потерпілих від цих злочинів можуть переміщувати 

через низку державних кордонів. Найчастіше експорт «живого товару» 

здійснюється в Туреччину, Італію, Іспанію, Німеччину, Балканські 
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та  Скандинавські країни, Угорщину, Чехію, Грецію, Росію, ОАЕ,  

Ізраїль, США.  

Першопричиною торгівлі людьми є експлуатація. До основних 

її  форм належать такі: експлуатація жінок, чоловіків та дітей шляхом 

рабської праці; секс-індустрія; праця на вулиці (жебрацтво); транспла-

нтації органів. Необхідно зауважити, що торгівля людьми з метою сек-

суальної експлуатації є найбільш прибутковим видом такої діяльності, 

проте найпоширенішою формою за кількістю постраждалих осіб є тор-

гівля людьми з метою трудової експлуатації. Так, за даними Міжна- 

родної організації з міграції, в Україні з 2005 до 2015 року відзначено 

спадні тенденції стосовно торгівлі людьми з метою сексуальної екс-

плуатації. Водночас показники експлуатації з метою примусової праці, 

навпаки,  характеризуються зростанням, окрім 2015 року, коли цей 

показник скоротився втричі (табл. 4). 

 
Таблиця 4 

 

Розподіл постраждалих за формою експлуатації в Україні, 

2005–2015 рр.* 
 

Форма експлуатації 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Сексуальна 369 203 125 78 52 26 

Трудова 612 574 761 829 825 265 

Змішана 30 5 1 1 – – 

Жебрацтво 61 19 53 14 19 1 

 

Складено за джерелом 19. 

 

За деякими оцінками, сучасні рабовласники і контрабандисти 

світу щороку заробляють на торгівлі людьми близько 40 мільярдів до-

ларів, вважаючи цей вид злочинності одним із найприбутковіших [20]. 

Варто наголосити, що реальні показники істотно різняться з вищеза-

значеними. Причиною такої ситуації є відсутність в Україні єдиної 

статистичної бази щодо кількості та категорій осіб, які постраждали 

від торгівлі людьми. Крім того, правоохоронні органи надають офіцій-

ні дані лише про ту кількість потерпілих, які були зареєстровані 

під  час розслідування кримінальних проваджень, що перешкоджає 

проведенню об’єктивної оцінки існуючої ситуації та унеможливлює 

прийняття ефективних рішень для протидії такому явищу. 
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Слід зауважити, що зростання рівня криміналізації негативно 
впливає на потенційних інвесторів і стимулює відтік капіталу та най-
більш інтелектуальної частини населення з країни. 

Отож проведений аналіз дозволяє зробити висновок про те, що 
хоча Україна й стала на шлях боротьби з тіньовою економікою та зро-
била певні кроки в цьому напрямку, однак ще потрібно докласти надто 
багато зусиль, аби мінімізувати це явище до припустимих меж. Основ-
ними перепонами, що перешкоджають реалізації політики детінізації, 
на сьогодні є: відсутність комплексного підходу щодо протидії всім 
проявам тіньової економіки; слабкість судової влади; відсутність полі-
тичної волі чиновників; недосконалість інституційного забезпечення 
процесу детінізації національної економіки;  високий рівень бюрокра-
тизму; відсутність адекватної стратегії детінізації. 

Висновки. Узагальнюючи розвиток тіньової економіки, слід за-
значити, що з кожним роком злочинні механізми модернізуються, змі-
нюють свої види, виходять за межі національних кордонів, набувають 
транснаціонального характеру, здійснюють широкомасштабне накопи-
чення тіньових капіталів, які безконтрольно вводяться в громадський 
обіг, підприємницьку діяльність, сприяючи зміцненню позицій органі-
зованих форм злочинності, що, своєю чергою, негативно відобра- 
жається на економічному розвитку й фінансовій безпеці держави.  
Тому дуже важливо на основі аналізу проявів тіньової економіки  
розробити ефективні напрями детінізації економіки в Україні, в основу 
яких буде закладено стимулююче, а не репресивне, спрямування, та 
запровадити комплексну їхню реалізацію.  

Такими напрямами, на нашу думку, мають стати: амністія ті-
ньових капіталів; ефективна боротьба з корупцією; реформування по-
даткової системи, скероване на забезпечення рівномірності розподілу 
податкового навантаження на платників податків, спрощення про- 
цедури податкового адміністрування; плідне розслідування і попере-
дження злочинів у сфері торгівлі людьми й екстрадиції злочинців; ре-
формування судової та правоохоронної системи задля забезпечення 
гарантій справедливого суду і виконання судових рішень; посилення 
контролю у бюджетній сфері, запровадження прозорих механізмів ро-
зподілу та використання бюджетних коштів. Реалізація зазначених 
напрямів державної політики детінізації здатна зумовити зміцнення 
фінансової безпеки та посприяти економічному зростанню в Україні. 
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Хомяк К. А. Теневая экономика: типологизация форм проявления 

Рассмотрены научные подходы к определению структуры теневой 

экономики в зарубежной и отечественной научной мысли. Охарактеризованы 

основные формы проявления теневой экономики в разрезе ее структурных 

компонентов. Проведен анализ динамики коррупции, уклонения от налогооб-

ложения и торговли людьми в качестве основных проявлений теневой эконо-

мики. Освещены проблемы противодействия теневой экономике. Доказана 

необходимость и предложены направления детенизации национальной эконо-

мики с целью укрепления финансовой безопасности государства. 

Ключевые слова: теневая экономика, теневые доходы, коррупция, 

уклонение от уплаты налогов, организованная экономическая преступность, 

детенизация. 

 

Khomiak K. A. Shadow economy: typology of manifestation forms 

The scientific approaches to definition of the shadow economy structure in 

foreign and national scientific thought were examined in the article. Absence of 

single approach concerning structuring of shadow economic activity was defined. 

The main forms of shadow economy manifestation in terms of its structural compo-

nents were considered. The analysis of corruption dynamics, avoidance from taxa-

tion and human trafficking as the main manifestations of the shadow economy was 

made. It was established that values of these parameters during the years 2010–

2015 exceeded maximum permissible limits, resulting in decrease of financial secu-

rity level of the state. 

The problems of resistance against the shadow economy in Ukraine, namely: 

absence of complex approach to resistance against all kinds of shadow economy; 

judiciary weakness; absence of the officials political will; imperfection of institu-

tional support of the process of national economy legalization;  high level of bu-

reaucracy; absence of legalization strategy, were outlined.  

Directions of economy legalization in Ukraine, namely: shadow capitals 

amnesty; effective struggle against corruption; tax system reforming concerning 

provision of uniform distribution of tax load on taxpayers, simplification of tax ad-

ministration procedure; reform the judiciary and law enforcement system in order to 

provide guarantees of fair trial and to fulfill court judgments; harmonization of 

national legislation, particularly with regard to crimes investigation and prevention 

in the field of in trafficking and extradition of criminals; strengthening the control in 

in budget sphere, introduction of transparent mechanisms of distribution and use of 

budget funds, were proposed. 

The prospects of further scientific developments is detailed analysis of the 

reasons and factors, to stimulate economic subjects to use various shadow schemes 

in their activity with the purpose of effective ways development concerning legaliza-

tion of the national economy based on strengthening of the state financial security. 

Key words: shadow economy, shadow income, corruption, avoidance from 

tax payment, organized economic crime, legalization. 
 

Стаття надійшла 25 квітня 2016 р. 



ISSN 2311-844X ___________________________________  Серія економічна ________ 
__________________________________________________________________________ 

 165 

Розділ ІІ 

 

ФІНАНСОВІ ТА ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНІ 

АСПЕКТИ РОЗВИТКУ  

ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ 

 

 
УДК 336.14:352                 І. Г. Благун,  

І. С. Козій 

 
БЮДЖЕТНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ 
НА ФІНАНСУВАННЯ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТІВ 

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 
 

Розглянуто механізм бюджетного фінансування видатків місцевих 

бюджетів у контексті виконання делегованих державною владою конститу-

ційних функцій і завдань територіальним громадам. Окреслено форми участі 

бюджетних видатків у реалізації перерозподільчої, стабілізаційної, алокацій-

ної функцій суспільних фінансів. Здійснено огляд вітчизняних наукових і навча-

льних літературних джерел із проблематики сутності, призначення, функцій, 

кількісного та якісного наповнення видаткових бюджетних повноважень 

на  місцевому рівні управління. Обґрунтовано нормативно-правову сутність 

видатково-перерозподільчої бюджетної термінології. 

Охарактеризовано основні підходи щодо розмежування видатків між 

різними рівнями зведеного бюджету, а також їх структурний поділ у розрізі 

окремих місцевих бюджетів. Оцінено переваги і недоліки фінансування відпо-

відних конституційних повноважень за рахунок коштів місцевих бюджетів. 

Зроблено відповідні узагальнення щодо подальшої реструктуризації  

видатків місцевих бюджетів з огляду на локалізацію бюджетних відносин та 

здійснення інших децентралізаційних урядових заходів.  

Ключові слова: місцеві бюджети, витрати місцевих бюджетів, ви-

датки місцевих бюджетів, бюджетні призначення, бюджетні асигнування, 

бюджетні кошти. 

 

Постановка проблеми. В умовах ринкової економічної транс-

формації відбуваються адекватні зміни в системі вартісного перероз-

поділу ВВП і національного доходу, одним із напрямів якого є бюдже-

тне фінансування видаткових повноважень на виконання загальнодер-

жавних функцій і завдань. Видатки бюджету потрібно розглядати 
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у  діалектичній єдності з обсягом бюджетних надходжень. При цьому, 

якщо останні безпосередньо відображають результати масштабів еко-

номічної діяльності держави, що вимірюється вартісним еквівалентом 

реальної величини національного продукту, то механізм здійснення 

перших залежить від конституційної доктрини, яка формується під 

впливом особливостей соціально-економічного розвитку держави, 

державного устрою, а також специфіки історичного етапу розвитку 

кожної країни. На сьогодні бюджетні видатки відіграють роль важли-

вої забезпечувальної складової виконання функцій суспільних фінансів 

(рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Реалізація функцій суспільних фінансів 

за допомогою бюджетних видатків* 
 

* Джерело 1, с. 198. 

 

Стан дослідження. Проблематика видатків бюджетів широко 

висвітлюється у спеціальній науковій літературі, є предметом публіч-

них парламентських дискусій. Проте особливої актуальності вона на-

буває в періоди структурних змін у системі економічних відносин, ви-

ступаючи при цьому не лише як інструмент реалізації фінансової полі-

тики, а й як багатогранне (економічне, політичне, соціальне, військово-

оборонне, природоохоронне, управлінське, міжнародно-стратегічне 

тощо) суспільне явище забезпечення виконання загальнодержавних 

функцій і завдань відповідно до конституційного суспільного вибору. 

Незважаючи на вагомий науковий інтерес до питання перероз-

поділу бюджетних коштів і велику кількість напрацювань у цьому  
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напрямі досліджень, новий імпульс отримують і теоретичні проблеми, 

і прагматичні завдання формування та реалізації бюджетної політики 

у  сфері загальнодержавних видатків з огляду на зміни орієнтирів со- 

ціально-економічного розвитку українського суспільства.  

Метою проведеного наукового дослідження є комплексний ана-

ліз механізмів фінансового забезпечення видаткових повноважень 

в  умовах локалізації бюджетного процесу. 

Виклад основних положень. Розглядаючи теоретичну складову 

окресленої парадигми, передусім доцільно звернути особливу увагу 

на  певні дефініційні відмінності у термінологічній базі для проведен-

ня наукових досліджень. Найуживанішими в науковій і навчально-

методичній літературі є поняття «бюджетні видатки», «витрати бю-

джету», «бюджетне фінансування». При цьому термін «видатки» вико-

ристовується для найменування тих розподільчих відносин, які 

пов’язані з використанням централізованого грошового фонду, здійс-

нюються на стадії розподілу ВВП, характеризуються одностороннім 

рухом грошових коштів, не обмінюються на відповідні еквіваленти.  

Навпаки, витрати бюджету проводяться відповідними суб’єк- 

тами на стадії обміну, їм притаманний двосторонній рух вартості. 

Проведення витрат виходить за межі сфери бюджетних відносин і сто-

сується кінцевого використання бюджетних ресурсів держави. Як  

наслідок, видатки бюджету за певних умов перетворюються на ви- 

трати – виплата заробітної плати, оплата вартості товарно-мате- 

ріальних цінностей, комунальних послуг та енергоносіїв тощо. Водно-

час окремі видатки можуть не набувати форм витрат, а виділені  

бюджетні кошти продовжуватимуть свій рух у загальному грошовому 

обігу – це виплата стипендій, соціальних допомог, погашення позик 

тощо [2, с. 165]. 

Наведені вище положення, які знайшли своє всебічне обґрунту-

вання у підручнику з дисципліни «Фінанси» за загальною редакцією 

С.  Юрія та В. Федосова [2], тенденційно відображають основні напра-

цювання сучасної вітчизняної економічної думки не лише в галузі  

фінансової теорії, а й у практиці макроекономічного бюджетування. 

Не виходячи за межі формату чинної науково-термінологічної концеп-

туалізації фінансових потоків на вторинній стадії бюджетного пере-

розподільчого процесу, деякі вітчизняні науковці істотно її доповню-

ють, оцінюють як динамічне явище, що піддається впливу зовнішнього 

і внутрішнього середовища.  

Так, В. Федосов, В. Опарін, Л. Сафонова наголошують на необ-

хідності виокремлення кількісних та якісних характеристик видатків 

бюджету. Перші, на їхню думку, пов’язані з величиною виділених  
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бюджетних коштів, а другі дають уявлення про природу і суспільне 

призначення кожного виду бюджетних видатків [3, с. 75]. 

Акцентуючи увагу на кількісній та якісній природі видатків  

бюджету, О. Василик обґрунтовує потребу дотримання принципів  

цільового фінансування задоволення найважливіших потреб суспільс-

тва у розвитку економіки, соціальної сфери, державного управління, 

оборони, забезпечення громадського порядку, безпеки держави тощо 

[4, с. 123]. Прагматизмом вирізняється позиція Ю. Пасічника, який 

вбачає основне призначення видаткових повноважень у виконанні за-

гальнодержавних функцій і завдань на всіх рівнях адміністративно-

територіальної управлінської вертикалі [5, с. 368]. С. Булгакова та  

очолюваний нею колектив авторів навчального посібника «Бюджетна 

система України» проілюстрували відмінність між видатками та ви-

тратами бюджету в контексті прийнятого у червні 2001 р. Бюджетного 

кодексу, котра полягає в тому, що витрати бюджету мають ширшу 

сферу застосування і охоплюють як власне видатки на здійснення пе-

редбачених відповідним бюджетом програм і заходів, так і кошти на 

погашення основної суми державного боргу [6, с. 59]. 

Отже, не викликає жодних сумнівів, що на сьогодні визначаль-

ними чинниками формування системи загальнодержавних видатків 

є  фінансова доктрина держави із властивим їй набором соціальних 

благ і послуг, а також потреба подальшого суспільного розвитку. Саме 

ця ідея не лише набуває значної підтримки в середовищі вітчизняних 

учених-економістів, але й активно пропагується знаними науковцями 

близького зарубіжжя, передусім представниками Російської Федерації 

[7, с. 356–362; 8, с. 185–213; 9, с. 124–127; 10, с. 14; 11, с.  18–22; 12, 

с.  8–20]. 

Практичне спрямування видатків, відповідно до затвердженого 

бюджету, здійснюють за допомогою бюджетного фінансування, яке 

можна розглядати з двох позицій: по-перше, як елемент бюджетного 

механізму; по-друге, як форму фінансового забезпечення суб’єктів 

бюджетних відносин. У сучасних умовах використовують такі форми 

бюджетного фінансування: кошторисне фінансування, бюджетне інве-

стування, надання державних трансфертів у вигляді дотацій, субсидій, 

субвенцій, а єдиним і безальтернативним методом перерахування бю-

джетних призначень на рахунки головних розпорядників бюджетних 

коштів та розподілу бюджетних асигнувань у розрізі поточних рахун-

ків розпорядників бюджетних коштів другого і третього ступенів за-

лишається метод єдиного казначейського рахунка [2, с. 170–173]. 
У процесі розвитку та вдосконалення діючих форм бюджетного 

фінансування, на думку провідних вітчизняних учених-економістів 
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у  галузі державних фінансів, потрібно застосовувати диференційова-
ний підхід, а перспективи розвитку кожної з форм пов’язувати з тими 
цілями, досягнення яких вона повинна забезпечити. Цілі управління 
поділяються на загальні та спеціальні. Загальні цілі реалізуються через 
ті форми фінансування, які відповідають системі управління економі-
кою загалом. Такими формами є фінансування інвестиційних проектів, 
кошторисне фінансування, за допомогою яких формуються галузеві 
й  територіальні пропорції, здійснюються структурні зміни в економі-
ці. Спеціальні цілі пов’язані з особливими умовами господарювання, 
що визначаються економічною політикою держави на певному етапі 
її  розвитку. Звідси виникає необхідність використання таких форм, 
як  державні субсидії, субвенції, дотації, бюджетні кредити [3, с. 77]. 

На окрему увагу заслуговує вивчення та аналітичне опрацюван-
ня термінологічних характеристик організації фінансового забезпечен-
ня видаткових повноважень із місцевих бюджетів. О. Василик ствер-
джує, що видатки місцевих бюджетів включають бюджетні призна-
чення, встановлені рішенням про місцевий бюджет, на конкретні цілі, 
котрі пов’язані з реалізацією програм, перелік яких визначено Бюдже-
тним кодексом [4, с. 180]. Ю. Пасічник висловлює думку, що видатки 
місцевих бюджетів відображають ті самі соціально-економічні відно-
сини, що й видатки державного бюджету, але на місцевому рівні 
й  з  урахуванням регіональних особливостей [5, с. 384]. На важливій 
ролі видатків для становлення самостійних місцевих бюджетів наго-
лошує С. Булгакова [6, с. 178]. Один із основоположників сучасної 
науки про місцеві фінанси В. Кравченко зосереджує увагу на відпові-
дальності місцевого самоврядування за надання громадських послуг, 
передусім в частині фінансування видатків на соціальну сферу та соці-
альний захист [13, с. 63–64]. 

Розглядаючи теоретичні засади бюджетних видатків, О. Кири-
ленко доповнює їх принципами формування видаткової частини міс-
цевих бюджетів; це такі принципи: 

1) відповідності – закріплення видаткових зобов’язань за місце-
вими бюджетами має відповідати наданим органам місцевого самов-
рядування повноваженням визначати обсяг і структуру видатків; 

2) безперервності – бюджетні видатки потрібно розглядати як 
безперервний процес руху фінансових потоків; 

3) раціональності – ефективне використання коштів місцевих 
бюджетів; 

4) соціальності – спрямування коштів на вирішення безпосеред-
ніх потреб населення; 

5) повноти – відображення всіх видатків органів місцевого са-
моврядування у видатковій частині відповідних місцевих бюджетів; 
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6) адекватності – заплановані бюджетні видатки мають бути 
адекватними пріоритетам, які визначені в прогнозі соціально-
економічного розвитку регіону; 

7) збалансованості – обсяг видатків має дорівнювати доходам 
місцевого бюджету, а також надходженням із джерел фінансування 
його дефіциту [1, с. 209–210]. 

Підсумовуючи погляди сучасних українських науковців на сут-
ність бюджетних видатків, варто наголосити й на їх багатогранності, 
що випливає з повноти об’єкта та масштабності охоплення предмету 
досліджень. Вважаємо, поняття «видатки місцевих бюджетів» доціль-
но розглядати в двох аспектах: 

1) як складову економічної категорії «бюджет» – це система фі-
нансових відносин, що виникають між місцевим самоврядуванням та 
розпорядниками бюджетних коштів щодо фінансового забезпечення 
видаткових повноважень; 

2) за матеріальним змістом – це норми і напрями використання 
коштів місцевих бюджетів відповідно до Бюджетного кодексу, рішень 
про місцеві бюджети, інших нормативно-правових документів. 

Натомість у Бюджетному кодексі проведено чітке розмежування 
термінологічних понять, які прямо чи опосередковано пов’язані з про-
цедурою бюджетного фінансування. Так, у статті 2 «Визначення осно-
вних термінів» наведені поняття вживаються у такому значенні: 

1) бюджетне асигнування – повноваження розпорядника бю-
джетних коштів, надане, відповідно до бюджетного призначення, на 
взяття бюджетного зобов’язання та здійснення платежів, яке має кіль-
кісні, часові та цільові обмеження; 

2) бюджетне зобов’язання – будь-яке здійснене, відповідно до 
бюджетного асигнування, розміщення замовлення, укладення догово-
ру, придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних опе-
рацій протягом бюджетного періоду, згідно з яким необхідно здійсни-
ти платежі протягом цього ж періоду або у майбутньому; 

3) бюджетне призначення – повноваження головного розпоряд-
ника бюджетних коштів, надане Бюджетним кодексом, Законом про 
Державний бюджет України (Рішенням про місцевий бюджет), яке має 
кількісні, часові і цільові обмеження та дозволяє надавати бюджетні 
асигнування; 

4) бюджетний запит – документ, підготовлений головним роз-
порядником бюджетних коштів, що містить пропозиції з відповідним 
обґрунтуванням щодо обсягу бюджетних коштів, необхідних для його 
діяльності на наступні бюджетні періоди; 

5) бюджетні кошти (кошти бюджету) – належні, відповідно до 
законодавства, надходження бюджету та витрати бюджету; 
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6) видатки бюджету – кошти, спрямовані на здійснення програм 

та заходів, передбачених відповідним бюджетом. До видатків бюджету 

не належать: погашення боргу; надання кредитів з бюджету; розмі-

щення бюджетних коштів на депозитах; придбання цінних паперів; 

повернення надміру сплачених до бюджету сум податків і зборів 

(обов’язкових платежів) та інших доходів бюджету, проведення їх бю-

джетного відшкодування; 

7) витрати бюджету – видатки бюджету, надання кредитів  

з бюджету, погашення боргу та розміщення бюджетних коштів на де-

позитах, придбання цінних паперів; 

8) платіж – виконання бюджетних, боргових чи податкових  

зобов’язань, що виникли в поточному або попередніх бюджетних  

періодах; 

9) фінансування бюджету – надходження та витрати бюджету, 

пов’язані зі зміною обсягу боргу, обсягів депозитів і цінних паперів, 

кошти від приватизації державного майна (щодо державного бюдже-

ту), зміна залишків бюджетних коштів, які використовуються для пок-

риття дефіциту бюджету або визначення профіциту бюджету [14]. 

Коментуючи вищенаведені законодавчі визначення, варто зосе-

редити увагу на таких аспектах. По-перше, не викликає сумніву уні-

версальне трактування терміна «бюджетні кошти» як величини  

бюджетних надходжень і видатків, котрі виникають і послідовно реа-

лізуються на різних стадіях фінансового розподілу. Водночас супереч-

ливим, на нашу думку, є твердження, що розподіляються кошти  

бюджету через дохідну його частину (ст. 9 Кодексу), а перерозподі- 

ляються – через видаткову (ст. 10 Кодексу), оскільки розподільча функ-

ція бюджету пов’язана переважно з одержавленням частини первинних 

доходів тих суб’єктів економічної діяльності, які брали безпосередню 

участь у створенні ВВП. Тому здебільшого доходи і видатки є носіями 

перерозподільчої фінансової природи, за винятком тих випадків, коли 

держава є первинною ланкою у системі розширеного відтворення, ви-

ступаючи на правах власника, надаючи суспільні послуги тощо. 

По-друге, саме поняття «видатки бюджету» тісно ув’язується із 

бюджетним запитом – первинним документом, що визначає потребу в 

фінансуванні у відомчому розрізі. Процедура бюджетного запиту про-

ходить складну двосторонню ієрархію схвалення (спочатку знизу-

вгору, а далі – навпаки). За наслідками парламентських (на рівні дер-

жави) чи представницьких (на місцевому й регіональному рівнях) слу-

хань, бюджетні запити трансформуються в бюджетні призначення, які 

в межах відомств, міністерств, відділів та управлінь місцевих адмініс-

трацій і виконкомів, інших головних розпорядників бюджетних коштів 
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розподіляються між розпорядниками бюджетних коштів нижчого рів-

ня як бюджетні асигнування. 

По-третє, бюджетні асигнування потрібно розглядати не лише 

як матеріальні носії перерозподільчої бюджетної природи, але й як 

механізм забезпечення бюджетних зобов’язань, тобто визнаних зако-

ном дій, що передбачають здійснення розпорядниками бюджетних 

коштів платежів для виконання власних функцій та поставлених за-

вдань, пов’язаних із функціонуванням бюджетних установ. У юридич-

ній площині саме бюджетні асигнування (як повноваження розпоряд-

ників бюджетних коштів) є підставою для затвердження кошторисів 

установ та організацій, що утримуються за рахунок коштів державного 

та місцевих бюджетів.  

По-четверте, витрати бюджету є ширшим поняттям, ніж видатки 

бюджету, оскільки, крім безпосередньо видатків, включають надання 

кредитів із бюджету, погашення боргу, розміщення бюджетних коштів 

на депозитах, придбання цінних паперів. 

По-п’яте, фінансування бюджету – це рух грошових коштів у 

бюджетній системі з метою покриття дефіциту бюджету й напрямів 

використання фінансових ресурсів, що утворилися в результаті профі-

циту бюджету. Крім того, фінансування бюджету охоплює витрати на 

погашення боргу. Це означає, що видаткові функції бюджету пов’язані 

з виконанням конкретних бюджетних програм, забезпечуються реаль-

ними податковими, неподатковими, іншими бюджетними надходжен-

нями, тоді як фінансування бюджетного дефіциту в своїй основі  

покликане вирівняти фінансові дисбаланси на макрорівні шляхом за-

стосування специфічних джерел, яким переважно притаманне боргове 

походження. 

Фінансове забезпечення суспільних благ і послуг здійснюється 

і  з державного, і з місцевих бюджетів. З огляду на це, надто важливо 

виконати оптимальний розподіл видаткових повноважень між різними 

рівнями бюджетної системи.  

У спеціальній фінансово-економічній літературі найчастіше  

називають два основні критерії закріплення джерел бюджетного фі-

нансування в розрізі розпорядників бюджетних коштів – принцип  

відомчої підпорядкованості та принцип територіального розташування 

бюджетних установ, інших об’єктів фінансування й отримувачів кош-

тів [15, с. 126]. 

Відповідно до ст. 82 Бюджетного кодексу, всі видатки бюджетів 

поділяють на три групи: 

1) видатки на забезпечення конституційного ладу, державної  

цілісності та суверенітету, незалежного судочинства, а також інші  
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видатки, які не можуть бути передані на виконання Автономній Рес-

публіці Крим і місцевому самоврядуванню; 

2) видатки, які визначаються функціями держави і можуть бути 

передані на виконання Автономній Республіці Крим та місцевому са-

моврядуванню з метою забезпечення найефективнішого їх виконання 

на основі принципу субсидіарності; 

3) видатки на реалізацію прав та обов’язків Автономної Респуб-

ліки Крим і місцевого самоврядування, які мають місцевий характер 

і  є  визначені законами України. 

Статтею 83 Кодексу встановлено, що джерелами здійснення 

першої групи видатків є кошти державного бюджету, а другої і третьої 

груп – кошти місцевих бюджетів, а також трансферти з центрального 

бюджету (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Класифікація та джерела фінансування 

видатків бюджетів* 
 

*  Складено автором за джерелом 14. 
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Трирівнева структура місцевих бюджетів зумовлює поділ їх ви-

датків на три групи за певними критеріями: 

1) перша група – за критерієм першочерговості видатків і найбі-

льшої наближеності надання гарантованих послуг до їх споживачів; 

2) друга група – за критерієм рівноправності громадян в одер-

жанні основних гарантованих послуг; 

3) третя група – за критерієм гарантованості послуг окремим ка-

тегоріям громадян, право на одержання яких визначено відповідним 

законодавством. 

Зазначені напрями видатків мають чітко регламентовані джере-

ла їх фінансового забезпечення (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Розмежування видатків місцевих бюджетів 

та джерела їх фінансування* 
 

*  Складено автором за джерелом 14. 

 

Отже, наведений розподіл видатків місцевих бюджетів є нас- 

лідком дотримання принципу субсидіарності. Виняток становлять  

лише бюджети міст Києва і Севастополя, яким надано ст. 133 Консти-

туції  України спеціальний статус міст державного підпорядкування. 

Коло повноважень, закріплених за цими містами, поширюється і  на 
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всі  три групи видаткових зобов’язань адміністративно-територіальної 

одиниці. 

У процесі бюджетування на макрорівні широкого поширення 

набула практика фінансового вирівнювання територіальної фінансової 

спроможності. Це передбачає делегування державою на місцевий  

рівень низки видаткових повноважень, а також гарантування їх фінан-

сового забезпечення шляхом проведення трансфертних платежів у ви-

гляді базових дотацій. У контексті зазначеного всі видатки можна 

згрупувати на такі, що враховуються та, відповідно, не враховуються 

при наданні міжбюджетних трансфертів. 

Локалізація бюджетних відносин на місцевий рівень управління 

є стратегічною метою бюджетної доктрини й потребує подальшого 

законодавчого закріплення з урахуванням переваг і недоліків фінансу-

вання з місцевих бюджетів (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

 

Переваги та недоліки забезпечення суспільних послуг 

за рахунок місцевих бюджетів* 
 

Переваги від закріплення видатків  

за місцевими бюджетами 

Умови, які утруднюють здійснення  

видатків з місцевих бюджетів 

1. Відмінності у смаках 1. Економія на масштабі 

Чим менша територіальна одиниця, 

тим однорідніші смаки людей, які 

проживають на цій території. Саме 

місцева влада може запропонувати 

населенню суспільні блага, яким 

вони надають перевагу 

Для деяких суспільних благ збіль-

шення числа їх споживачів спричи-

нює зниження витрат виробництва у 

розрахунку на одного споживача 

2. Доступ до інформації 
2. Регулювання зовнішніх ефектів 

(екстерналій) 

Інформація про локальні потреби в 

суспільних благах доступніша для 

місцевих органів влади; витрати на 

її отримання менші. Наприклад, 

потребу території в шляхах місце-

вого значення простіше визна-чити 

на місцевому рівні 

При наданні суспільних благ на ло-

кальному рівні не враховуються зу-

мовлені ними зовнішні ефекти, тобто 

не беруться до уваги всі вигоди або 

втрати від їх виробництва. Це приз-

водить до перевиробництва або недо-

виробництва благ 

3. Стимулювання міжрегіональної 

конкуренції 

3. Запобігання «експорту проблем» 

та «імпорту вигод» 

У разі незадоволення політикою 

місцевої влади, зокрема у сфері 

забезпечення суспільних благ, де-

Місцева влада, забезпечуючи блага, 

може навмисно створювати умови, за 

яких покращується становище цієї 
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які мешканці цієї території можуть 

емігрувати в інші місця. Міграція 

населення створює стимули для 

здійснення ефективнішої місцевої 

економічної та фінансової політики 

територіальної спільноти за рахунок 

погіршення становища інших спіль-

нот 

4. Можливість експериментування 

в локальних масштабах 
4. Стандартизація якості благ 

Певні труднощі пов’язані з визна-

ченням найкращого способу на-

дання конкретного суспільного 

блага та з’ясуванням того, чи є він 

взагалі. Наявність у регіональної та 

місцевої влади права самостійно 

формувати політику дає змогу пе-

ревірити різні підходи і порівняти 

одержані результати 

На центральному рівні легше встано-

влювати і втілювати в життя єдині 

стандарти якості суспільних благ. 

Тоді як попередні аргументи на ко-

ристь централізації були продикто-

вані міркуваннями ефективності, то 

цей аргумент пов’язаний із потребою 

врахування критерію рівності 

 
*  Джерело 1, с. 201–202. 

 
Істотне розширення фінансово-бюджетної компетенції органів 

управління територіальних громад та їх об’єднань упродовж останніх 

десятиліть спричинено насамперед зміною пріоритетів державної по-

літики. Так, якщо до середини ХХ ст. в структурі державних видатків 

переважали видатки на державне управління та економічну діяльність, 

що зумовлювалося становленням нових систем правління державотво-

рчими процесами та бурхливим нарощуванням економічного потен- 

ціалу, то надалі (особливо в останні роки) пріоритетними стали бю-

джетні призначення на соціальний захист і соціальне забезпечення 

населення за відносно високої частки бюджетної підтримки економіч-

них програм. 

Загалом проблема рівня фінансування загальнодержавних  

функцій і завдань не обмежується лише системою бюджетних пере-

розподільчих відносин. Побутують щодо цього дві основні думки. За 

першою, весь тягар загальнодержавних витрат треба перекласти 

на  економіку, забезпечивши зростання сукупного попиту за рахунок 

зниження загального рівня податкового навантаження. З одного  

боку, це призводить до збільшення додаткових коштів у населення, 

які  спрямовуються на споживання, а з іншого – зниження податкових 

ставок стає можливим в умовах тотального скорочення державних  

видатків. 

Друга думка знайшла своє вираження в «теорії раціональних 

очікувань», згідно з якою державі не слід прагнути до зменшення  
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видатків, а, навпаки, стимулювати сукупний попит. Звідси випливають 

два важливі висновки: 

1) без допомоги держави сучасна ринкова економіка не здатна 

до саморегулювання, свідченням чого є світова фінансова криза, що 

набула особливо великих масштабів у серпні 2008 р.; 

2) держава може самостійно формувати попит на продукцію  

підприємств, установ, організацій і внаслідок цього регулювати сукуп-

ний попит, забезпечувати взаємозв’язок і збалансованість розвитку 

всіх галузей національної економіки та соціальної сфери. 

Підсумовуючи, наголосимо, що в умовах сьогодення у чистому 

вигляді жоден із окреслених підходів не застосовується, оскільки 

стрижнева мета фінансової політики зводиться до державної підтрим-

ки галузей і виробництв, які забезпечують повноцінне функціонування 

суспільства. Це, по-перше, спростовує класичний постулат про «неви-

димий» саморегулюючий механізм ринкової економіки, який уможли-

влює самостійне вирішення соціальних, економічних, інших загально-

державних проблем. По-друге, схема перерозподілу бюджетних пото-

ків набуває прозорості з огляду на обопільну зацікавленість держави 

і  платників податків, котрі до того ж є основними споживачами су- 

спільних благ і послуг.  

При цьому, з позицій державного управління вирішується за-

вдання підвищення ефективності фінансування загальнодержавних 

видатків, скорочення обсягів непродуктивних бюджетних призначень, 

переорієнтації з відомчого на програмний метод бюджетного плану-

вання. З іншого боку, носії фіскальної суті дедалі активніше беруть 

участь у бюджетному процесі, здійснюючи опосередкований контроль 

за раціональним використанням внесених до бюджету податкових пла-

тежів. 

Соціально-економічна природа видатків усіх рівнів бюджетної 

системи визначається низкою чинників: природою і функціями держа-

ви, рівнем соціально-економічного розвитку країни, розгалуженістю 

зв’язків бюджету з національною економікою, державним устроєм 

та  адміністративно-територіальним поділом, формами надання бю-

джетних коштів.  

Поєднання вказаних факторів формує відповідну структурно-

системну модель видатків зведеного бюджету на певному етапі соціа-

льно-економічного розвитку.  

Висновки. Прагматика реформування бюджетної форми розпо-

ділу та перерозподілу ВВП – і на загальнодержавному рівні, і стосовно 

регіонів – передбачає не лише підвищення рівня фіскальної віддачі 

мобілізаційної складової перерозподільчого процесу, а й забезпечення 
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ефективного використання бюджетних коштів шляхом досягнення 

максимальної стійкості та достовірності затверджених бюджетних 

призначень. Запорукою вирішення цього завдання, передусім, має ста-

ти запровадження якісно нового механізму планування бюджетних 

призначень головним розпорядникам бюджетних коштів при затвер-

дженні бюджетів та бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних 

коштів нижчого рівня при формуванні планів асигнувань із загального 

фонду бюджету та уточнених єдиних кошторисів доходів і видатків 

бюджетних установ.  

Ринкова комерціалізація сфери невиробничих бюджетних пос-

луг (за збереження потрібного рівня централізованої фінансової підт-

римки державних і місцевих програм соціально-економічного розвит-

ку) повинна супроводжуватися адекватними змінами у методології 

бюджетного планування завдяки запровадженню орієнтованого на ре-

зультат планування замість розрахунків планових показників за шта-

тами й контингентами. 
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Благун И. Г., Козий И. С. Бюджетная децентрализация и ее  

влияние на финансирование расходов бюджетов местного само- 

управления  
Рассмотрено механизм бюджетного финансирования расходов мест-

ных бюджетов в контексте исполнения делегированных государственной 

властью конституционных функций и заданий территориальным общест-

вам.  Очерчено формы участия бюджетных расходов в реализации пере- 

распределительной, стабилизационной, алокационной функций общественных 

финансов.  

Осуществлено обзор научных и учебных источников, посвященных 

проблемам сущности, назначения, функций, количественного и качественного 

наполнения расходных бюджетных полномочий на местном уровне управле-

ния. Обосновано нормативно-правовую сущность расходно-перераспреде- 

лительной бюджетной терминологии.  

Характеризуются основные подходы относительно распределения  

расходов между разными уровнями консолидированного бюджета, а также 

их структурное распределение в разрезе отдельных местных бюджетов. 

Оценено преимущества и недостатки финансирования соответственных 

конституционных полномочий за счет средств местных бюджетов 

Сделано соответствующие выводы относительно дальнейшей рест-

руктуризации расходов местных бюджетов с учетом локализации бюджет-

ных отношений и осуществления других децентрализованных правительст-

венных мероприятий.  

Ключевые слова: местные бюджеты, расходы местных бюджетов, 

бюджетные назначения, бюджетные ассигнования, бюджетные средства.  

 

Blahun I. G., Kozij I. S. Fiscal decentralization and its impact on 

financing expenditures of local budgets  

Highlights theoretical and methodological foundations of non-appropriation 

forms part of GDP.  

Characterized individual components of tax revenues, namely income 

from  property and entrepreneurship; administrative fees and charges, revenues 
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from non-commercial and incidental sales; revenues from penalties and fines. Other 

non-tax revenues; own revenues of budgetary institutions. Identifies common 

and  distinctive features between taxes and non-tax payments. Identify methods, 

types and sources of non-tax revenues of local budgets. 

Ased on the report on the construction, the state and local budgets for the 

period 2011–2015 conducted analysis of structures and non-tax revenues for the 

period studied, based on what made the appropriate conclusions and 

generalizations.  

Evaluated structural changes in individual non-tax revenues in parts 

Formation of general and special funds of local budgets. Dinamitsi investigated 

in  the share of state revenues from produktivnoyi ACTIVITIES property and 

property rights, public lands and resources, public services, extra-budgetary 

funds  of budgetary institutions in GDP. 

Outlines promising areas of increasing alternative sources of local budgets 

in the context of fiscal decentralization, including: market development services to 

create a competitive environment in the utilities sector; significantly improve the 

quality of services provided by utilities, expanding their list; of economically 

reasonable price policy; improving the management of municipal property; forming 

enterprises of social partnership with local governments, activation of the relevant 

advisory and consulting services. 

Analysis of the composition and structure of the income from the capital 

showed their little fiscal-resource potential, primarily due to their extensive 

background. As a result, among the main tasks of effective management of land and 

mortgage complex infrastructure of local communities should be allocated as 

follows: optimization of structures and land-property complex; publicity, publicity, 

transparency of decision-making, auctions, competition, providing benefits; creating 

conditions for social needs and improving quality of life; priority development of the 

most important sectors of the local economy by creating adequate preferential 

arrangements; preservation and expansion of the material resources to perform 

legally assigned to local government authorities.  

Play a mechanism appropriate territorial communities and their 

associations structural elements of land and property complex as the material basis 

of socio-economic development and real financial sources of local revenues from 

operations with capital. 

Given the nature of the current state of economic development one of the 

most promising sources of treasury at all levels, consolidated budget are considered 

proceeds from the sale or use of intangible assets.  

Thus, the local communities in the face of local government may be vested 

right to immediate possession of inventions, industrial designs, industrial models, 

selection achievements; the right to use the works of science, literature, art, 

computer software program, objects of related rights; exclusive rights to know-how, 

trademarks. 

Key words: local budgets, local budget expenditures, expenditures of local 

budgets, budget appropriations, budget appropriation budget. 
 

Стаття надійшла 11 травня 2016 р. 
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УДК 657              Г. М. Воляник, 

 С. Є. Шутка 

 
ПОРЯДОК ОБЛІКУ КУПІВЛІ  

ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ 

 
Здійснення зовнішньоекономічної діяльності в умовах сучасного розви-

тку господарства та інноваційних технологій супроводжується розрахунка-

ми у вільно або частково конвертованій валюті, методика обліку та відо-

браження якої впливає на результати діяльності підприємства. У науковій 

статті розкрито сутність операцій, пов’язаних із купівлею іноземної валюти, 

проаналізовано чинну методику їх бухгалтерського та податкового обліку. 

Запропоновано методичні підходи, спрямовані на підвищення якості бухгал-

терського обліку для потреб подальшого ефективного управління. 

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, бухгалтерський об-

лік, податковий облік, іноземна валюта, купівля іноземної валюти, валютний 

курс, курсова різниця. 

 

Постановка проблеми. У сучасних умовах господарювання, 

коли економіка кожної країни є частиною світового господарства,  

діяльність на зовнішньому ринку сприяє економічному зростанню, 

інтенсифікації виробництва, вдосконаленню технологій та збагаченню 

ринку споживчих товарів. 

Зовнішньоекономічна діяльність в Україні завжди була й зали-

шається доволі специфічною сферою господарювання, оскільки регу-

люється не тільки багатьма міжнародними нормами, а й чималою низ-

кою вітчизняних законодавчих актів.  

Більшість підприємств мають справу з господарськими операці-

ями, вартість яких визначено в іноземній валюті або за якими здійс-

нюють розрахунки в іноземній валюті. Причому така валюта на підп-

риємстві може з’являтися з різних джерел: отримана від покупців-

нерезидентів, внесена в статутний капітал інвестором-нерезидентом, 

придбана на міжбанківському валютному ринку для розрахунків із 

постачальником-нерезидентом тощо. Правильне ведення операцій із 

купівлі-продажу іноземної валюти у бухгалтерському та податковому 

обліку дає змогу дотримуватись норм чинного законодавства України 

стосовно податків і валютного регулювання й уникати негативних мо-

ментів. 

Зазначене потребує розробки науково обґрунтованих підходів 

до вдосконалення теоретичних і практичних засад формування інфор-
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мації про операції в іноземній валюті і відображення їх в обліку, що 

й  зумовило актуальність обраної теми дослідження. 

Стан дослідження. Проблемам обліку операцій в іноземній ва-

люті присвячено праці вітчизняних науковців: Ф. Бутинця, Т. Демчук, 

І. Жиглей, Л. Кадуріна, Ю. Лисенко та інших учених. Аналіз пуб- 

лікацій у фаховій пресі свідчить, що в більшості з них висвітлено 

практичні аспекти оподаткування та відображення у звітності окремих 

операцій зовнішньоекономічної діяльності. Однак, попри значні нау-

кові досягнення в цьому напрямку, сучасні умови господарювання 

ставлять нові завдання, вирішення яких здатне поліпшити інформацій-

не забезпечення менеджерів і власників підприємств задля підвищення 

ефективності операцій в іноземній валюті. 

Мета статті полягає в обґрунтуванні теоретичних положень, ро-

зробці практичних рекомендацій з удосконалення організації та мето-

дики обліку операцій з купівлі іноземної валюти на підприємствах. 

Виклад основних положень. Питання удосконалення методич-

них підходів до бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті є 

актуальними в умовах активізації зовнішньоекономічної діяльності 

українських підприємств. Багато їх у процесі своєї діяльності мають 

справу з господарськими операціями, розрахунки за якими проводять-

ся в іноземній валюті. Сфера зовнішньоекономічної діяльності визна-

чає необхідність проведення розрахунків із закордонними партнерами 

в іноземній валюті, які знаходять своє відображення в системі бухгал-

терського обліку, з урахуванням вимог як чинного законодавства, так 

і  інформаційних запитів зацікавлених осіб – власників, керівників, 

менеджерів, інвесторів тощо. Облік розрахункових операцій в інозем-

ній валюті ускладнюється необхідністю: врахування коливання курсів 

національної грошової одиниці відносно валюти контрагентів, відо-

браження в обліку курсових різниць, а також моніторингу порядку 

купівлі та своєчасності продажу іноземної валюти [1]. 

У бухгалтерському обліку методологічні засади формування ін-

формації про операції в іноземних валютах і порядок відображення 

показників статей фінансової звітності господарських одиниць за  

межами України в грошовій одиниці України визначає П(С)БО 21 

«Вплив змін валютних курсів». 

Операціями в іноземній валюті вважаються господарські опера-

ції, вартість яких виражена в іноземній валюті, або господарські опе-

рації, що потребують розрахунків в іноземній валюті [8]. 

Всі операції, пов’язані з купівлею, продажем чи обміном інозе-

мної валюти юридичними особами і приватними підприємцями, по-

винні відбуватися винятково на міжбанківському валютному ринку 
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через уповноважені банки та інші фінансово-кредитні установи, що 

мають ліцензію НБУ на заняття такою діяльністю (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

 

Операції, для яких потрібна іноземна валюта* 
 

Поточні торговельні 

операції 

Поточні неторговельні 

операції 

Операції, пов’язані  

з рухом капіталу 

 розрахунки за 

експорт та імпорт 
товару без відстро-

чення платежу або з 

відстроченням, що, 
відповідно до дого-

вору, не перевищує 

строки, установлені 
законодавством 

України для здійс-

нення таких розра-
хунків; 

 розрахунки на 
території України 

між резидентами – 

суб’єктами господа-
рювання за товар на 

підставі індивідуаль-

ної ліцензії Націона-
льного банку. 

 перекази з оплати 

праці, стипендій, пен-
сій, аліментів, держав-

ної допомоги, матеріа-

льної допомоги, допо-
моги родичів, благо-

дійної та гуманітарної 

допомоги, виплат і 
компенсацій тощо; 

 виплати на підставі 
вироків, рішень, ухвал 

і постанов судових, 

слідчих та інших пра-
воохоронних органів; 

 оплата за рахунок 

коштів фізичних осіб 
витрат на лікування в 

медичних закладах або 

навчання (стажування) 
у навчальних закладах 

іншої країни; 

 оплата витрат, 

пов’язаних із відря-

дженням за кордон; 

 перекази з оплати 

авторських гонорарів, 
премій, призів та інших 

виплат за використання 

об’єктів права інтелек-
туальної власності 

фізичних осіб; 

 оплата вступних, 
членських внесків до 

міжнародних організа-
цій або інших юридич-

них осіб-нерезидентів; 

 інше. 

 надання та отримання резиден-

тами фінансових кредитів і по-
зик; 

 операції, пов’язані з виконан-

ням зобов’язань за гарантіями, 

поруками та заставою; 

 операції, пов’язані з виконан-
ням зобов’язань за лізингом; 

 операції, пов’язані з виконан-
ням зобов’язань за факторингом; 

 здійснення іноземних інвести-
цій в Україну; 

 здійснення резидентами пря-

мих інвестицій за межі України; 

 здійснення резидентами порт-

фельних інвестицій за межі Укра-
їни; 

 виплата прибутків, доходів та 
інших коштів, отриманих інозем-

ними інвесторами від інвестицій-

ної діяльності в Україні; 

 операції з цінними паперами; 

 розміщення коштів на вклад-
них (депозитних) рахунках; 

 операції, пов’язані з експортом 
та імпортом товарів, розрахунки 

за якими, відповідно до договору, 

передбачають надання та отри-
мання відстрочення платежу або 

кредитування на строк, який 

перевищує встановлений законо-

давством України; 

 міжнародні перекази за угода-
ми, пов’язаними з накопиченням 

пенсійних активів; 

 інші валютні операції, які не є 
поточними. 

 

*  За даними джерела 9. 
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У всіх перелічених у табл. 1 випадках для купівлі іноземної ва-

люти потрібні вагомі підстави, які наведено в Положенні № 281 [9]. 

Для купівлі іноземної валюти з ціллю розрахунків із нерезиден-

том потрібно подати до банку заяву про купівлю іноземної валюти, 

в  якій зазначено: 

 курс, за яким клієнт хоче придбати іноземну валюту, адже за 

його дорученням банк купує її на міжбанківському валютному ринку 

України за комерційним курсом, що може виявитися як нижчим, так 

і  вищим за курс НБУ; 

 реквізити гривневого рахунку, з якого банк спише кошти 

для  виконання заявки; 

 реквізити поточного рахунку, на який буде зараховано  

куплену  інвалюту; 

 договір із нерезидентом, на підставі якого буде перераховано 

іноземну валюту, що придбавається; 

 лист із інформацією про загальну суму коштів в іноземній 

валюті, розміщених на поточних та (або) депозитних рахунках клієнта, 

чи про відсутність таких на дату подання заяви про купівлю іноземної 

валюти. 

Для підтвердження даних, викладених у листі, банк також може 

подати запит на довідки про залишки на рахунках клієнта, відкритих 

в  інших банках.  Залежно від того, на що саме буде витрачено куплену 

іноземну валюту, список документів може поповнитися ще кількома 

позиціями (табл. 2). 

Якщо за однією заявою потрібно купити не менше 50 тис. дол. 

США (їх еквівалент за курсом НБУ на дату подання заяви) для оплати 

товарів (робіт, послуг, прав інтелектуальної власності), банк може по-

дати запит на акт цінової експертизи. Наявність цього документа 

обов’язкова, коли ціна контракту (загальна сума платежів за ним) 

з  одним нерезидентом, якому буде перераховано іноземну валюту, 

перевищує 50000 євро (або їх еквівалент за курсом НБУ на дату  

укладення договору). Такий акт підтвердить, що ціни, установлені 

в  ЗЕД-контракті, відповідають кон’юнктурі ринку [4]. 

Куплена валюта повинна бути використана терміном до 10  

(десяти) робочих днів на цілі, визначені в заявці на купівлю. Банк  

самостійно продає куплену клієнтом валюту в разі порушення зазна-

ченого  строку. 

Клієнт не має права купувати іноземну валюту для розрахунків 

за імпорт продукції, митне оформлення якої було проведено до 1 січня 

2014 р. включно, якщо за зовнішньоекономічним договором відбулася 

заміна боржника та/або кредитора у зобов’язанні. 
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Таблиця 2 
 

Додаткові документи, потрібні для купівлі іноземної валюти* 
 

Мета купівлі  

іноземної валюти 

Додаткові документи (підтвердження),  

які треба подати до банку 

Оплата нерезиден-

ту товарів, увезе-

них на територію 

України 

наявність у реєстрі митної декларації, що підтвер-

джує ввезення й митне оформлення товарів 

Оплата нерезиден-

ту отриманих ро-

біт, послуг 

акт приймання-передачі або інший документ, що 

підтверджує одержання послуг, виконання робіт 

Оплата нерезиден-

ту товарів (робіт, 

послуг), які плану-

ється використову-

вати за кордоном 

без ввезення на 

територію України 

 договір, що передбачає продаж товарів нерезиден-

ту за межами України й зарахування виручки на ра-

хунок клієнта у вітчизняному банку 

 документи, що підтверджують необхідність вико-

ристання клієнтом товарів (робіт, послуг) для власних 

потреб за кордоном, якщо клієнт виробляє продукцію, 

виконує роботи, надає послуги за межами України 

Погашення креди-

ту (позики) та  (або) 

відсотків за ним 

 оригінал і копія реєстраційного свідоцтва (додат-

ка), виданого під час реєстрації кредитного договору 

(договору позики); 

 оригінал і копія індивідуальної ліцензії НБУ на 

одержання кредиту (за її наявності) 

Погашення вексе-

ля, виданого нере-

зиденту в оплату 

за отримані товари 

(роботи, послуги) 

 наявність у реєстрі митної декларації, за якою 

відбулося митне оформлення товарів, в оплату за 

котрі було видано вексель 

 документ, що підтверджує одержання послуг, ви-

конання робіт, в оплату за котрі було видано вексель 
 

*  За даними джерела 4. 

 

Відмінено надання довідки Держаної фіскальної служби Украї-

ни про відсутність у клієнта заборгованості за податками, зборами, 

платежами у пакеті документів, які надсилає банк до Національного 

банку України для підтвердження можливості купівлі чи перерахуван-

ня іноземної валюти за межі України. 

Для того щоб визначити, яку суму необхідно перерахувати бан-

ку для купівлі іноземної валюти, пропонуємо скористатися формулою: 
 

ЗСгрн = Сінвх (100 + ПЗ + Ск) / 100, 
 

де: ЗСгрн – загальна сума гривень для купівлі інвалюти; Сінв – сума 

коштів, потрібна безпосередньо для придбання інвалюти (кількість 
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інвалюти, помножена на очікуваний максимальний курс купівлі); ПЗ – 

ставка пенсійного збору; Ск – ставка комісії банку у відсотках [3]. 

З 1 січня 2015 р. фізичні особи, які здійснюють операції з купів-

лі іноземної валюти в готівковій формі (крім фізичних осіб, що здійс-

нюють операції з купівлі іноземної валюти для погашення кредитів), 

сплачують збір на обов’язкове державне пенсійне страхування за став-

кою 2%. Якщо іноземна валюта придбавається в безготівковій формі 

або здійснюється продаж валюти, пенсійний збір не сплачується. 

Юридичні особи за всіма операціями з придбання та продажу валюти 

у  готівковій чи безготівковій формах із 2015 р. пенсійний збір 

не  сплачують. 

Комісійну винагороду банку за проведення операцій з купівлі 

іноземної валюти можна віднести до витрат на розрахунково-касове об-

слуговування. Згідно з Інструкцією про безготівкові розрахунки, розра-

хунково-касове обслуговування – це надання банком клієнту на підставі 

укладеного між ними договору послуг, пов’язаних із переказом коштів 

з (на) рахунка (рахунок) цього клієнта, видачею йому коштів у готівко-

вій формі, а також здійсненням інших операцій, передбачених догово-

ром, форму та зміст якого банк опрацьовує самостійно [10]. Отже, від-

повідно до п. 18 П(С)БО 16, у бухгалтерському обліку суму комісійної 

винагороди відносять до адміністративних витрат (дебет рахунку 92 

«Адміністративні витрати»). Причому за здійснення торгівлі іноземною 

валютою (купівля, продаж, обмін інвалюти) уповноважений банк має 

право одержувати комісійну винагороду винятково в гривнях. 

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік і фі-

нансову звітність в Україні», всі операції в іноземній валюті підприєм-

ства повинні відображати в бухгалтерському обліку у двох валютах: 

у  валюті операції та у валюті звітності, тобто в гривні [2]. 

Операції в іноземній валюті під час первинного визнання відо-

бражають у національній валюті зі застосуванням курсу НБУ на дату 

здійснення цієї операції, зокрема на дату визнання активів. Отже, при 

купівлі іноземної валюти за гривні підприємство для цілей бухгалтер-

ського обліку повинно визнати відповідний актив у подвійній оцінці: 

у  номінальній сумі придбаної іноземної валюти та гривневому еквіва-

ленті цієї іноземної валюти за курсом НБУ на дату її зарахування на 

баланс (на дату зарахування на валютний рахунок підприємства) [5]. 

Таким чином, придбану іноземну валюту показують в обліку за 

курсом НБУ на дату її зарахування на валютний рахунок підприємства, 

відображаючи при цьому кореспонденцію: 

Дебет 312 «Поточні рахунки в іноземній валюті»; 

Кредит 334 «Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті». 



ISSN 2311-844X ___________________________________  Серія економічна ________ 
__________________________________________________________________________ 

 187 

Однак іноземну валюту купують за комерційним курсом, який 
може бути нижчим або вищим від курсу Національного банку України. 
У зв’язку з цим у бухгалтерському обліку виникає різниця між вартістю 
придбаної інвалюти за курсом НБУ та її вартістю за фактичним курсом 
купівлі. Таку різницю в бухгалтерському обліку відображають як: 

 додатну різницю між ціною придбання іноземної валюти та 
її балансовою вартістю – на субрахунку 942 «Витрати на купівлю-
продаж іноземної валюти»; 

 від’ємну різницю між ціною придбання іноземної валюти та 
її балансовою вартістю – на субрахунку 711 «Дохід від купівлі-
продажу іноземної валюти». 

Необхідно зазначити, якщо придбану іноземну валюту підпри-
ємство не використовує відразу й вона хоча б на день «зависне» на 
рахунку в банку чи в касі підприємства, то на дату її списання з балан-
су та (або) на дату звітного періоду щодо неї потрібно визначити кур-
сові різниці. Курсова різниця – це різниця між оцінками однакової кі-
лькості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах. 
Об’єктом обліку при визначенні суми курсових різниць є: наявні гро-
шові кошти; ресурси в установах банків; ресурси в дорозі; грошові 
і  платіжні документи; цінні папери; ресурси в розрахунках з юридич-
ними і фізичними особами; залишок цільового фінансування з бюдже-
ту; заборгованість в інвалюті. 

Відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, курсові різ-
ниці виникають або на дату проведення розрахунку (операції), або на 
дату складання бухгалтерської звітності (де звітним періодом є мі-
сяць). Їх визначають лише за монетарними статтями балансу [7]. 

При відображенні операції конвертації в бухгалтерському облі-
ку таку операцію слід розглядати як продаж одного виду валюти – 
з  одного боку і як купівлю іншого виду валюти – з іншого. Тому для 
відображення «бухгалтерських» витрат і доходів, що виникають в ре-
зультаті здійснення таких операцій, доцільно застосовувати субраху-
нок 942 «Витрати на купівлю-продаж іноземної валюти» і субрахунок 
711 «Дохід від купівлі-продажу іноземної валюти». 

Для цілей оподаткування операції з розрахунками в іноземній 
валюті (включаючи її купівлю за гривні) належать до операцій особли-
вого виду, порядок обліку яких регулює Податковий кодекс України. 

У податково-прибутковому обліку, як і в бухгалтерському, відо-
бражають лише результат купівлі іноземної валюти і жодних коригу-
вань для операцій із купівлі іноземної валюти не передбачено. Тому на 
оподатковуваний прибуток вплине тільки різниця між комерційним 
курсом і курсом НБУ, яку в складі доходів чи витрат буде віднесено на 
фінансовий результат. Також купівля іноземної валюти не вплине на 
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обсяг доходів платників єдиного податку першої – третьої груп. Від-
повідно до Податкового кодексу України, в результаті купівлі інозем-
ної валюти на рахунок єдинника потрапляє лише іноземна валюта, що 
не є доходом за визначенням, адже її купили, а не одержали як виручку 
за товари (роботи, послуги) або як подарунок [4]. 

Висновки. Зовнішньоекономічна діяльність суб’єктів господа-

рювання включає в себе перелік зовнішньоекономічних операцій, бі-

льшість з яких передбачають проведення розрахунків у іноземній  

валюті, які виступають важливою складовою зовнішньоекономічної 

діяльності економічних агентів. Дослідження методики їх відображен-

ня в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності підприємств є акту-

альною з точки зору впливу на показники прибутковості. Тому цей 

процес має базуватися на чітких та ґрунтовних аналітичних дослі-

дженнях, а процедура прийняття управлінських рішень – на якісній 

інформації, сформованій у межах системи бухгалтерського обліку. 

Отже, наведені у статті пропозиції стосовно вдосконалення облікового 

процесу операцій щодо купівлі іноземної валюти дозволяють усунути 

існуючі облікові недоліки таких операцій та сформувати необхідну 

інформаційну базу для ефективного регулювання валютних відносин. 
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Воляник Г. М., Шутка С. Е. Порядок учета покупки иностранной 

валюты при осуществлении внешнеэкономических операций 
Осуществление внешнеэкономической деятельности в условиях совре-

менного развития хозяйства и инновационных технологий сопровождается 
расчетами в свободно или частично конвертируемой валюте, методика уче-
та и отображение которой влияет на результаты деятельности предприя-
тия. В научной статье раскрыта сущность операций, связанных с покупкой 
иностранной валюты, проанализирована действующая методика их бухгал-
терского и налогового учета. Предложены методические подходы, направ-
ленные на повышение качества бухгалтерского учета для потребностей 
дальнейшего эффективного управления. 

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, бухгалтерский 
учет, налоговый учет, иностранная валюта, покупка иностранной валюты, 
валютный курс, курсовая разница. 

 

Volyanyk G. M., Shutka S. Ye. The Procedure for Purchase of Foreign 

Currency in Foreign Trade Transactions 
The implementation of the international practices of accounting and 

financial reporting into the national economic system has made it imperative to 
examine the specific character of foreign currency transactions, which are 
characterized by complexity and riskiness of their execution. The issues related to 
the improvement of methodological approaches to accounting of such transactions 
are important in terms of activation of foreign economic operations of Ukrainian 
companies. Foreign economic activity determines the need for settlements in foreign 
currency with foreign partners that are reflected in the accounting system, with due 
regard to the requirements of existing legislation, as well as the information 
exigencies of stakeholders – owners, managers, investors etc. Accounting of foreign 
currency settlement transactions is further complicated by the necessity to take into 
account fluctuations of the national currency against contractors’ currencies, to 
reflect exchange rate differences in accounting, as well as to monitor the procedures 
for buying and selling of foreign currency for timelines. Companies carry out all of 
their transactions associated with foreign exchange trading exclusively through 
banks and licensed financial institutions. Foreign economic activity is associated 
with payments in freely or partially convertible currencies, the methods of 
accounting and reflecting of which affect the performance of concerned companies. 

The above has made foreign currency transaction accounting, including 
accounting of foreign currency purchase, a subject of focus for scientists. This research 
paper concentrates on the essence of transactions related to the purchase of foreign 
currency and provides the analysis of the existing method of business and tax accounting. 

Key words: foreign economic activity, accounting, tax accounting, foreign 
currency, purchase of foreign currency, exchange rate, exchange rate difference. 
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УДК 336.77:330.341.1+330.43     М. Я. Демчишин, 

В. М. Литвин,  

О. В. Турченяк  

 
АНАЛІЗ ДИНАМІКИ  

КРЕДИТНОЇ СКЛАДОВОЇ 
У ФІНАНСУВАННІ 

ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ 
 

Досліджено джерела фінансування інноваційної діяльності під- 

приємств України. Розглянуто банківське кредитування як важливе джерело 

фінансування інноваційної діяльності.  

Проведено аналіз структури фінансування інноваційної діяльності 

в  Україні за джерелами, а також динаміки джерел фінансування за певний 

період часу.  

Доведено, що впродовж досліджуваного періоду основним джерелом 

фінансування інноваційної діяльності вітчизняних підприємств є власні фінан-

сові джерела.  

Ключові слова: інноваційна діяльність, джерела фінансування, стру-

ктура фінансування, банківське кредитування, власні фінансові джерела. 

 

Постановка проблеми. Стабілізація економіки країни та її  

розвиток залежить від рівня інноваційної діяльності підприємств 

України.  

Тому в сучасних умовах господарювання інновації відіграють 

істотну роль у структурній перебудові господарського механізму, їх 

застосування є важливим підґрунтям забезпечення конкурентоспро-

можності і на внутрішньому ринку, і на міжнародному рівні. Оскільки 

кожна інноваційна діяльність потребує певних фінансових вкладень, 

тож актуальним є вивчення ситуації у сфері фінансування інноваційної 

діяльності в Україні за джерелами.  

Особливе зацікавлення викликає надання банківських кредитів 

підприємствам у сучасних умовах нестабільності в банківській системі 

країни загалом. 

Стан дослідження. Теоретичні аспекти фінансування іннова-

ційної діяльності розкрито багатьма вітчизняними вченими, зокрема 

такими як О. Д. Вовчак, І. П. Андрушків, М. Б. Шморгай, О. В. Колян-

ко, Т. Г. Дудар, В. В. Мельниченко, В. І. Захарченко, Н. М. Корсікова, 

М. М. Меркулов, С. М. Ілляшенко, С. О. Погасій, О. В. Познякова, 

Ю. В. Краснокутська, Н. Т. Рудь, Т. О. Скрипко. 
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Окремі аспекти питань фінансування інноваційної діяльності 

висвітлювали С. О. Єрмак, О. О. Лісниченко, П. А. Мігун, Д. С. Симо-

ненко та інші науковці. 

Незважаючи на чималу кількість досліджень з проблем фінан-

сування інноваційної діяльності та аналізу її джерел фінансування, ця 

тематика потребує подальшого наукового розгляду. 

Мета статті – дослідити джерела фінансування інноваційної 

діяльності в Україні, їх структуру і динаміку в 2000–2015 рр., а також 

простежити тенденцію розвитку банківського кредитування як одного 

із джерел фінансування інноваційних процесів. 

Виклад основних положень. Фінансування інноваційної діяль-

ності є одним із найсуттєвіших чинників активізації інноваційної  

активності, оскільки проведення ефективної інноваційної діяльності 

вимагає значних фінансових вкладень.  

Законом України «Про інноваційну діяльність» передбачено  

такі джерела фінансової підтримки інноваційної діяльності [1]:  

а) кошти Державного бюджету України;  

б) кошти місцевих бюджетів;  

в) власні кошти спеціалізованих державних і комунальних інно-

ваційних фінансово-кредитних установ;  

г) власні чи запозичені кошти суб'єктів інноваційної діяльності;  

ґ) кошти (інвестиції) будь-яких фізичних і юридичних осіб;  

д) інші джерела, не заборонені законодавством України.  

За походженням джерела фінансування інновацій можна розді-

лити на внутрішні та зовнішні відносно підприємства. 

До внутрішніх джерел фінансування переважно відносять власні 

кошти підприємства у вигляді прибутку, амортизаційних відрахувань, 

використання резервного фонду.  

Зовнішні джерела фінансування інноваційних процесів – це 

джерела, які отримують промислові підприємства зі сторони на умовах 

платності та строковості і які можуть бути використані на реалізацію 

інноваційного процесу.  

До них належать позикові та залучені ресурси.  

Позикові фінансові кошти передбачають повернення їх зі спла-

тою відсотків за користування або без такої сплати. Їхніми джерелами 

є кошти бюджетів, позабюджетних фондів, комерційні та інші креди-

ти, іноземні інвестиції [5, с. 13]. 

Аналізуючи структуру фінансування інноваційної діяльності  

підприємств в Україні з 2000 до 2015 р. за джерелами, можна з впевне-

ністю констатувати, що основним джерелом фінансування інновацій-

ної діяльності були власні кошти підприємств (рис. 1). 
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Рис. 1. Розподіл фінансування інноваційної діяльності  

підприємств України за джерелами у 2000–2015 рр.* 
 

*  Побудовано авторами за джерелом 10. 

 

На рис. 2 наведено структуру джерел фінансування інновацій-

них процесів підприємств України за 2010–2015 рр., що стало особли-

вим предметом нашого зацікавлення, оскільки за цей період у державі 

відбулися надзначні політичні та економічні зміни, які вкрай негатив-

но позначилися на загальному економічному стані держави.  

У 2015 р. основне джерело фінансування інноваційних витрат – 

власні кошти підприємств (13427,0 млн грн.) – становили 97,2% зага-

льного обсягу витрат на інновації. Кошти державного бюджету отри-

мали 11 підприємств, місцевих бюджетів – 15, загальний обсяг яких 

становив 589,8 млн грн (0,7%); кошти вітчизняних інвесторів отримали 

9 підприємств, іноземних – 6, загалом їхній обсяг склав 132,9 млн грн 

(1,9%); кредитами скористалися 11 підприємств, обсяг яких становив 

113,7 млн грн (0,8%).  

Такий розподіл джерел фінансування інноваційних процесів в 

Україні повністю дисонує з міжнародним досвідом. Виявлена дуже 

стрімка тенденція зростання частки власних фінансових коштів у зага-

льному обсязі витрат на інноваційну діяльність підприємств України 

свідчить про байдужість держави до зростання рівня інноваційності та 

недовіру підприємств щодо залучення інших джерел фінансування 

інноваційних процесів.  
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Рис. 2. Структура фінансування інноваційної діяльності  

підприємств України за джерелами у 2010–2015 рр.* 
 

* Побудовано авторами за джерелом 10. 

 

Водночас, зважаючи на принципи державної інноваційної полі-

тики, Стратегію інноваційного розвитку України на 2010–2020 роки 

в  умовах глобалізаційних викликів та міжнародний досвід проведення 

ефективної інноваційної діяльності, можна виокремити фінансову під-

тримку за рахунок здійснення сприятливої кредитної політики у сфері 

інноваційної діяльності [1, с. 17]. 

Законом «Про інноваційну діяльність» передбачено такі види 

фінансової підтримки інноваційної діяльності: а) повного безвідсотко-

вого кредитування (на умовах інфляційної індексації) пріоритетних 

інноваційних проектів за рахунок коштів бюджетів; б) часткового (до 

50%) безвідсоткового кредитування (на умовах інфляційної індексації) 

інноваційних проектів за рахунок коштів Державного бюджету України 
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та коштів місцевих бюджетів, за умови залучення до фінансування 

проекту решти необхідних коштів виконавця проекту і (або) інших 

суб’єктів інноваційної діяльності; в) повної чи часткової компенсації 

відсотків, сплачуваних суб’єктами інноваційної діяльності комерцій-

ним банкам та іншим фінансово-кредитним установам за кредитування 

інноваційних проектів, за рахунок бюджетних коштів; г) надання дер-

жавних гарантій комерційним банкам, що здійснюють кредитування 

пріоритетних інноваційних проектів; ґ) майнового страхування реалі-

зації інноваційних проектів у страховиків [1]. 

Низка українських економістів також вважає, що головним чин-

ником фінансового забезпечення інноваційного процесу найближчим 

часом має стати банківське кредитування, позаяк довгострокові позики 

та кредити у світовій практиці є основними серед позичкових джерел 

фінансування [4; 5; 9; 13; 15; 16].  

Дещо детальніший розподіл ресурсів фінансування відтворено 

в  табл. та на рис. 3.  

 
Таблиця  

 

Джерела фінансування інноваційної діяльності 

підприємств України у 2005–2015 рр.* 
 

Фінансування  
за рахунок  

коштів,  

у відсотках  
до загального 

обсягу 

Р  і  к 

2
0
0
5
 

2
0
0
6
 

2
0
0
7
 

2
0
0
8
 

2
0
0
9
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

власних  87,7 84,6 73,7 60,6 65 59,3 52,9 63,9 72,9 85 97,2 

державного 

бюджету  
0,5 1,9 1,3 2,8 1,6 1,1 1 2 0,3 4,5 0,5 

місцевих  

бюджетів  
0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,6 0,1 0 

позабюджетних 

фондів  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 

вітчизняних 

інвесторів  
1,4 0,4 0,2 1,4 0,4 0,4 0,3 1,3 1,3 0,1 1 

іноземних  

інвесторів  
2,7 2,9 3 1 19 30 0,4 8,7 13,1 1,8 0 

кредитів  7,1 8,5 18,5 33,7 11,8 7,8 38,3 21 6,6 7,3 0,9 

інших джерел  0,3 1,5 3,2 0,4 2,1 1,3 7 3 4,2 0,8 0 

 

*  Створено за джерелом 10. 
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Рис. 3. Розподіл фінансування інноваційної діяльності  

підприємств України за джерелами у 2005–2015 рр.* 
 

*  Побудовано за джерелом 10. 

 

В умовах України таке джерело фінансування, як кредитування, 

відіграє дуже незначну роль, хоча його частка у фінансуванні до 

2012  р. була досить великою і значно переважала частки таких коштів, 

як інвестиційні і бюджетні (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Структура фінансування інноваційної діяльності  

підприємств України за окремими джерелами у 2005–2015 рр.* 
 

*  Побудовано за джерелом 10. 
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Аналіз динаміки фінансування інноваційної діяльності під- 

приємств України за рахунок банківських кредитів, інвестування 

та  бюджетних коштів (рис. 5) засвідчує про доволі схожу пове- 

дінку у  фінансуванні за ними до 2012 р., тобто політика фінан- 

сування інноваційних процесів за цими коштами була достатньо 

узгодженою.  

З  2013 р. спостерігається повна розбіжність у динаміці розвитку 

фінансової підтримки за цими трьома джерелами: стрибкоподібний 

характер у сфері інвестування і бюджетних коштів та постійна спадна 

тенденція стосовно кредитування інноваційної діяльності.  

Отже, банківське кредитування, як теоретично важливе джерело 

фінансування інноваційної діяльності, реально не є важливим джере-

лом фінансування інновацій.  

Постійна напруга у банківській системі України і те, що вітчиз-

няні банки вимагають істотного забезпечення кредитних угод 

у  зв’язку з ризиками, які існують на сучасному етапі економічного 

розвитку, повністю знівелювали кредитну складову у фінансуванні 

інноваційних процесів.  

 

 
 

Рис. 5. Динаміка фінансування інноваційної діяльності  

підприємств України  

за окремими джерелами у 2005–2015 рр.* 
 

*  Побудовано за джерелом 10. 
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Економетричний аналіз динаміки витрат на інноваційну 

діяльність підприємств України загалом (рис. 6) вказує на тенденцію 

до зростання і щорічне їх збільшення у середньому на 720,15 млн грн. 

Коефіцієнт детермінації підтверджує статистичну достовірність 

зробленого  висновку. 

 

 
 

Рис. 6. Емпірична і теоретична лінія тренду загальних витрат  

на інноваційну діяльність підприємств України на 2000–2015 рр.* 
 

*  Побудовано за джерелом 10. 

 

Водночас значення коефіцієнта детермінації для лінійної моделі 

тренду банківських кредитів (рис. 7) дозволяє стверджувати, що у 

2005–2015 рр. не була характерною певна основна тенденція розвитку. 
 

 
 

Рис. 7. Розподіл фінансування інноваційної діяльності  

підприємств України за джерелами у 2000–2015 рр.* 
 

*  Побудовано за джерелом 10. 
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Висновки. З огляду на проведені дослідження, виявлено певні 

проблеми фінансування інноваційної діяльності в Україні. 

Протягом досліджуваного періоду основним джерелом фінансу-

вання інноваційної діяльності вітчизняних підприємств стали власні 

фінансові джерела, що вказує на недовіру підприємств до залучення 

інших коштів.  

Зниження частки держави у фінансовій підтримці іннова- 

ційних процесів майже до нуля свідчить про її байдужість до ін- 

новацій та негативні тенденції в економічній і політичній ситуації 

в  Україні.  

Це,  зокрема, підтверджується зниженням частки банківських 

кредитів як важливого джерела фінансування інноваційної діяльності 

саме в час загострення кризи в держави. 
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Демчишин М. Я., Литвин В. М., Турченяк О. В. Анализ динамики 

кредитной составляющей финансирования инновационной деятельности 

Украины  

Исследованы источники финансирования инновационной деятельности 

предприятий Украины.  

Рассмотрено банковское кредитование как важный источник финан-

сирования инновационных процессов.  

Проведен анализ структуры финансирования инновационной деятель-

ности в Украине по источникам, а также динамики источников финансиро-

вания за определенный период времени.  

Доказано, что в течение исследуемого периода в качестве основного 

источника финансирования инновационной деятельности отечественных 

предприятий выступают собственные финансовые источники.  

http://www.economy.nayka.com.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
file:///C:/Users/Toshiba/
http://kno.rada.gov.ua/komosviti/doccatalog/
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Demchyshyn M. Ya., Lytvyn V. M., Turchenyak O. V. Analysis of credit 

component dynamics in financing innovation activity of Ukraine 

The article discusses financing sources of innovation activity of enterprises 

of Ukraine. Approaches of modern Ukrainian and foreign scholars toward the said 

problem have been analyzed.  

Internal and external sources of innovation processes financing have 

been  systematized.  

Structure of innovation activity financing in Ukraine has been analyzed in 

accordance with its sources. Dynamics of financing sources of innovation activity 

in  Ukraine over a certain period of time has been discussed.  

Research revealed existing problems of innovation activity financing in 

Ukraine, possible solutions to these problems and prospects of enterprises in at-

tracting financing sources of innovation activity.  

Bank credits have been discussed as a theoretically important source of in-

novation activity financing. As a matter of fact, bank credits are not an essential 

source of innovation financing since Ukrainian banks demand sufficient security of 

credit agreements in connection with risks existing at present stage of Ukrainian 

economic development.  

In addition, connection between dynamics of the share of credits allotted for 

development of innovation activity and economic and political situation in Ukraine 

has been singled out.  

A conclusion has been made that over the period under review the primary 

source of innovation activity financing for Ukrainian enterprises have been their  

in-house funds.  

A tendency of increase of the share of in-house funds in the  

general volume of expenses for financing innovation activity of Ukrainian enterpris-

es demonstrates indifference of the state as to increase of innovation level and  

distrust of enterprises regarding attraction of other sources of innovation processes 

financing.  

Suggestions are put forward as to relevance of state-owned share increase 

in innovation activity financing of Ukrainian enterprises, promotion of state and 

public attention to level of innovation activity. 

Furthermore, importance of extending credits for financing innovation activ-

ity in Ukraine and ensuring their repay has been emphasized.  

Key words: innovation activity, financing sources, structure of financing, 

bank credits, in-house funds. 

 

Стаття надійшла 11 травня 2016 р. 
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УДК 336:368(477)         О. Й. Жабинець, 

 І. В. Цюпко 

 
МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО 

ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ 
В ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

 
Розглянуто механізм забезпечення внутрішнього фінансового моніто-

рингу в діяльності страхових організацій. Зокрема, проаналізовано законодав-
чі вимоги щодо здійснення страховиками як суб’єктами первинного фінансо-
вого моніторингу заходів із протидії відмиванню коштів, одержаних злочин-
ним шляхом; висвітлено основні етапи здійснення страховими організаціями 
внутрішнього фінансового моніторингу; окреслено низку заходів, яких страхо-
вик зобов’язаний вживати щодо клієнтів «високого ризику». Сформульовано 
основні напрями вдосконалення фінансового моніторингу на мікро- та макро-
рівнях з метою унеможливлення використання страхової (перестрахової) 
компанії для відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. 

Ключові слова: внутрішній фінансовий моніторинг, страхові компа-
нії, механізм фінансового моніторингу, відмивання «брудних» коштів. 

 
Постановка проблеми. Система фінансово-економічної безпе-

ки страхових організацій охоплює низку інструментів, що здатні ефек-
тивно протидіяти збиткам та втратам на різних етапах функціонування 
цих установ. Фінансовий моніторинг, як один із таких інструментів, 
спрямований на унеможливлення реалізації наймасштабніших за об- 
сягами операцій з фінансовими ресурсами, тобто операцій щодо лега-
лізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Варто зазначити, що 
в  цьому аспекті саме страховий сектор економіки держави є  чи 
не  найвразливішим. 

Стан дослідження. Функціонування системи фінансового моні-
торингу на мікро-, макро- й мезорівнях та в різних її аспектах є пред-
метом розгляду в публікаціях багатьох вітчизняних науковців. Значну 
увагу в останні роки було приділено загальним аспектам проведення 
фінансового моніторингу [1; 2; 3; 4; 5], також особливостям його здій-
снення та ефективності в комерційних банках [6; 7; 8; 9]. Водночас 
поза увагою дослідників залишається низка питань, які стосуються 
механізму забезпечення фінансового моніторингу в діяльності страхо-
вих організацій та можливостей їхнього (страхових компаній) викори-
стання для відмивання «брудних» коштів. 

Метою статті є дослідження механізму внутрішнього фінансо-
вого моніторингу в діяльності страхових компаній та окреслення шля-
хів його вдосконалення. 
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Виклад основних положень. Згідно з Законом України «Про 
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розпо-
всюдження зброї масового знищення» (далі – Закон), система фінансо-
вого моніторингу в Україні складається з двох рівнів: первинного та 
державного [10]. 

За чинним законодавством, суб’єктами первинного фінансово-
го  моніторингу є банки, страховики (перестраховики), страхові (пере-
страхові) брокери, кредитні спілки, ломбарди та інші фінансові уста-
нови, а також юридичні особи, які за своїм правовим статусом 
не  є  фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги. 
Суб’єктами державного фінансового моніторингу є Національний банк 
України, Міністерство юстиції України, центральні органи виконавчої 
влади, що забезпечують формування державної політики у сфері  
надання послуг поштового зв’язку та сфері економічного розвитку, 
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Національ-
на комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків, фінан-
сових послуг (далі – Нацкомфінпослуг), спеціально уповноважений 
орган – Державна служба фінансового моніторингу України (далі – 
Держфінмоніторинг України). 

Відповідно до «Положення про Національну комісію, що здійс-
нює державне регулювання у сфері ринків, фінансових послуг», за-
твердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року 
№ 1070/2011, Нацкомфінпослуг, зокрема: 

– виконує в межах своїх повноважень функції суб’єкта держав-
ного фінансового моніторингу; 

– визначає за погодженням із Держфінмоніторингом України 
вимоги до організації проведення фінансового моніторингу фінансо-
вими установами та юридичними особами, які за своїм правовим ста-
тусом не є фінансовими установами, але мають право на надання фі-
нансових послуг відповідно до законів та нормативно-правових актів 
Нацкомфінпослуг, для виконання ними вимог актів законодавства з 
питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, оде-
ржаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму [11].  

Як суб’єкт первинного фінансового моніторингу, страховик зо-
бов’язаний дотримуватись обов’язків, встановлених статтею 2 Закону, 
а також виконувати вимоги Положення про здійснення фінансового 
моніторингу фінансовими установами, затвердженого розпорядженням 
Держфінмоніторингом України, щодо:  

– призначення працівника, відповідального за проведення 
фінансового моніторингу (далі – відповідальний працівник), його прав 
та  обов’язків; 
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– основних вимог до кваліфікації відповідального працівника; 
– встановлення Правил проведення фінансового моніторингу 

та розроблення Програм проведення фінансового моніторингу; 
– виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому 

моніторингу і можуть бути призначені для фінансування тероризму, 
пов’язані з ним чи його стосуються; 

– ідентифікації та вивчення клієнтів (осіб), що здійснюють 
фінансові операції, зберігання відповідних документів; 

– управління ризиками у сфері запобігання та протидії лега- 
лізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або 
фінансуванню тероризму; 

– порядку зупинення та поновлення фінансових операцій; 
– підготовки персоналу установи з метою виявлення фінансо- 

вих операцій, що підлягають фінансовому моніторингу; 
– проведення внутрішніх перевірок діяльності установи [12].  
Недарма статистика свідчить, що із загальної кількості повідом-

лень, які приймаються на облік щорічно Держфінмоніторингом Украї-
ни від небанківських фінансових установ, на страхові компанії припа-
дає близько 80%. 

Законодавством встановлено вимоги до кваліфікації працівника, 
відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторин-
гу, яких страховик повинен чітко дотримуватись [12]. Серед обов’язків 
страховика як суб’єкта первинного фінансового моніторингу, перелік 
яких подано у статті 2 Закону, важливе місце посідає управління ризи-
ками при здійсненні внутрішнього фінансового моніторингу та ро-
зробка критеріїв ризиків. Так, здійснюючи внутрішній фінансовий 
моніторинг, страхова компанія відповідно до законодавчих вимог по-
винна забезпечити виконання певних основних етапів (рис. 1).  

Щодо клієнтів, стосовно яких встановлено високий ризик, стра-
ховик змушений вживати низку застережних заходів. До перших зако-
нодавством віднесено: 

– клієнтів, місцем проживання (перебування, реєстрації) яких є 
держава, в якій не застосовуються або застосовуються недостатньою 
мірою рекомендації Групи з розробки фінансових заходів боротьби з 
відмиванням грошей (FATF) та інших міжнародних організацій, що 
провадять діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (від-
миванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню 
тероризму; 

– іноземні фінансові установи (крім фінансових установ, котрі 
зареєстровані в державах – членах Європейського Союзу, державах – 
членах Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням 
грошей (FATF)), з якими встановлено кореспондентські відносини; 
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– національних, іноземних публічних діячів та діячів, що вико-
нують політичні функції в міжнародних організаціях, або пов’язаних 
з  ними осіб, факт належності до яких клієнта чи особи, що діє від їхньо-
го імені, встановлено суб’єктом первинного фінансового моніторингу; 

– клієнтів, які входять до переліку осіб, пов’язаних з прова-
дженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжна-
родні санкції [10]. 

 

 
 

Рис. 1. Основні етапи здійснення внутрішнього 

фінансового моніторингу страховою компанією* 

 
*   Складено автором за джерелом 12. 

 

Страховик як суб’єкт первинного фінансового моніторингу зо-

бов’язаний щодо клієнтів високого ризику здійснювати такі додаткові 

заходи [10]: 

1) стосовно іноземної фінансової установи, з якою встановлю-

ються кореспондентські відносини, в порядку, визначеному відповід-
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ним суб’єктом державного фінансового моніторингу, котрий, згідно 

з  Законом, виконує функції державного регулювання та нагляду за 

суб’єктом первинного фінансового моніторингу: 

а) забезпечувати збір інформації про її репутацію, а також про 

те, чи була іноземна фінансова установа об’єктом застосування заходів 

впливу (санкцій) з боку органу, що здійснює державне регулювання 

та  нагляд за її діяльністю у сфері запобігання та протидії легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуван-

ню тероризму; 

б) встановлювати, до яких заходів вдається іноземна фінансова 

установа з метою запобігання та протидії легалізації (відмиванню)  

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 

в) з’ясовувати на підставі одержаної інформації достатність та 

ефективність заходів, які здійснює іноземна фінансова установа щодо 

боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним 

шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження 

зброї масового знищення; 

г) відкривати кореспондентські рахунки іноземній фінансовій 

установі та в іноземних фінансових установах з дозволу керівника 

суб’єкта первинного фінансового моніторингу; 

2) стосовно національних, іноземних публічних діячів та діячів, 

що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, їх близь-

ких осіб або пов’язаних з ними осіб (пов’язаними особами є такі, 

з  якими члени сім’ї національних, іноземних публічних діячів та  

діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, 

мають ділові або особисті зв’язки, а також юридичні особи, кінцевими 

бенефіціарними власниками (контролерами) яких є такі діячі чи члени 

їх сімей або особи, з якими такі діячі мають ділові чи особисті 

зв’язки): 

а) виявляти, відповідно до внутрішніх документів з питань фі-

нансового моніторингу, факт належності клієнта або особи, що діє 

від  його імені, до зазначеної категорії клієнтів під час здійснення  

ідентифікації, верифікації та у процесі їх обслуговування, а також 

те,  чи  є  вони кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) 

або керівниками юридичних осіб; 

б) встановлювати з дозволу керівника суб’єкта первинного фі-

нансового моніторингу ділові стосунки з такими особами; 

в) до чи під час встановлення ділових відносин вживати заходів 

для з’ясування джерел походження коштів таких осіб на підставі 

отриманих від них документів та (або) інформації з інших джерел,  
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якщо така інформація є публічною (відкритою), що підтверджують 

джерела походження їх активів, прав на такі активи тощо; 

г) проводити з урахуванням рекомендацій відповідного суб’єкта 

державного фінансового моніторингу, який, згідно з цим Законом, ви-

конує функції державного регулювання та нагляду за суб’єктом пер-

винного фінансового моніторингу, первинний фінансовий моніторинг 

фінансових операцій, учасниками або вигодоодержувачами яких є такі 

особи, у порядку, визначеному для клієнтів високого ризику; 

ґ) проводити не рідше одного разу на рік уточнення інформації 

про клієнта. 

Страховики (перестраховики), а також страхові (перестрахові) 

брокери, крім заходів, передбачених вище, здійснюють також заходи 

для встановлення факту про те, чи є така особа за договором (полісом) 

страхування життя вигодоодержувачем (вигодонабувачем). У разі 

встановлення факту про те, що така особа є вигодоодержувачем (виго-

донабувачем), до здійснення страхової виплати за таким полісом про 

це інформується керівник страхової компанії та проводиться поглиб-

лена перевірка клієнта-держателя такого страхового полісу, за резуль-

татами якої приймається рішення про інформування Держфінмоніто-

рингу України. 

Варто зазначити, що у світовій страховій системі саме сфера 

страхування життя є найсприятливішою для здійснення операцій  

з відмивання «брудних» коштів. Так, за даними FATF, відмивання 

«брудних» грошей найчастіше відбувається через придбання страхо-

вих полісів саме зі страхування життя [13].  

Своєю чергою, Нацкомфінпослуг, як суб’єкт державного фінан-

сового моніторингу, постійно здійснює дієвий нагляд за дотриманням 

страховиками та іншими суб’єктами первинного фінансового моніто-

рингу законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуван-

ню тероризму, зокрема методом проведення планових та позапланових 

перевірок, у тому числі виїзних. Так, за період з 01.01.2014 до 

31.08.2014 року Нацкомфінпослуг провів 128 перевірок суб’єктів  

первинного фінансового моніторингу, зокрема страхових організацій, 

з  питань дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та про-

тидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

або фінансуванню тероризму, а саме: 98 планових та 30 позапланових 

перевірок [14]. Щодо структури перевірених у 2014 році фінансових 

установ, то найбільшу частку в ній займають страховики (перестрахо-

вики) та страхові брокери – 50%, що в кількісному виразі, за даними 

Нацкомфінпослуг, налічує 64 суб’єкти первинного фінансового 
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моніторингу (рис. 2). Зазначена вище робота проводилась регулятором 

також і в попередні роки. 

 

 
 

Рис. 2. Інспекційна діяльність Нацкомфінпослуг у 2014 році, %* 
 

*  За джерелом 14. 

 

За результатами аналізу порушень, встановлених під час прове-

дених перевірок, найпоширенішими, які допущені піднаглядними 

суб’єктами у сфері фінансового моніторингу, в т.ч. страховиками, є: 

‒ несвоєчасне виявлення фінансових операцій, що підлягають 

фінансовому моніторингу; 

‒ порушення порядку реєстрації фінансових операцій; 

‒ неповідомлення (несвоєчасне повідомлення) про здійснення 

операцій, котрі, відповідно до законодавства, підлягають 

обов’язковому фінансового моніторингу; 

‒ несвоєчасне забезпечення підвищення кваліфікації праців-

ника, відповідального за проведення фінансового моніторингу. 

Як наслідок, за актами, якими встановлено порушення вимог за-

конодавства, Нацкомфінпослуг винесено 91 постанову про застосу-

вання штрафу за невиконання (неналежне виконання) вимог Закону 

України «Про запобігання й протидію легалізації (відмиванню) дохо-

дів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінан-

суванню розповсюдження зброї масового знищення» та інших норма-

тивно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання 
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та  протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 

шляхом. Загальна сума застосованих штрафних санкцій у 2014 році 

становила 957,1 тис. грн.  

Для ефективної боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму в Україні, 

у межах наданих повноважень, Нацкомфінпослуг, відповідно до укла-

дених міжвідомчих угод (меморандумів), співпрацює з такими дер-

жавними органами виконавчої влади: Державною фіскальною служ-

бою України; Державною службою фінансового моніторингу України; 

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; Націо-

нальним банком України; Міністерством внутрішніх справ України.  

З метою вдосконалення правового механізму протидії ле-

галізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або 

фінансуванню тероризму Нацкомфінпослуг було доопрацьовано, схва-

лено розпорядженням Нацкомфінпослуг від 03.06.2014 р. №1698 та 

оприлюднено на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг проект 

розпорядження «Про затвердження Положення про навчання пра- 

цівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу 

суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання 

і нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та визнання 

такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Державної комісії 

з регулювання ринків фінансових послуг України». Прийняття цього 

проекту уможливлює впорядкування процедури підвищення кваліфі- 

кації працівників, відповідальних за проведення фінансового моніто-

рингу. Крім того, з метою імплементації міжнародних стандартів 

з  протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму і розпов- 

сюдженню зброї масового знищення, затверджених на Пленарному 

засіданні FATF 16.02.2012 р., проект розпорядження розширює перелік 

заходів навчання працівників та керівників підрозділів фінансових 

установ, відповідальних за проведення первинного фінансового моні- 

торингу. Основними показниками результативності цього регулятор-

ного акта є вдосконалення якості здійснення фінансового моніторингу 

суб’єктами первинного фінансового моніторингу, зокрема страховими 

організаціями. 

В результаті зазначених заходів на мікро- та макрорівнях перед-

бачено створити таку внутрішню систему фінансового моніторингу, 

яка б унеможливила використання страхової (перестрахової) компанії 

для відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. 

Висновки. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних зло-

чинним шляхом через страховий бізнес, є одним із видів ризику,  
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мінімізація або усунення наслідків якого є основним завданням внут-

рішнього фінансового моніторингу в діяльності страховиків (мікрорі-

вень), а також у роботі органів державного фінансового моніторингу, 

і  зокрема – Нацкомфінпослуг (макрорівень). Створення ефективного 

механізму фінансового моніторингу в страхових організаціях залежить 

як від якості роботи працівника, відповідального за проведення фінан-

сового моніторингу, та його кваліфікації, так і від злагодженої роботи 

системи державного фінансового моніторингу України загалом.  

Вважаємо, що виконання поточних і стратегічних цілей здійснення 

фінансового моніторингу зі застосуванням відповідних правил, про-

грам, методів і засобів контролю за відмиванням доходів, одержаних 

злочинним шляхом, на мікро- та макрорівнях спроможне забезпечити 

їх ефективність та результативність, в діяльності таких вітчизняних 

фінансових інститутів, як страхові компанії, також. 
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Жабинец О. И., Цюпко И. В. Механизм обеспечения внутреннего 

финансового мониторинга в деятельности страховых организаций 

Рассмотрено механизм обеспечения внутреннего финансового мони-

торинга в деятельности страховых организаций. В частности, проанализи-

рованы законодательные требования по осуществлению страховщиками как 

субъектами первичного финансового мониторинга мер по противодействию 

отмыванию денег, полученных преступным путем; освещены основные этапы 

осуществления страховыми организациями внутреннего финансового мони-

торинга; очерчено ряд мер, которые страховщик обязан применять в отно-

шении клиентов высокого риска.  

Определены основные направления совершенствования финансового 

мониторинга на микро- и макроуровне с целью предотвращения использования 

страховой (перестраховочной) компании для отмывания доходов, полученных 

преступным путем.  

Ключевые слова: внутренний финансовый мониторинг, страховые 

компании, механизм финансового мониторинга, отмывание «грязных» денег. 

 

Zhabynets O. Y., Tsyupko I. V. The mechanism to ensure the internal 

financial monitoring of insurance companies 

In the article it is considered the mechanism for internal financial 

monitoring of insurance companies. In particular, it analyzes the legal requirements 

in regard to the insurers, as the subjects of primary financial monitoring, that 

should implement the measures to counter the «laundering» of the proceeds of 

crime, highlights the main stages of an internal financial monitoring by the 

insurance organizations, analyzes the measures that have to be carried by the 

insurer in respect of the high risk – clients. It is identified the main directions of 

improvement of the financial monitoring at the micro and macro levels in order to 

http://zakon0.rada.gov.ua/
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prevent the use of insurance (reinsurance) company to «launder» incomes received 

in the criminal way. 

The authors conclude that legalization (laundering) of proceeds of crime 

through the insurance business is one of the types of risk and a minimization or an 

elimination of consequences of legalization is the main task of internal financial 

monitoring of insurers (micro level) as well as in the activity of the state financial 

monitoring, especially – Natskomfinposluh (macro level). It is reasoned that the 

establishment of an effective financial monitoring  mechanism for insurance 

companies depends on as the quality of a work of the person responsible for the 

financial monitoring and his qualifications, as from well-coordinated work of the 

whole system of Ukrainian state financial monitoring. The authors believe that the 

fulfillment of current and strategic goals of financial monitoring using the 

appropriate rules, programs, methods and means of  control for the «laundering» of 

the proceeds of crime at both micro and macro level can ensure their efficiency and 

effectiveness, especially in the activities of such domestic financial institutions as 

insurance companies. 

Key words: internal financial monitoring, insurance companies, financial 

monitoring mechanism, laundering of «dirty» money. 
  

Стаття надійшла 6 квітня 2016 р. 

 

 

УДК 336.14:061.1              В. І. Кіт  

 
НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ І ДОХОДИ 

ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ 
У СИСТЕМІ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 

 
Висвітлено теоретико-методологічні основи неподаткової форми 

одержавлення частини вартості ВВП. Охарактеризовано окремі складові 

неподаткових надходжень. Визначено методи, види, джерела формування 

неподаткових доходів місцевих бюджетів. Проаналізовано в динаміці склад 

і  структуру доходів бюджетів місцевого самоврядування, їх об’єднань, ра-

йонних та обласних бюджетів від продуктивної діяльності, майна і майнових 

прав, державних ресурсів та послуг. Окреслено фіскально-економічний потен-

ціал доходів від операцій з капіталом. Обґрунтовано можливі шляхи підви-

щення ефективності альтернативних джерел наповнення місцевих бюджетів 

у контексті бюджетної децентралізації.  

Ключові слова: місцеві бюджети, доходи місцевих бюджетів, непо-

даткові надходження, доходи від операцій з капіталом. 

 

Постановка проблеми. Становлення і розвиток ринкових від-

носин в Україні вимагає використання, поряд із податковим, інших 



________  НАУКОВИЙ ВІСНИК 1´2016 ________________________ ISSN 2311-844X 

________  Львівського державного університету внутрішніх справ ____________ 

 212 

методів розподілу та перерозподілу ВВП і його новоствореної вартос-

ті – національного доходу. В науковій літературі, присвяченій пробле-

матиці формування державних і муніципальних доходів, всі інші  

бюджетні надходження, відмінні від податкових, прийнято об’єд- 

нувати в одну класифікаційну групу – «неподаткові надходження». 

Останні в широкому розумінні охоплюють власне неподаткові надхо-

дження, доходи від операцій з капіталом, цільові фонди, що зарахову-

ються на відповідні казначейські рахунки спеціального фонду держав-

ного та місцевих бюджетів, власні надходження бюджетних установ 

(на наш погляд, їх доцільно виокремлювати в окрему класифікаційну 

групу з огляду на відсутність централізованої складової їх формуван-

ня). Фіскальний ефект окреслених дохідних джерел зведеного, держа-

вного та місцевих бюджетів є незначним, що відображають звітні дані 

про виконання державного та місцевих бюджетів України [1]. Водно-

час європейський досвід бюджетування свідчить про вагомий фіскаль-

но-економічний потенціал вказаних джерел надходжень як альтерна-

тивних інструментів фіску в умовах подальшої розбудови й розвитку 

постіндустріальної ринкової економіки [3, с. 63]. Зазначена проблема-

тика набуває особливої актуальності в умовах євроінтеграційного ви-

бору українського суспільства, передусім в частині реалізації Європей-

ської хартії про місцеве самоврядування [4], котра набрала чинності 

в  Україні з 01.01.1998 р., набула нового імпульсу в 2014 р. під впли-

вом ідей Революції Гідності і передбачає подальшу децентралізацію 

бюджетних відносин. 

Стан дослідження. В науковій літературі висвітленню проблем 

формування державних доходів від власності та підприємницької  

діяльності; адміністративних зборів і платежів, доходів від некомер-

ційного та побічного продажу; надходжень від штрафних і фінансових 

санкцій; інших неподаткових надходжень; власних надходжень бю-

джетних установ, а також надходжень від продажу основного капіталу, 

державних запасів і товарів, нематеріальних активів і землі приділяють 

незначну увагу з огляду на низьку їх частку в бюджетах усіх рівнів 

управління та здебільшого екстенсивне походження. Водночас окрес-

лені види бюджетних надходжень набувають особливого значення 

в  періоди структурних змін у системі економічних відносин, пов’я- 

заних із рецесіями національних економік, виступаючи при цьому 

не  лише інструментом фіску, й важелем антициклічного регулювання 

соціально-економічного розвитку суспільства. 

Незважаючи на певний науковий інтерес до питання формуван-

ня та використання неподаткових надходжень, доходів від операцій 

з  капіталом, нового імпульсу набувають як теоретичні проблеми, так 
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і  прагматичні завдання формування та реалізації бюджетної політики 

у сфері планування й виконання вказаних джерел бюджетних надхо-

джень з огляду на зміну пріоритетних орієнтирів соціально-еконо- 

мічного розвитку Української держави та її адміністративно-терито- 

ріальних одиниць у сфері організації бюджетного процесу та його  

подальшої  локалізації.  

Метою проведеного наукового дослідження є всебічний аналіз 

соціально-економічної природи, динаміки складу і структури неподат-

кових надходжень місцевих бюджетів й доходів від операцій з капіта-

лом, оцінка їхнього місця й ролі в бюджетному перерозподільчому 

механізмі в умовах макрофінансової нестабільності, зовнішньої війсь-

кової агресії, а також через децентралізацію бюджетних відносин 

і  локалізацію бюджетного процесу.  

Виклад основних положень. Характерною ознакою неподатко-

вої форми одержавлення вартості національного продукту, а частково 

й національного багатства, є багатоканальність і множинність пере-

розподільчих бюджетних потоків, які акумулюються у вигляді таких 

мобілізаційних джерел: 

1) доходів від власності та підприємницької діяльності; 

2) адміністративних зборів і платежів, доходів від некомерцій-

ного та побічного продажу; 

3) надходжень від штрафних і фінансових санкцій; 

4) інших неподаткових надходжень; 

5) власних надходжень бюджетних установ [2]. 

Неподатковим надходженням притаманна низка спільних ознак 

із податками, а саме: 

1) встановлення в законодавчому порядку розмірів, умов, ме-

ханізмів утримання; 

2) обов’язковість платежу; 

3) примусовий характер бюджетних вилучень; 

4) взаємозв’язок із бюджетом або позабюджетними цільовими 

фондами; 

5) безеквівалентність та індивідуальна безоплатність платежу [5]. 

Водночас чинне як бюджетне, так і податкове законодавство 

проводить чітке нормативно-правове розмежування між податковими 

та неподатковими доходами бюджету залежно від форми платежу, 

а  також методів і джерел їх акумулювання. Серед основних відмінно-

стей слід виокремити такі: 

1) для окремих неподаткових находжень не встановлюються 

ставки, пільги, терміни сплати, інші елементи, які є обов’язковими 

атрибутами оподаткування; 
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2) порядок нарахування та зарахування на казначейські рахун-

ки державного і місцевих бюджетів окремих неподаткових надходжень 

регламентується не Бюджетним кодексом, а спеціальними норматив-

ними документами органів державної влади й управління, рішеннями 

представницьких та управлінських місцевих органів; 

3) низка неподаткових платежів не відповідає фіскальному 

критерію регулярності сплати [5, 6]. 

Отже, підсумовуючи зазначене вище, можна констатувати, що 

неподаткові надходження відіграють другорядну бюджетоформуючу 

роль. За своїм фіскальним статусом вони підлягають поділу на постій-

ні, які безпосередньо пов’язані з наданням державою та органами  

місцевого самоврядування платних послуг унаслідок виконання кон-

ституційних повноважень, реалізацією майнових прав, здійсненням 

продуктивної діяльності, експлуатацією державних і комунальних  

ресурсів, угідь, інших об’єктів загальнодержавної власності тощо, та 

тимчасові, що, своєю чергою, запроваджуються як допоміжні джерела 

фінансування бюджетного дефіциту чи інших додаткових витрат. Про-

те, на наш погляд, цей класифікаційний поділ містить елементи умов-

ності, оскільки частина так званих постійних доходів має радше випа-

дковий чи навіть разовий характер і залежить від фактичного вчинення 

певних дій, операцій, окремих видів господарської, фінансової, органі-

заційно-правової, дозвільної діяльності.  

Крім того, постійно зростаючі потреби макроекономіки у фінан-

сових ресурсах і пов’язаний із цим планово-динамічний показник  

бюджетного дефіциту призводять до поступового нівелювання відмін-

ностей між бюджетно-перерозподільчою природою постійних і тимча-

сових неподаткових доходів. 

Звітні показники виконання неподаткових надходжень місцевих 

бюджетів, як свідчать дані табл. 1, піддаються впливу економічної 

кон’юнктури.  

Так, в умовах економічного зростання і підвищення реального 

ВВП відбувається відповідне збільшення доходів від власності та під-

приємницької діяльності, адміністративних зборів і надходжень від 

некомерційного та побічного продажу, інших неподаткових надхо-

джень. І навпаки, в умовах фінансової кризи та пов’язаного з нею ско-

рочення обсягів одержавлення ВВП ці джерела доходів зменшуються і 

в абсолютному, і у відносному вимірах.  

Натомість стабільно динамічним залишається зростання влас-

них надходжень бюджетних установ, що є наслідком активізації плат-

них послуг у невиробничій сфері з огляду на зменшення масштабів 

бюджетного фінансування. 
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Таблиця 1 
 

Склад і структура неподаткових надходжень 

місцевих бюджетів* 
 

Найменування 
неподаткових 

надходжень 

Роки 

2010 2011 2012 2013 2014 

млрд 
грн 

% 
млрд 
грн 

% 
млрд 
грн 

% 
млрд 
грн 

% 
млрд 
грн 

% 

Доходи від  

власності та 

підприємниць-

кої діяльності 

0,9 10,23 0,4 3,67 0,6 4,76 0,4 3,31 0,3 2,46 

Адміністратив-

ні збори та пла-

тежі, доходи від 

некомерційного 

і побічного 

продажу 

1,0 11,36 1,9 17,43 1,7 13,49 1,9 15,7 1,6 13,11 

Інші неподат-

кові надхо-

дження 

0,2 2,27 0,3 2,75 0,8 6,35 0,9 7,44 0,7 5,74 

Власні надхо-

дження бюдже-

тних установ 

6,6 75,00 8,3 76,15 9,5 75,40 8,9 73,55 9,6 78,69 

Всього непода-

ткових надхо-

джень 

8,8 100,0 10,9 100,0 12,6 100,0 12,1 100,0 12,2 100,0 

 

* Складено автором на основі джерела 1. 

 
Враховуючи тенденційно низьку оціночну базу джерел форму-

вання неподаткових доходів місцевих бюджетів, складно спрогнозува-

ти істотні динамічні структурні зрушення у їхньому складі в бік збіль-

шення. Серед несприятливих чинників вирішення вказаної проблеми є 

насамперед складність реалізації пріоритетів фіскально-бюджетної 

доктрини держави через нестабільність економічної ситуації в країні. 

Однак це зовсім не означає, що потрібно зупинитися на досягнутому. 

Навпаки, фінансова система загалом та її складові сфери і ланки зок-

рема, не можуть залишатися в статичному стані. Стрижневим зав- 

данням макроекономічної фінансової тактики було й залишається  

своєчасне маневрування фінансовими ресурсами відповідно до вимог 

і  потреб суспільного розвитку. Отже, необхідно всебічно науково  

обґрунтувати комплекс заходів, спрямованих на активізацію дохідно-
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перерозподільчої функції неподаткових форм одержавлення ВВП 

і  національного доходу, поетапно запровадивши їх у чинну вітчизняну 

практику бюджетування. Вивчення й аналіз складу доходів місцевих 

бюджетів дають підстави оцінювати надходження від продажу основ-

ного капіталу, землі і нематеріальних активів як тенденційно неста- 

більні, яким до того ж притаманна незначна фіскально-бюджетна  

віддача. Кількісні показники виконання місцевих надходжень від здій-

снення операцій з капіталом наведено в табл. 2. 
 

Таблиця 2 
 

Склад доходів від операцій з капіталом місцевих бюджетів* 
 

Найменування доходів  
від операцій з капіталом 

Роки 

2010 2011 2012 2013 2014 

млрд грн 

Надходження від продажу основного 

капіталу 
1,2 0,6 0,8 0,7 0,4 

Надходження від продажу землі і нема-

теріальних активів 
1,4 1,3 1,0 0,7 0,7 

Всього доходів від операцій з капіталом 2,5 1,8 1,8 1,4 1,1 

 

* Складено автором на основі джерела 1. 

 

Як видно з табл. 2, левова частка доходів місцевих бюджетів 

України від операцій з капіталом формується за рахунок продажу май-

на, що перебуває у комунальній власності, а також унаслідок відчу-

ження земельних ділянок несільськогосподарського призначення, 

що  знаходяться у безпосередній юрисдикції територіальних громад 

або у спільному користуванні з районними радами.  

За економічним змістом, доходам від операцій із капіталом вла-

стива інвестиційна складова, що й зумовлює використання їх у пода-

льшому для фінансування капітальних видатків. На відміну від інших 

груп надходжень місцевих бюджетів – податків і неподаткових джерел 

бюджетних доходів (за винятком цільових фондів органів місцевого 

самоврядування), – доходи від продажу комунального майна і землі 

майже повністю зараховують до бюджету розвитку, що формується 

у  складі спеціального фонду місцевого бюджету.  

Висновки. Таким чином, перспективними напрямами наро- 

щування альтернативних джерел неподаткових доходів місцевих  

бюджетів у контексті проведення бюджетної децентралізації доцільно 

вважати: формування ринку послуг, створення конкурентного середо-
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вища у комунальному секторі; істотне підвищення якості послуг, 

які  надають комунальні підприємства, розширення їхнього переліку; 

проведення економічно обґрунтованої цінової політики; підвищен-

ня  ефективності управління об’єктами комунальної власності; форму-

вання соціального партнерства підприємств з органами місцевого  

самоврядування, активізація роботи відповідних дорадчих і консуль-

таційних служб. 

З огляду на особливості сучасного стану економічного розвитку, 

одним із найперспективніших джерел фіску в частині формування до-

ходів від операцій із капіталом на всіх рівнях зведеного бюджету вва-

жають надходження від продажу чи використання нематеріальних ак-

тивів. Так, територіальні громади в особі органів місцевого самовряду-

вання можуть наділятися правом на безпосереднє володіння винахо-

дами, промисловими зразками, промисловими моделями, селекційни-

ми досягненнями; правом користування творами науки, літератури, 

мистецтва, програмним комп’ютерним забезпеченням, об’єктами  

суміжних прав; виключними правами на ноу-хау, товарні знаки. 
 

––––––––––––––––––– 
1. Веб-портал Державної казначейської служби України [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.treasury.gov/maik/uk/. 
2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-ХІ // Верховна 

Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http//www.zakon1. 
rada.gov/ua.  

3. Управление на местном уровне в индустриально развитых странах / 
под ред. Анвара Шаха; пер. с англ. – М.: Весь Мир, 2010. – 416 с. 

4. Європейська хартія місцевого самоврядування, м. Страсбург, 
15  жовт. 1985 р.: офіц. пер. / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_036. 

5. Бюджетний кодекс у коментарях [Електронний ресурс]. – Режим до-
ступу: http://legalexbert/komkodks/bku/ htmb. 

6. Податковий кодекс України вiд 02.12.2010 р. № 2755-VI / поточ. ред-
цiя вiд 11.10.2011 р. на пiдставi 3741-17 / Верховна Рада України [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/ln.cgi?nreg=2755-17. 

 

Кит В. И. Неналоговые доходы и доходы от операций с капиталом 

в системе доходов местных бюджетов 
Освещено теоретико-методологические основы неналоговой формы 

огосударствления части стоимости ВВП. Охарактеризовано отдельные сос-
тавляющие неналоговых доходов. Определено методы, виды, источники фор-
мирования неналоговых доходов местных бюджетов. Проанализировано в 
динамике состав и структуру доходов бюджетов местного самоуправления, 
их объединений, районных и областных бюджетов от продуктивной деятель-
ности, имущества и имущественных прав, государственных ресурсов и услуг. 

http://www.treasury.gov/maik/uk/
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_036
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/ln.cgi?nreg=2755-17
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Очерчено финансово-экономический потенциал доходов от операций 

с  капиталом. Обосновано возможные пути повышения эффективности  

альтернативных источников наполнения местных бюджетов в контексте 

бюджетной децентрализации.  

Ключевые слова: местные бюджеты, доходы местных бюджетов, 

неналоговые доходы, доходы от операций с капиталом. 

 

Kit V. I. Non-tax revenues and revenues from capital transactions in the 

system of local revenues  
Highlights theoretical and methodological foundations of non-appropriation 

forms part of GDP. Characterized individual components of tax revenues, namely 

income from property and entrepreneurship; administrative fees and charges, 

revenues from non-commercial and incidental sales; revenues from penalties and 

fines; Other non-tax revenues; own revenues of budgetary institutions. Identifies 

common and distinctive features between taxes and non-tax payments. Identify 

methods, types and sources of non-tax revenues of local budgets. 

Ased on the report on the construction, the state and local budgets for 

the  period 2011–2015. conducted analysis of structures and non-tax revenues for 

the period studied, based on what made the appropriate conclusions and 

generalizations. Evaluated structural changes in individual non-tax revenues in 

parts Formation of general and special funds of local budgets. Dinamitsi 

investigated in the share of state revenues from produktivnoyi ACTIVITIES property 

and property rights, public lands and resources, public services, extra-budgetary 

funds of budgetary institutions in GDP. 

Outlines promising areas of increasing alternative sources of local budgets 

in the context of fiscal decentralization, including: market development services to 

create a competitive environment in the utilities sector; significantly improve the 

quality of services provided by utilities, expanding their list; of economically 

reasonable price policy; improving the management of municipal property; forming 

enterprises of social partnership with local governments, activation of the relevant 

advisory and consulting services. 

Analysis of the composition and structure of the income from the capital 

showed their little fiscal-resource potential, primarily due to their extensive 

background. As a result, among the main tasks of effective management of land and 

mortgage complex infrastructure of local communities should be allocated as 

follows: optimization of structures and land-property complex; publicity, publicity, 

transparency of decision-making, auctions, competition, providing benefits; creating 

conditions for social needs and improving quality of life; priority development of the 

most important sectors of the local economy by creating adequate preferential 

arrangements; preservation and expansion of the material resources to perform 

legally assigned to local government authorities.  

Play a mechanism appropriate territorial communities and their 

associations structural elements of land and property complex as the material basis 

of socio-economic development and real financial sources of local revenues from 

operations with capital. 
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Given the nature of the current state of economic development one of the 

most promising sources of treasury at all levels, consolidated budget are considered 

proceeds from the sale or use of intangible assets. Thus, the local communities in the 

face of local government may be vested right to immediate possession of inventions, 

industrial designs, industrial models, selection achievements; the right to use the 

works of science, literature, art, computer software program, objects of related 

rights; exclusive rights to know-how, trademarks. 

Key words: local budgets, revenues, non-tax revenues, revenues from the 

capital. 
 

Стаття надійшла 6 квітня 2016 р. 

 

 

УДК 657:336.226                     Я. Я. Кріль,  

Н. С. Марушко  

 
ОБЛІК НАРАХУВАННЯ І ОПОДАТКУВАННЯ 

БЛАГОДІЙНОЇ ТА МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 
ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 
Досліджено проблемні аспекти обліку нарахування, оподаткування 

матеріальної та благодійної допомоги фізичним особам. Окреслено основні 

законодавчі акти, що регулюють основи нарахування податку на доходи  

фізичних осіб, єдиного внеску на соціальне страхування та військового збору 

в  розрізі об’єкта оподаткування.  

Запропоновано власну класифікацію видів матеріальної та благодійної 

допомоги, зокрема, виокремлено систематичну матеріальну допомогу, неці-

льову благодійну (матеріальну) допомогу разового характеру і благодійну до-

помогу цільового характеру.  

Ключові слова: благодійна допомога, військовий збір, єдиний внесок на 

соціальне страхування, матеріальна допомога, податок на доходи фізичних 

осіб, цільовий характер. 

 

Постановка проблеми. Проблемні аспекти обліку нарахування, 

оподаткування та виплати благодійної і матеріальної допомоги тра-

диційно цікавлять як роботодавців, так і працівників. Роботодавці  

стикаються з обліковими труднощами в контексті двох основних  

податків: податку на прибуток та податку на доходи фізичних осіб 

(далі – ПДФО). Оскільки формування витрат щодо податку на прибу-

ток залежить, насамперед, від типу благодійної чи матеріальної допо-

моги і  повноти її оподаткування ПДФО – вважаємо актуальним до-

слідження цього проблемного питання, адже в законодавстві України 
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не міститься визначення понять благодійної та матеріальної допомоги 

і  відсутній однозначний єдиний підхід до їх класифікації, що спричи-

няє труднощі в обліку й оподаткуванні.  

Доцільно розглянути оподаткування благодійної та матеріальної 

допомоги з точки зору ПДФО, адже саме роботодавець, а не працівник 

несе відповідальність стосовно повноти нарахування цього податку як 

податковий агент. Слід також наголосити, що в роботодавця теж вини-

кають питання з приводу нарахування єдиного внеску на загально-

обов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄВСС). 

Стан дослідження. На сьогодні існує багато досліджень, при-

свячених проблемним аспектам оподаткування у вітчизняній і  в за-

рубіжній літературі. Цих питань торкались у своїх роботах такі вітчиз-

няні вчені, як І. В. Алексєєв, М. Т. Білуха, В. Д. Базилевич, Ф. Ф. Бути-

нець, О. Д. Василик, Л. М. Демиденко, В. І. Єфименко, Ю. А. Кузь- 

мінський, C. O. Левицька, І. О. Луніна, І. О. Лютий, Н. М.  Малюга, 

В. М. Опарін, Ю. Д. Радіонов, В. В. Сопка, Ю. Л. Субботович, 

В. М.  Федосов, О. В. Чеберяко, С. І. Юрій та інші.  

Слід зазначити, що більшість проблемних питань оподаткуван-

ня окремих видів виплат фізичним особам знаходять відображення 

лише в статтях консультаційного характеру з боку податкових органів 

та консультантів вітчизняних фахових видань, які містять переважно 

огляд змін одного нормативно-правового акта і не висвітлюють 

всебічно проблемний об’єкт обліку.  

Метою дослідження є визначення порядку обліку нараху- 

вання  і  виплати благодійної та матеріальної допомоги фізичним  

особам, а також проблемні аспекти оподаткування допомоги ПДФО 

та  ЄВСС.  

Виклад основних положень. Досліджуючи питання благо-

дійної та матеріальної допомоги, науковці стикаються з проблемою 

визначення саме цих понять і окреслення їх розбіжностей, адже у віт-

чизняному законодавстві такі відсутні.  

В текстах нормативно-правових актів, які охоплюють питання 

соціального законодавства, використовується термін «матеріальна до-

помога». Також цей термін вживають роботодавці стосовно такої кате-

горії, як фонд оплати праці, адже в  Інструкції зі статистики заробітної 

плати № 5, яка затверджена 13  січня 2001 р., саме матеріальна допо-

мога належить до інших виплат, що не належать до фонду оплати 

праці [1]; а термін «благодійна допомога» використовується у Подат-

ковому кодексі України (далі – ПКУ) [2]. Отож, у табл. 1 згрупуємо 

основні види благодійної та матеріальної допомоги відповідно до ви-

мог чинного законодавства. 
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Таблиця 1 
 

Види матеріальної та благодійної допомоги на підприємствах 
 

№ 

з/п 
Вид допомоги 

Нормативно-правовий 

акт 

Характеристика  

допомоги 

1 

Благодійна  

допомога  

цільового  

характеру 

пп. 170.7.4. ст. 170 

ПКУ, 

пп. 165.1.19. ст. 165  

ПКУ 

Допомога, що надається під 

визначені умови та напрями 

її витрачання 

2 

Благодійна 

допомога  

нецільового 

характеру 

пп. 170.7.3. ст. 170  

ПКУ 

Допомога, яка надається без 

встановлення додаткових 

умов або напрямів 

3 

Систематична 

матеріальна 

допомога 

п. 2.3.3 Інструкції зі 

статистики зарплати 

№ 5, 

пп. 164.2.1 ст. 164  

ПКУ 

Допомога на оздоровлення, 

у зв’язку з екологічним 

станом, надана всім або 

більшості працівників 

4 

Матеріальна 

допомога разо-

вого характеру 

п. 3.31 Інструкції зі 

статистики зарплати 

№ 5, 

пп. 170.7.3 ст. 170 

ПКУ 

Допомога у зв’язку зі сі-

мейними обставинами, на 

оплату лікування, похован-

ня, оздоровлення дітей 

 

Отже, підсумовуючи інформацію з табл. 1, можна дійти таких 

висновків: 

1) систематична матеріальна допомога прирівнюється до заробі-

тної плати і, відповідно, оподатковується за аналогічними правилами; 

2) благодійна допомога нецільового характеру і разова матеріа-

льна допомога з точки зору законодавства є тотожними поняттями; 

3) благодійну допомогу цільового характеру треба розглядати як 

окрему категорію, адже вона, як правило, перераховується безготівко-

вим розрахунком з розрахункового рахунку підприємства різним за-

кладам, які перелічені у пп. 170.7.4 ПКУ [2]. 

Розглянемо у статті особливості обліку саме цих трьох видів: 

систематичної матеріальної допомоги, благодійної (матеріальної) до-

помоги нецільового разового характеру і благодійної допомоги цільо-

вого характеру. 

Відповідно до п. 2.3.3 п. 2.3.3 Інструкції зі статистики заробітної 

плати, матеріальна допомога, що має систематичний характер, надана 

всім працівникам або більшості (на оздоровлення, у зв’язку з екологіч-

ним станом, крім сум, зазначених у п. 3.31 цієї Інструкції), належить 

до фонду оплати праці у складі інших заохочувальних і компенсацій-

http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/2029
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них виплат. Систематичність виплати матеріальної допомоги полягає 

у  здійсненні такої виплати більше одного разу на рік [1].  

Можливість та зобов’язання роботодавця щодо надання систе-

матичної матеріальної допомоги мають бути передбачені в колектив-

ному договорі працівників підприємства або в трудовому контракті 

конкретного працівника. Матеріальна допомога надається на підставі 

наказу керівника підприємства, в якому зазначають подію, пов’язану 

з  її наданням, посилаються на норму колективного договору (чи іншо-

го документа) і дають припис бухгалтерії нарахувати допомогу певним 

працівникам у конкретних розмірах. Якщо всі зазначені умови викона-

но, то сума допомоги включається до фонду оплати праці, а оподатку-

вання її здійснюється так само, як і оподаткування заробітної плати, 

а  саме: 

‒ оподатковується податком на доходи фізичної особи за став-

кою 18% і враховується при визначенні права на ПСП; також утриму-

ється військовий збір – 1,5%; 

‒ на її розмір нараховуються внески до органів соціального 

страхування (ЄВСС – 22%); 

‒ включається до витрат підприємства (зменшує базу оподат-

кування податком на прибуток) на підставі ПКУ; 

‒ у Податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (спла-

ченого) на користь платників податків, і сум утриманого з них податку 

(форма № 1ДФ) її відображають з ознакою доходу «101» [3]. 

Відповідно до п. 23 П(С)БО 16 «Витрати», матеріальна допомо-

га, яка включається (належить) до фонду оплати праці, зараховується 

до витрат підприємства з оплати праці [4]. Під час її нарахування здій-

снюється бухгалтерський запис: Дт 23, 91, 92, 93 – Кт 661 «Розрахунки 

за заробітною платою»; а в разі застосування 8-го класу рахунків – 

Дт 81 «Витрати на оплату праці» – Кт 661 «Розрахунки за заробітною 

платою» [5]. 

Відповідно до п. 3.31 розділу третього Інструкції зі статистики 

заробітної плати, матеріальна допомога разового характеру, що нада-

ється підприємством окремим працівникам у зв’язку зі сімейними об-

ставинами, на оплату лікування, оздоровлення дітей, не належить до 

фонду оплати праці [1]. Передбачати таку допомогу в колективному 

договорі чи іншому аналогічному документі не обов’язково. Згідно 

зі  ст. 9 Кодексу Законів про працю, підприємства, установи, організа-

ції в межах своїх повноважень і за рахунок власних коштів можуть 

встановлювати додаткові, стосовно законодавства, трудові та соціаль-

но-побутові пільги для працівників. Відповідно, нарахування і оподат-

кування цього виду допомоги спричиняють певні труднощі і потребу-
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ють детальнішого розгляду специфічних умов ПКУ та іншого законо-

давства. Отже, оподаткування матеріальної допомоги разового харак-

теру регулюється п. 170.7.3 ст. 170 ПКУ [2].  

Від обкладення ПДФО цей вид допомоги звільняється в разі ви-

конання таких умов:  

а) благодійник, який виплачує допомогу, є резидентом України; 

б) допомога має нецільовий характер (тобто надається без  

усяких умов і без зазначення напрямів її витрачання); 

в) надання такого виду допомоги не передбачено в колективно-

му договорі підприємства або в трудовому договорі з працівником; 

г) розмір допомоги протягом (звітного) року сукупно не пере-

вищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом 

першим пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 ПКУ, встановленого на 1 січня та-

кого року (для 2016 р. – 1930 грн).  

Таким чином, якщо сума разової нецільової благодійної (матері-

альної) допомоги, яка надавалася платнику впродовж 2016 р. сукупно 

не перевищує 1930 грн, то вона не підлягає оподаткуванню. Сума пе-

ревищення включається до загального місячного (річного) оподатко-

вуваного доходу платника податку згідно з пп. 164.2.19 п. 164.2 ст. 164 

ПКУ й оподатковується за ставкою 18%. Також сума перевищення 

обкладається військовим збором [2]. 

У Податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаче-

ного) на користь платників податків, і сум утриманого з них податку 

(форма № 1ДФ) разова нецільова благодійна (матеріальна) допомога 

відображається таким чином: у розмірі, що не перевищує суми гра- 

ничного розміру доходу 1930 грн у 2016 р., – з ознакою доходу 169 

«Сума благодійної допомоги», а у розмірі перевищення над відповід-

ним граничним розміром – з ознакою доходу 127 «Інші доходи». Слід 

звернути увагу, що деякі автори пропонують оподатковувану частину 

матеріальної допомоги відображати з ознакою доходу 126 «Додаткове 

благо», але, на нашу думку, доцільніше все ж таки використовувати 

ознаку доходу 127, адже, за нормами ПКУ, є чіткий перелік видів  

доходів, що прирівнюються до додаткового блага [3].  

Як уже зазначалося, єдиний внесок нараховується й утримуєть-

ся з виплат, які належать до заробітної плати, але матеріальна виплата 

разового характеру не входить до фонду заробітної плати. Тому єди-

ний внесок на матеріальну виплату, що має разовий характер, не нара-

ховується та не утримується. Крім того, така виплата, як матеріальна 

допомога разового характеру, що надається окремим працівникам у 

зв’язку зі сімейними обставинами, на оплату лікування, оздоровлення 

дітей, класифікується в п. 14 розділу І Переліку видів виплат, що 
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здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується 

єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхуван-

ня, котрий затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 

22  грудня 2010 р. № 1170 (далі – перелік № 1170), як така, на яку 

не  нараховується ЄВСС [6]. Отже, разова нецільова благодійна (ма-

теріальна) допомога не  підлягає включенню до бази нарахування 

ЄВСС на підставі як п.  1 ст. 7 Закону про збір та облік єдиного внеску 

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 07.07.2000 р. 

№ 2464-VІ [7] та п.  3.31 Інструкції зі статистики заробітної плати [1], 

так і п. 14 розділу І Переліку № 1170 [6].  

У табл. 2 наведено основні бухгалтерські проведення щодо об-

ліку нецільової благодійної (матеріальної) допомоги разового характе-

ру. Виплата зазначеної допомоги не пов’язана ані з виробничою, ані 

з  адміністративною чи збутовою діяльністю. Це одноразова виплата 

соціально-побутового спрямування, а отже, вона повинна включатися 

до складу інших операційних витрат за рахунками:  

‒ 949 «Інші витрати операційної діяльності» в кореспонденції 

з Кт 663 «Розрахунки за іншими виплатами» в разі надання допомоги 

працівникам підприємства; 

‒ 949 «Інші витрати операційної діяльності» в кореспонденції 

з Кт 685 «Розрахунки з іншими кредиторами» в разі надання допомоги 

не працівникам підприємства [5]. 

 
Таблиця 2 

 

Облік нецільової благодійної (матеріальної) допомоги  

разового характеру 
 

№ 

з/п 
Господарська операція 

Бухгалтерський 
облік 

Сума, 

грн 
Дт Кт 

1 Нарахована зарплата 92 661 3000,00 

2 

Нарахована сума нецільової матеріальної 

допомоги у зв’язку зі сімейними обста-

винами на підставі заяви працівника 

949 663 2500,00 

3 Нараховано ЄСВ 22% на суму 3000,00 грн 92 651 660,00 

4 Утримано ПДФО 18% із суми 3000,00 грн 661 641/ПДФО 540,00 

5 
Утримано ПДФО 18% із суми переви-

щення (2500–1930 = 570 грн) 
663 641/ПДФО 102,60 

6 
Утримано військовий збір 1,5% із суми 

3000,00 грн + 570 грн (сума перевищення) 
661,663 641/ВЗ 53,55 

7 
Виплачено заробітну плату та суму ма-

теріальної допомоги 
661,663 301 4803,85 
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Окремим різновидом нецільової благодійної (матеріальної)  

допомоги є допомога на поховання. Така допомога може надаватися 

роботодавцем як у грошовій формі, так і у вигляді оплати послуг  

сторонніх організацій (наприклад, оплата ритуальних послуг) або пос-

луг, наданих силами самого роботодавця (наприклад, надання автотра-

нспорту). Допомога видається роботодавцем родичу померлого пра-

цівника (в тому числі і колишнього). Підставою для отримання такої 

допомоги є заява отримувача про її видачу, копія свідоцтва про смерть 

і наказ роботодавця.  

Порядок оподаткування такої допомоги буде таким: 

а) якщо допомога виплачується за останнім місцем роботи по-

мерлого (у т. ч. перед виходом на пенсію) та її сума не перевищує по-

двійного розміру суми, визначеної в пп. 169.4.1 ПКУ, тобто 3860 грн. 

(1 930 грн. х 2), то виплата не обкладається ПДФО. У Податковому 

розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платни-

ків податків, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) така  

допомога відображається за ознакою під кодом 146 «Допомога на  

поховання»; 

б) якщо сума допомоги перевищує граничний розмір неоподат-

ковуваної допомоги, то сума перевищення підлягає обкладенню 

ПДФО на загальних підставах і відображається у Податковому розра-

хунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників 

податків, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) за ознакою 

під кодом 127 «Інші доходи» [3]. 

Слід зазначити, що об’єктом оподаткування військовим збором 

є загальний місячний (річний) дохід, що обкладається ПДФО відповід-

но до ст. 163 та п.п. 1.2 п. 16х підрозділу 10 ПКУ [2]. Тому з частини 

нецільової благодійної допомоги, яка не оподатковується ПДФО, 

утримувати військовий збір не потрібно. Сума перевищення над  

неоподатковуваними 1930 грн оподатковується військовим збором за 

ставкою 1,5%. 

Третім видом допомоги, який варто розглянути в цьому дослі-

дженні, є цільова благодійна допомога, котра хоча й має грошове ви-

раження, проте перераховується безготівковим розрахунком із розра-

хункового рахунку підприємства різним закладам, які перелічені у пп. 

170.7.4 ПКУ. Так, відповідно до пп. «а» 170.7.4 ПКУ, цiльова бла-

годiйна допомога не оподатковується ПДФО і військовим збором, але 

за наступних умов: 

1) допомога надається резидентами – юридичними чи фiзич- 

ними особами;  

2) у будь-якiй сумi (вартостi); 
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3) перераховані (надані, сплачені) закладу охорони здоров’я; 

4) для компенсацiї вартостi платних послуг з лiкування платни-

ка податку або члена його сiм’ї першого ступеня спорiднення, 

iнвалiда, дитини-iнвалiда або дитини, в якої хоча б один iз батькiв є 

iнвалiдом; дитини-сироти, напiвсироти; дитини з багатодiтної чи мало-

забезпеченої родини; дитини, батьки якої позбавленi батькiвських 

прав, у тому числi для придбання лiкiв (донорських компонентiв, про-

тезно-ортопедичних виробiв, виробiв медичного призначення для 

iндивiдуального користування iнвалiдiв) у розмiрах, що не перекри-

ваються виплатами з фонду загальнообов’язкового державного со- 

цiального страхування, крiм витрат на косметичне лiкування або кос-

метичну хiрургiю (включаючи косметичне протезування, не пов’язане 

з медичними показаннями), водолiкування та гелiотерапiю, не по- 

в’язанi з хронiчними захворюваннями, лiкування та протезування зубiв 

з використанням дорогоцiнних металiв, гальванопластики та порцеля-

ни, аборти (крiм абортiв, якi проводяться за медичними показаннями, 

або якщо вагiтнiсть стала наслiдком зґвалтування), операцiї з перемiни 

статi; лiкування венеричних захворювань (крiм СНIДу та венеричних 

захворювань, причиною яких стало нестатеве зараження або зґвалту-

вання), лiкування тютюнової чи алкогольної залежностi; придбання 

лiкiв, медичних засобiв та пристосувань, якi не включенi до перелiку 

життєво необхiдних, затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України [2]. 

Інші випадки надання неоподатковуваної цільової благодійної 

допомоги перераховуються у пп. «б» – «ж» пп. 170.7.4 ПКУ, серед 

яких отримувачами допомоги перелічені будинки малят (дитини), бу-

динки-інтернати, дитячі будинки сiмейного типу, пенiтенцiарні закла-

ди, будинки-iнтернати для громадян похилого вiку та інвалідів, ама-

торськi спортивнi органiзацiї та багато інших закладів. 

Про надання цільової благодійної допомоги у будь-якому розмі-

рі підприємство зазначає про це в податковому розрахунку за формою 

№ 1ДФ, використовуючи ознаку доходу 169 «Благодійна, у тoму числі 

гуманітарна допомога» [3]. 

Також на підставі пп. 165.1.19 ПКУ кошти або вартість майна 

(послуг), що надаються як допомога на лікування та медичне обслуго-

вування платника податку, у тому числі, але не виключно, для прид-

бання ліків, донорських компонентів, протезно-ортопедичних виробів, 

виробів медичного призначення для індивідуального користування 

інвалідів, за рахунок коштів благодійної організації або його робото-

давця – не обкладаються ПДФО та у формі № 1ДФ відображаються 

з  ознакою доходу 143 «Допомога на лікування тa медичне обслуго-

вування» [2; 3]. Слід наголосити, що норми цього підпункту можуть 

http://www.interbuh.com.ua/docs/pku.pdf
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бути застосовані роботодавцем платника податку за наявності від- 

повідних підтвердних документів, тобто за фактом проведення дій  

щодо лікування та медичного обслуговування платника. Оскільки ці 

два різновиди цільової благодійної допомоги розглядаються соціаль-

ним законодавством як допомога на лікування, то, відповідно до п. 14 

розділу І Постанови КМУ № 1170, вона не є об’єктом для нарахування 

ЄВСС. У табл. 3 наведено основні бухгалтерські проведення щодо 

обліку цільової благодійної допомоги. 

 
Таблиця 3 

 

Облік господарських операцій  

щодо цільової благодійної допомоги 
 

№ 

з/п 
Господарська операція 

Бухгалтерський 

облік 
Сума, 

грн 
Дт Кт 

1 

Нарахована сума допомоги на лікуван-

ня та медичне обслуговування на підс-

таві заяви працівника 

949 685 10 000,00 

2 
Виплачена допомога наступного дня 

після отримання заяви особи 
377 301,311 10 000,00 

3 

Відображено зарахування заборгова-

ності відповідно до акту виконаних 

робіт щодо медичного обслуговування 

685 377 10 000,00 

 

Важливим у цьому аспекті є п. 170.7.5. с. 170 ПКУ, де зазначе-

но, що набувач цільової благодійної допомоги у вигляді коштів має 

право на її використання протягом строку, встановленого умовами 

такої допомоги, але не більше 12 календарних місяців, наступних за 

місяцем отримання такої допомоги, за винятком отримання благо-

дійної допомоги у вигляді ендавменту. Якщо цільова благодійна допо-

мога у вигляді коштів не використовується її набувачем упродовж та-

кого строку та не повертається благодійнику до його закінчення, то 

такий набувач зобов’язаний включити невикористану суму такої до-

помоги до складу загального річного оподатковуваного доходу та 

сплатити відповідний податок.  

Висновки. Дослідження проблемних аспектів обліку матеріаль-

ної та благодійної допомоги обумовлює такі висновки: 
1. У вітчизняному законодавстві відсутнє чітке формулювання 

понять «матеріальна допомога» та «благодійна допомога», що пород-
жує низку проблемних питань стосовно їх тотожності або відмінності. 
У статті запропоновано власну класифікацію видів матеріальної та 
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благодійної допомоги з огляду на ознаки оподаткування різними по-
датками і зборами, адже саме вони впливають на прийняття управлін-
ських рішень роботодавцями підприємства, котрі планують виплатити 
той чи інший вид допомоги своїм працівникам або іншим фізичним 
особам. Зокрема, виокремлено систематичну матеріальну допомогу, 
нецільову благодійну (матеріальну) допомогу разового характеру 
і  благодійну допомогу цільового характеру. В матеріалі згруповано 
ознаки певних видів грошової допомоги, що є ключовими для 
нарахування й утримання окремих податків і зборів. 

2. Ознаки систематичності та цільового використання допомоги 
є ключовими в процесі визначення основних елементів бази оподатку-
вання. Важливим аспектом є те, що, оскільки матеріальна чи благо-
дійна допомога, як правило, надається для вирішення особистих 
соціальних потреб фізичних осіб, то вона не є базою нарахування 
ЄВСС. В контексті ПДФО вітчизняне законодавство встановлює гра-
ничні межі, щодо яких роботодавцю дозволено не оподатковувати 
певні види матеріальної та благодійної допомоги. 

3. Вітчизняні роботодавці стикаються з проблемою відображен-
ня матеріальної та благодійної допомоги у Податковому розрахунку 
сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків, 
і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) за ознакою під кодом 
126 «Додаткове благо» чи 127 «Інші доходи». Вважаємо, в Податково-
му кодексі України чітко прописано перелік видів доходу фізичних 
осіб, що прирівнюють до додаткового блага, а отже, є доцільним вико-
ристовувати ознаку доходу під кодом 127 «Інші доходи». 

 

––––––––––––––––– 
1. Про затвердження Інструкції зі статистики заробітної плати: наказ 

Держкомстату України від 13.01.2004 р. № 5 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show 

2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI [Електрон-

ний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 

3. Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нара-

хованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них по-

датку (форма № 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агента-

ми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь 

фізичних осіб, і сум утриманого з них податку: наказ Міністерства фінансів 

України від 13.01.2015 р. № 4 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0111-15/paran10#n10  

4. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 

«Витрати»: наказ Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р. № 318 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/ 

laws/show/z0027-00 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show
http://zakon5.rada.gov/
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5. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського  

обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств 

і  організацій: наказ Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/ 

laws/show/z0893-99 

6. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування: Закон України від 08.07.2010 р. № 2464-VI [Електрон-

ний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2464-17 

7. Перелік видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів робото-

давців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове дер-

жавне соціальне страхування: Постанова Кабінету Міністрів України від 

22.12.2010 р. № 1170 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://minrd.gov. 

ua/zakonodavstvo/ediniy-vnesok-na-zagalnoobovyazkove-/postanovi-km-ukraini/62502.  

 

Криль Я. Я., Марушко Н. С. Учет начисления и налогообложения 

благотворительной и материальной помощи физическим лицам на пред-

приятии 

Исследованы проблемные аспекты учета начисления, налогообложе-

ния материальной и благотворительной помощи физическим лицам. Опреде-

лены основные законодательные акты, регулирующие основы начисления на-

лога на доходы физических лиц, единого взноса на социальное страхование 

и  военного сбора в разрезе объекта налогообложения. Предложено собствен-

ную классификацию видов материальной и благотворительной помощи, в ча-

стности, выделено систематическую материальную помощь, нецелевую бла-

готворительную (материальную) помощь разового характера и благотвори-

тельную помощь целевого характера. 

Ключевые слова: благотворительная помощь, военный сбор, единый 

взнос на социальное страхование, материальная помощь, налог на доходы 

физических лиц, целевой характер. 

 

Kril Ya. Ya., Marushko N. S. Report on surcharges and taxation related 

to charitable and financial aid received by company employees  

Company employees receive financial aid in order to resolve personal issues 

(social, health, etc.). The type of assistance significantly affects income tax due by 

both the company and the employee receiving such funds. In the present article, we 

examine the problematic aspects related to surcharges, taxation and financial and 

charitable aid received by individuals. We outline the laws regulating the 

fundamentals of accrued income tax, single contributions to social insurance and 

military duty in the context of the object of taxation. We set forth our own 

classification of types of financial and charitable aid, taking into consideration 

taxation features of different taxes and duties.  
In particular, we single out systematic financial aid, non-earmarked one-

time charitable (financial) aid and purpose-oriented charitable aid. We group 
features of different types of financial aid, which is crucial for accruing or retaining 
certain taxes and duties. Systematic financial aid provided to most company 
employees and spelled out in the collective labour agreement is included in the 

http://zakon0.rada.gov.ua/
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payroll like other compensation and incentive payments, and therefore its taxation is 
implemented according to standards applicable to the taxation of employee salaries. 
Non-earmarked one-time charitable (financial) aid provided to certain employees in 
connection with family circumstances (health and rehabilitation of children, 
funerals, etc.) is not included in the payroll and has a limit in the context of personal 
income tax. Purpose-oriented charitable aid is not subject to any taxes or duties.  

Key words: charitable aid, military duty, single contribution to social 
insurance, financial aid, income tax, purpose-oriented.  

 
Стаття надійшла 11 травня 2016 р. 

 
 

УДК 336.71(477):355/359            М. Л. Лапішко 

 
МАКРОЕКОНОМІЧНІ ВИКЛИКИ 

ТА СТАН БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 
 

На основі макроекономічних показників висвітлено економічні дисба-
ланси, що спричинили нинішню глибинну фінансово-економічну кризу в Україні, 
та їхній вплив на стан банківської системи. Наведено розраховану автором 
динаміку окремих відносних показників діяльності банків, яка засвідчує заго- 
стрення кризового стану в банківській системі, зневіру населення до фінансо-
вих інститутів. Досліджено негативні економічні та соціальні тенденції, 
котрі виникли після введення Національним банком ринкового валютного кур-
соутворення, і їхній зв’язок із втратою банками ліквідності, що призвело до 
неплатоспроможності 70 банків та їх повного закриття. Виявлено причини, 
які зумовили зростання інфляції, збиткову діяльність банків, припинення кре-
дитування суб’єктів господарювання.  

Розкрито суть реформи вітчизняної банківської системи, розпочатої 
в складних фінансово-економічних умовах Національним банком України від-
повідно до вимог Міжнародного валютного фонду..  

Запропоновано заходи щодо підвищення ефективності діяльності  
банківських установ. 

Ключові слова: банківська система, фінансово-економічна криза,  
макроекономічні показники, платоспроможність, кредитування економіки. 

 
Постановка проблеми. Макроекономічна нестабільність завдає 

шкоди розвитку реального сектора економіки та паралізує фінансову 

систему. Структурні зміни, які відбулись у банківській системі України 

за останні два роки, цінова й валютна нестабільність, зростання обсягів 

простроченої кредитної заборгованості серйозно підірвали діяльність 

банківських установ і практично зруйнували довіру населення до  

банківської системи та інших фінансових інститутів. Українська  
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економіка стала військовою. Управляти економічними процесами  

щодень стає складніше, оскільки фінансовий оборот у країні все більш 

непередбачуваний. Тому важливою умовою виходу економіки з кризо-

вого стану є виважена, економічно обґрунтована взаємодія і взаємоза-

лежність реального та грошово-кредитного секторів за відсутності по-

літичного ризику. Виникає питання: як домогтися старту економічного 

зростання в країні у складних умовах воєнного часу? 

Стан дослідження. Питання взаємодії фінансового й реально-

го  секторів економіки знайшли відображення у працях О. І. Баранов-

ського, Т. А. Васильєвої, В. М. Гейця, М. І. Крупки, В. В.  Корнєєва, 

І. В.  Сала, Т. С. Смовженко, С. К. Реверчук, Б. І. Пшика та ін. 

Про  причини і наслідки банківської кризи та шляхи її подолання  

висловлювалися науковці і банкіри А. М. Мороз, М. І. Савлук, 

О. В.  Дзюблюк, С. М. Аржевітін, О. А. Сугуняко, К. Є. Нефедов, 

І. Б.  Івасів та ін.  

Особливості нинішнього загрозливого фінансово-економічного 

стану в умовах військової економіки та політичної  кризи вимагають 

від банківських структур пошуку нових компромісних кроків на шляху 

розв’язання важливих економічних та фінансових  завдань. 

Метою статті є окреслення шляхів досягнення економічно-

го  зростання, виведення банківської системи з кризового стану та під-

вищення ефективності її функціонування в складних фінансово-

економічних умовах.  

Виклад основних положень. Анексія Криму і військові дії на 

Сході країни, політична криза, неспроможність державних інституцій 

проводити реальні реформи, які б унеможливили корупційні дії, та 

розпочати ефективні зміни в органах державотворення і стратегічних 

секторах економіки, призвели до майже повного економічного колапсу 

економіки країни та її фінансового сектора. Про нинішню глибинну 

структурну фінансово-економічну кризу свідчить негативна динаміка 

макроекономічних показників за останні два роки: 

‒ темпи падіння реального ВВП становили 6,8% та 9,9% 

в  2014, 2015 рр. відповідно; 

‒ приріст індексу споживчих цін (ІСЦ) збільшився з 24,9% 

до  43,3%; 

‒ дефіцит Державного бюджету зріс утричі (199,2 млрд грн 

в  2015 р.);  

‒ обсяг номінального ВВП на душу населення скоротився 

вдвічі; 

‒ постійно зростає дефіцит Пенсійного фонду, знижується  

реальна заробітна плата; 
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‒ удвічі скоротились міжнародні резерви НБУ, експорт  

та  імпорт; 

‒ національна валюта девальвувала більш ніж на 300% і стала 

найслабшою у світі;  

‒ жодне державне монопольне підприємство не продемонст-

рувало ознак прибутковості виробництва, а олігархічні холдинги 

не  показують прибутковості і продовжують тіньовий оборот капіталу; 

‒ економічна активність на неконтрольованих Україною тери-

торіях знизилась у 5 разів, загальний спад промислового виробництва 

тільки в 2014 р. становив 10,1%, обсяги промислового виробництва 

скоротились у 16 регіонах, фінансовий результат великих і середніх 

підприємств України склав 168,0 млрд грн збитку [1, с. 214; 3, с. 14]. 

Тенденції економічної деградації нагромаджувались упродовж 

тривалого часу, кумулятивний ефект дії багатьох негативних чинників 

в економіці, політиці, фінансовій сфері, наслідки яких особливо боліс-

но стали руйнувати країну в період загострення військового протисто-

яння з Росією, продовжується. Зміна урядів та президентів не призво-

дила до довготривалих позитивних економічних зрушень, оскільки 

відповідні державні структури не спромоглися розробити і прийняти 

до безпосереднього виконання стратегію реальних реформ, найперше 

економічних та адміністративних. Декларовані зміни в суспільстві  

розбивались об стіну корупції, безвідповідальність та безкарність  

відповідальних службовців, тож як наслідок, економіка все більше 

«обезкровлювалась», а допущені в державному управлінні помилки 

не  сприяли виходу країни із кризи.  

Знаний економіст В. Лановий стверджує, що нинішня довготри-

вала криза має внутрішню природу. Можна виділити такі внутрішні 

чинники, що розкручують фінансово-економічну кризу: деградація 

і  технологічна застарілість традиційних промислових підприємств – 

як державної форми власності, так і приватних (90% підприємств 

є  неконкурентоспроможними з іноземними компаніями); домінування 

олігархічної форми власності на виробничі об’єкти, зокрема в енерге-

тичній, машинобудівній, хімічній, металургійній галузях [2, с. 1]; 

зруйнування грошового обороту й національного інвестиційного капі-

талу (практично зупинено кредитування суб’єктів господарювання); 

деструктивні регулятивні дії уряду з питань оподаткування, митного 

регулювання, контролю використання бюджетних коштів (третина 

щорічного бюджету розкрадається через корупційні схеми); надвисока 

відкритість економіки (понад 100%); банкрутство банківського сектора 

через політизовану трансформаційну політику НБУ; державний протек-

ціонізм монополій і протекціоністське валютне забезпечення імпорт-
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ного газу (покриття збитків НАК «Нафтогаз – Україна» за рахунок 

емісії грошей); замороження заробітних плат і пенсій; зростання війсь-

кових витрат; продовження політичної кризи; стрімке знецінення націо-

нальної валюти та зростаючі масштаби тіньового валютного ринку. 

Звичайно, на кризу в Україні впливають і зовнішні фактори: 

стрімкий відплив іноземного капіталу з країни, в тому числі через бан-

ківський сектор; дефіцит платіжного балансу через зниження цін на 

світових товарних ринках на експортну сировину; різке обмеження 

торгового обороту з Російською Федерацією; продовження військових 

дій на Сході і втрата там і в Криму стратегічно важливих об’єктів.  

Одночасно з макроекономічними дисбалансами та політичними 

і військовими потрясіннями в країні почалась руйнація фінансово-

банківської системи. Про проблеми функціонування банків свідчить 

негативна динаміка показників їх діяльності (табл.). 

 
Таблиця  

 

Динаміка окремих показників діяльності банків України* 
 

Показник 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 

Кількість банків 180 163 117 

Активи (млрд. грн) 1278,095 1316,852 1254,385 

Частка наданих кредитів в активах (%) 71 76 77 

Частка простроченої заборгованості за 

кредитами (%) 
7,7 13,5 22,1 

Співвідношення резервів за активними 

операціями до активів (%) 
10 16 26 

Частка капіталу банків в пасивах (%)  15 11 8 

Частка зобов’язань банків у пасивах (%)  85 89 92 

Прибутки / збитки банків (млрд. грн) +1,436 - 52,966 - 66,600 

Рентабельність активів (%) 0,12 - 4,07 - 5,46 

Рентабельність капіталу (%) 0,81 - 30,46 51,91 

 
*  Обчислено автором на основі джерела 4. 

 

Піддавшись панічним настроям, стривожене населення втратило 

довір’я до банків і тільки за 2014 р. забрало з банківської системи бли-

зько 53 млрд грн. та 9 млрд дол. США депозитних коштів, а за 4 місяці 

2015 р. – ще понад 80 млрд грн [3, с. 14], іноземні інвестори швидко 

виводили свої кошти за кордон. Попри це частка зобов’язань банків 
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зросла до критичної позначки – 92%, а частка наданих кредитів – до 

77% активів банків (див. табл.). Кредити, надані фізичним та юридич-

ним особам в іноземній валюті в 2007–2008 рр., клієнти перестали по-

гашати, що в 2,5 раза збільшило резерви банків. Частка простроченої 

кредитної заборгованості зростала з кожним днем. Банки почали втра-

чати ліквідність і вставати у чергу для отримання коштів від Націона-

льного банку (НБУ). За рефінансуванням не звертались лише 4 із 180 

банків, але НБУ не міг задовольнити потреби у ресурсах банків, що 

вимагали термінових коштів. Порушилась рівновага цілої банківської 

системи. За два останні роки регулятивний капітал банків зменшився 

майже вдвічі, збитки банківської системи досягли 120 млрд грн, нега-

тивними стали показники рентабельності активів та капіталу. НБУ 

підвищив облікову ставку із 6,5% до 30%, а в серпні 2015 опустив до 

22% та запровадив у країні режим ринкового курсоутворення. За таких 

умов банки практично перестали кредитувати економіку й отримувати 

процентні доходи.  

За результатами дослідження американської консалтингової 

компанії McKinscy&Company, ефективність української банківської 

системи становить 14% від американської і 32% від польської [5].  

Різке падіння курсу національної валюти спричинило долариза-

цію української економіки. НБУ через валютну складову втратив кон-

троль за емісійним механізмом, а введені ним для клієнтів валютні 

обмеження спровокували активізацію тіньового валютного ринку; як 

наслідок, поза межами легальної економіки, банківської системи зараз 

перебуває майже 10-кратний валютний запас країни, а це понад 90 

млрд дол. США і майже 300 млрд грн [3, с. 18]. Втрата ліквідності ко-

жного третього банку зумовила їхню неплатоспроможність. Розпочав-

ся справжній «банкопад». За 2 роки НБУ вивів з фінансового ринку 

майже 70 вітчизняних банків (30% банківської системи). Втрати дер-

жави від банкрутства банків склали близько117 млрд.грн. [5]. Для по-

вернення депозитних коштів збанкрутілих банків населенню не виста-

чало ресурсів у Фонді гарантування коштів фізичних осіб (ФГВФО), і 

НБУ був змушений надати йому кредит, провівши емісію на суму бі-

льше 300 млрд грн за два роки. Найбільше постраждав від закриття 

банків малий і середній бізнес, оскільки повернення коштів суб’єктам 

господарювання не передбачено [4, с. 66].  

У таких складних економічних та фінансових умовах Націона-

льний банк України 2014 року розпочав реформування банківського 

сектора, домагаючись його ефективного функціонування. Основні на-

прями реформи банківської системи сформульовані у Меморандумі 

Міжнародного валютного фонду, як необхідна умова подальшої спів-
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праці з МВФ. Складовими комплексної реформи стали організаційна 

трансформація НБУ та очищення і забезпечення прозорої ефективної 

діяльності банківської системи в умовах, які швидко змінюються. На 

сьогодні НБУ позбувся непрофільних активів, для централізації функ-

цій 25 територіальних відділень замінив чотирма макрорегіональними, 

скоротивши близько 6 тисяч працівників [4, с. 74]. 

Регулятором прийнято важливі рішення для виходу банківської 

системи з кризи: від початку року підвищено вимоги до капіталізації 

банків, оприлюднено власників істотної участі у банку, визначено три 

системно важливі банки («Ощадбанк», «Укрексімбанк», «Приват-

банк»), спочатку підсилено, а потім лібералізовано валютні обмеження 

на зняття коштів, спрощено умови консолідації банків і т. д. З метою 

виявлення порушень та досягнення прозорості у банківській діяльності 

НБУ проводить стрес-тестування банків, за результатами якого визна-

чає їхній рейтинг, встановлює вимоги до капіталізації та відповідаль-

ність власників за результати діяльності банку. Очищення банківської 

системи від неплатоспроможних банків частково оздоровило банківсь-

ку систему, проте надто болісно вдарило по малому й середньому біз-

несу, кошти якого пропали у збанкрутілих банках.  

Висновки. Для подолання фінансово-економічної кризи Україні 

найбільше потрібен мир на Сході та рішучі дії Уряду й Національного 

банку України, зокрема: визначення трьох – чотирьох найприбуткові-

ших галузей економіки, які б відкрили нові робочі місця, дали поштовх 

економічному зростанню, забезпечили внутрішні та достатні експортні 

потреби країни; створення сприятливих і рівних умов для ведення біз-

несу та інвестицій (дерегуляція, зменшення податкового навантажен-

ня); демонополізація і розвиток відкритої, чесної (прозорої) конкурен-

ції суб’єктів господарювання; знищення корупції на всіх рівнях і в усіх 

установах, забезпечення справедливого правового захисту громадян та 

підприємців. Для виходу з рецесії банківської системи Національний 

банк та всі діючі банки повинні вирішити складні завдання: достатньої 

капіталізації банків, забезпечення цінової й валютної стабільності; під-

вищення прозорості фінансових операцій; створення умов для креди-

тування економіки водночас із забезпеченням захисту прав кредиторів 

та позичальників; завершення реформи банківського сектора, покра-

щення якості кредитного портфеля шляхом реструктуризації боргів 

та  співпраці з клієнтами, підвищення рівня корпоративного управлін-

ня та керування ризиками в банках. Нагальним залишається завдання 

повернення зруйнованої довіри населення до банківських установ.  

Збіднілі й укотре розчаровані економічним хаосом громадяни бояться 

ризикувати власними заощадженнями. Потрібна «тиша» у банківсько-
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му секторі, гарантії захисту коштів як клієнтів, так і банківських уста-

нов. Багато з цих стратегічних завдань неможливо виконати без злаго-

джених дій Українського парламенту, котрий створює законодавчу 

базу економічних перетворень, та Уряду, тому подолання фінансово-

економічної кризи – це важливе політичне завдання всіх державних 

інституцій. 
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Лапишко М. Л. Макроэкономические вызовы и состояние банков-

ской системы Украины  

На основе макроэкономических показателей освещено экономические 

дисбалансы, которые привели к нынешнему глубинному финансово-

экономическому кризису в Украине, и их влияние на состояние банковской си-

стемы.  

Рассчитана автором и приведена в статье динамика отдельных от-

носительных показателей деятельности банков свидетельствует об обост-

рении кризисного состояния в банковской системе, потере доверия населения 

к финансовым институтам.  

Исследованы негативные экономические и социальные тенденции, воз-

никшие после введения Национальным банком рыночного валютного курсооб-

разования, и их связь с потерей банками ликвидности, что привело к непла-

тежеспособности 70 банков и их полного закрытия. Выявлены причины, ко-

торые привели к росту инфляции, убыточной деятельности банков, прекра-

щения кредитования субъектов хозяйствования.  

Раскрыта суть реформы отечественной банковской системы, кото-

рую в сложных финансово-экономических условиях начал Национальный 

банк  Украины в соответствии с требованиями Международного валютного 

http://www.epravda.com.ua4/
http://www.bank.gov.ua/
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фонда. Предложены меры по повышению эффективности деятельности бан-

ковских  учреждений. 

Ключевые слова: банковская система, финансово-экономический  

кризис, макроэкономические показатели, платежеспособность, кредитование 

экономики. 

 

Lapishko M. L. Macroeconomic challenges and the state of the banking 

system of Ukraine 

The thesis determines the characteristics of the current financial and 

economic crisis in Ukraine and its impact on the banking system, loss of public 

confidence in financial institutions. Some measures to improve the efficiency of 

banks are suggested. Macroeconomic instability harms the development of the real 

economy and paralyzes the financial system of Ukraine. 

Along with macroeconomic imbalances and political and military shocks in 

the country the destruction of the financial and banking system has began. The 

problems of banks activity is demonstrated by the negative dynamics of their 

indicators. Disturbed population had lost confidence in banks and only in 2014 

withdrew from the banking system around 53 billion hryvnas and 9 billion US 

dollars, and during 4 months of 2015 another 80 billion hryvnas, foreign investors 

quickly had taken out their money abroad too. The share of overdue loans is 

growing every day. In order to maintain liquidity banks stand in a queue to get 

money from the National Bank of Ukraine (NBU). During these two years only 4 out 

of 180 banks did not apply for refinancing, but the NBU could not meet all resource 

needs of banks.  

The equilibrium of the entire banking system was disrupted. Over the last 

two years banks’ regulatory capital decreased almost twice, the losses of the 

banking system reached nearly 120 billion hrn., the indicators of the return on 

assets and equity became negative.  

To overcome the recession of the banking system the National Bank of 

Ukraine and all banks should solve complicated tasks, like to ensure adequate 

capitalization of banks; to promote price and currency stability; to increase 

transparency of financial transactions; to create favorable conditions for lending to 

the economy, to protect the rights of creditors and borrowers; to complete the 

reform of the banking sector, to improve the quality of the loan portfolio through 

debt restructuring and collaboration with customers, to improve enterprise-level 

governance and risk management in banks. A critical problem is the return of 

destroyed public trust to the banks.  

Many of these strategic objectives cannot be accomplished without the 

correct support from the Ukrainian Parliament which creates the legal 

framework  for economy transformation and the Ukrainian Government, thus 

overcoming the  financial and economic crisis is an important political task of 

all  state institutions 

Key words: banking, financial and economic crisis, macroeconomic 

indicators, solvency, credit to the economy. 
 

Стаття надійшла 18 квітня 2016 р. 
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УДК 339.138(477)          Є. Й. Майовець, 

О. С. Сенишин 

 
ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ВИРОБНИЦТВА 

ВІТЧИЗНЯНОЇ ПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОДУКЦІЇ 
У СИСТЕМІ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО 

ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ 
 

Досліджено способи покращення виробництва вітчизняної продоволь-

чої продукції. Виявлено негативні тенденції процесів продовольчого вироб- 

ництва та  запропоновано основні напрями його покращення: розвиток сіль-

ськогосподарського виробництва дрібними фермерами та одноосібними се-

лянськими господарствами, сприяння органічному землеробству, активізація 

селекційної діяльності, приведення вітчизняної продовольчої продукції у відпо-

відність до  міжнародних стандартів, посилення захисту вітчизняного това-

ровиробника на внутрішньому ринку, налаштування системи переробки про-

дукції безпосередньо у місцях виробництва продовольчої сировини та інші. 

Ключові слова: продовольство, продовольча продукція, виробництво про-

довольчої продукції, органічне землеробство, сільськогосподарські кооперативи.  

 

Постановка проблеми. Необхідність розвитку власного вироб-

ництва харчової продукції продиктована тим, що збільшення імпорто-

залежності країни за групами продовольчих товарів не лише призво-

дить до економічних втрат, а й становить загрозу стабільності та про-

довольчій безпеці держави.  

Стан дослідження. Серед вітчизняних науковців, що займалися 

проблемами розробки й ухвалення управлінських рішень у галузі здій-

снення державної продовольчої політики, варто виокремити П. П. Бо-

рщевського, П. І. Гайдуцького, Б. М. Данилишина, Л. Д. Дейнеку, 

Ю. П. Лебединського, О. Ю. Лебединську, Є. Й. Майовця, І. Р. Миха-

сюка, О. М. Онищенка, Б. Й. Пасхавера, П. Т. Саблука, В. М. Трегоб-

чука, В. В. Юрчишина, М. Д. Янківа та ін. 

Метою дослідження є визначення тенденцій розвитку вітчизня-

ного виробництва продовольчої продукції та окреслення напрямів по-

кращення системи його функціонування. 

Виклад основних положень. Вважається, що для покращення 

системи функціонування вітчизняного виробництва продовольчої про-

дукції потрібно здійснювати діяльність у восьми основних напрямках: 

перший – розвивати сільськогосподарське виробництво дрібними  

фермерами та одноосібними селянськими господарствами, другий – 
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підтримувати органічне землеробство, третій – сприяти селекційній 

діяльності та забезпечувати виробництво вітчизняного конкуренто- 

спроможного насіннєвого матеріалу, четвертий – активізувати держав-

ну підтримку сільськогосподарського виробництва, п’ятий – привести 

вітчизняну продовольчу продукцію у відповідність до міжнародних 

стандартів, шостий – розвивати виробництво альтернативних видів 

енергії зі сільськогосподарської сировини, сьомий – посилювати за-

хист вітчизняного товаровиробника на внутрішньому ринку країни, 

восьмий – налаштовувати систему переробки продукції безпосередньо 

у місцях виробництва сировини. Схему вдосконалення системи вітчиз-

няного виробництва продовольчої продукції наведено на рисунку. 

Розглядаючи органічне землеробство, найперше хочемо зазна-

чити, що, відповідно до стандартів Департаменту сільського господар-

ства США (USDA), органічне землеробство становить собою систему 

виробництва сільськогосподарської продукції, яка забороняє або знач-

ною мірою обмежує використання синтетичних комбінованих добрив, 

пестицидів, регуляторів росту та харчових добавок до кормів під час 

відгодівлі тварин [1]. 

Зазначимо, що якщо у Європі площі, відведені під органічне  

землеробство, щороку зростають на 6–10%, то в Україні з 2008 р. і до-

тепер щорічне зростання органічних сільськогосподарських земель 

становить менше 0,1%. Окрім цього, більшість виробленої в Україні 

органічної продукції відразу експортують за завчасно укладеними кон-

трактами як сировину для європейської харчової промисловості, а на 

внутрішній ринок потрапляє дуже незначна її частка, яку купувати 

українським споживачам надто дорого. Попри це мусимо визнати най-

головніше – якщо розвиток органічного землеробства та органічного 

виробництва харчової продукції не стане стратегічним завданням 

України впродовж наступних кількох років, то імпорт і власне тіньове 

виробництво генетично обробленої їжі здатні знищити генофонд укра-

їнського народу. Тому в цій статті хочемо акцентувати увагу на гост-

рій необхідності активізації виробництва органічної продукції в Украї-

ні з урахуванням такого досвіду в  європейських державах.  

З огляду на досвід функціонування органічного виробництва у 

європейських країнах, вважаємо, що для активізації аналогічної діяль-

ності в Україні спершу потрібно сформувати законодавчу базу, яка 

б  регулювала функціонування системи органічного землеробства, 

оскільки відсутність законодавчого поля унеможливлює організацію 

системи акредитації і внормування діяльності сертифікаційних ор- 

ганів, а також перешкоджає позиціюванню України як експортера  

органічної продукції на міжнародному ринку [2]. 
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Рис. Напрями покращення виробництва 
вітчизняної продовольчої продукції* 

 

*  Розроблено автором. 
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Україна вже здійснила певні кроки зі створення необхідної за-

конодавчої бази для органічного землеробства, прийнявши 3 вересня 

2013 р. Закон України «Про виробництво й обіг органічної сільського-

сподарської продукції та сировини», який визначає правові й еконо- 

мічні основи виробництва та обігу органічної сільськогосподарської 

продукції та сировини, заходи контролю та нагляду за такою діяльніс-

тю і спрямований на забезпечення справедливої конкуренції і належ-

ного функціонування ринку органічної продукції та сировини, покра-

щення основних показників стану здоров’я населення, збереження  

навколишнього природного середовища, забезпечення раціонального 

використання та відтворення природних ресурсів, зокрема ґрунтів, 

а  також гарантування впевненості споживачів у якісних продуктах та 

сировині, маркованих як органічні [3].  

Проте залишається ціла низка невирішених питань, які вима-

гають певних дій [2]: 

1) врегулювання питання акредитації уповноважених органів 

сертифікації органічного виробництва, а також сертифікації, інспекту-

вання процесу органічного виробництва та обігу органічних продуктів 

відповідними постановами Кабінету Міністрів України; 

2) внесення змін до Законів України «Про захист рослин» та 

«Про пестициди і агрохімікати» щодо врегулювання застосування за-

собів захисту рослин і добрив в органічному виробництві; 

3) розробка національних правил органічного виробництва на 

основі міжнародних вимог та стандартів; 

4) запровадження і забезпечення ведення реєстру національних 

виробників органічної продукції Міністерством аграрної політики та 

продовольства України з оприлюдненням цього на веб-сайті міністерс-

тва і в офіційних друкованих виданнях; 

5) доповнення Кабінетом Міністрів України, Міністерством 

аграрної політики та продовольства, Державною службою статистики 

України державної статистичної звітності в АПК спеціальними фор-

мами для відображення позицій з виробництва та обігу сільськогоспо-

дарської органічної продукції та продовольства. 

Ще одним невирішеним питанням нормативного характеру є ві-

дсутність законодавчих актів щодо проходження вітчизняними вироб-

никами органічної продукції процедури сертифікації органічного ви-

робництва. Зауважимо, що в Законі України «Про виробництво та обіг 

органічної сільськогосподарської продукції та сировини» від 3 вересня 

2013 року лише вказано, що використання державного логотипа та 

маркування органічної продукції (сировини) для позначення органіч-

них продуктів є обов’язковими, хоча чіткої процедури маркування 
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та  сертифікації не визначено. Тому вітчизняні виробники проходять 

процедуру органічної сертифікації за чинними міжнародними стандар-

тами, найчастіше за нормами Європейського Союзу.  

За відсутності вітчизняної законодавчої бази стосовно сертифі-

кації і маркування органічного виробництва сертифікація органічних 

виробників та їхньої продукції в Україні здійснюється згідно з міжна-

родними стандартами. Зокрема, українська сертифікаційна компанія 

«Органік Стандарт» сертифікує українських виробників відповідно 

до  «Стандарту з органічного виробництва та переробки для третіх 

країн», рівнозначного стандарту Європейського Союзу. 

Державною цільовою програмою розвитку села на період до 

2015 року задекларовано довести обсяг частки органічної продукції 

у  загальному обсязі валової продукції сільського господарства до 

10%, передбачено стимулювання ведення органічного сільського гос-

подарства, внормування розвитку органічного землеробства та ство-

рення систем його сертифікації – хоча на сьогодні ці норми залиша-

ються невиконаними. 

Ще одним документом, котрий акцентує увагу на органічному 

секторі, є Стратегія розвитку аграрного сектора економіки на період 

до 2020 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України 

[4]. У стратегії, серед пріоритетних напрямів досягнення стратегічних 

цілей, вказано й забезпечення продовольчої безпеки держави шляхом 

сприяння розвитку органічного землеробства, насамперед в особистих 

селянських і середніх господарствах. 

Окрім створення необхідної законодавчої бази, Україні для роз-

витку виробництва екологічно чистої продукції потрібна фінансова й 

науково-дослідна підтримка. Остання полягає у ґрунтово-агрохімічних 

та ґрунтово-екологічних дослідженнях стану сільськогосподарських 

земель для вирощування органічної продукції. Зокрема, треба здійсни-

ти оцінювання, районування й регламентацію придатності ґрунтового 

покриву України для ведення органічного землеробства; розробити 

нехімічні способи підтримки родючості ґрунтів при тривалому засто-

суванні органічного землеробства; знайти природні джерела підви-

щення родючості ґрунтів; здійснювати моделювання й прогноз власти-

востей і родючості ґрунтів за різних сценаріїв органічного землеробст-

ва і т. д. 

Вважаємо, що органічне землеробство слід розглядати як засіб 

розв’язання не лише екологічних проблем, а й проблем соціального та 

економічного характеру. Тому до екологічних ефектів від ведення 

органічного сільськогосподарського виробництва віднесено: захист 

і  забезпечення відтворення ґрунтів; збереження екології навколиш-
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нього середовища через відсутність шкідливих викидів та випарову-

вань; відтворення біорізноманіття за рахунок оптимізації галузевої 

структури виробництва; виробництво високоякісних, екологічно чис-

тих продуктів харчування; гармонізація виробничих процесів між  

рослинництвом і тваринництвом. 

До важливих соціоекономічних ефектів належать: збільшення 

обсягів виробництва валової сільськогосподарської продукції, що зу-

мовлює зростання кількості робочих місць, попиту на матеріально-

технічні засоби, опосередкований розвиток сільських територій; поява 

у споживача вибору між звичайною та екологічно чистою продукцією 

сільськогосподарського виробництва; сприяння збереженню життя та 

здоров’я населення завдяки покращенню якості продуктів харчування 

й екології навколишнього середовища; додатковий розвиток перероб-

ної сфери з виробленої органічної продукції; розширення обсягів роз-

витку сільського зеленого туризму на екологічно чистих територіях; 

підвищення рейтингу України серед європейських держав, що сприяє 

інвестиційному зростанню. 

Наступним напрямом удосконалення системи виробництва про-

довольчої продукції є розвиток сільськогосподарського виробництва 

дрібними фермерськими та одноосібними селянськими господарствами. 

З метою реалізації цього завдання пропонуємо розвивати систему сіль-

ськогосподарської кооперації на селі, а саме систему сільськогосподар-

ських обслуговуючих кооперативів (СОК), що об’єднують особисті се-

лянські господарства та дрібних фермерів у єдину структуру з повним 

циклом виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції. 

В Україні сільськогосподарський кооперативний рух розвива-

ється надзвичайно повільно. Якщо до революції в кооперативи було 

об’єднано понад 60% сільського населення, то сьогодні до кооперації 

залучено не більше 0,3% сільського населення [5]. Так, у 2013 р. було 

офіційно зареєстровано лише 953 сільськогосподарські обслуговуючі 

кооперативи, з яких, за оцінками фахівців, працювало лише 618. 

Звернемо увагу, що в сучасному устрої вітчизняного сільського-

сподарського виробництва, де домінують великі латифундії, які моно-

полізували ринок, дрібних виробників кинуто напризволяще. Це тоді, 

коли від їхньої діяльності фактично залежить продовольча безпека та 

стабільність нашої держави, адже саме селяни виробляють близько 

60% валової сільськогосподарської продукції. Селяни змушені прода-

вати свою продукцію прямо з поля і практично за безцінь.  

Згідно з деякими даними [5], особисті селянські господарства 

реалізують переробникам молоко на 30% дешевше за сільгосп- 

підприємства, овочі – дешевше на 20%, а м’ясо – на 15%. 
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З огляду на це, вважаємо, що саме активізація кооперативного 

руху в Україні здатна вирішити проблеми бідності на селі, підвищити 

рівень вітчизняного виробництва продовольчої продукції та покращи-

ти функціонування сучасного продовольчого ринку.  

Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи здатні забез-

печити реалізацію сільськогосподарської продукції селян за вигідною 

ціною і у зручний для них спосіб, оскільки кооперативи, акумулюючи 

продукцію своїх членів, мають можливості створювати великі товарні 

партії, котрі можна реалізовувати як на внутрішньому, так і на зовніш-

ньому ринках.  

Варто зауважити, що без дієвих державних стимулів актив-

ний  розвиток СОК по всіх куточках України є неможливий. Тому 

пропонуємо: 

1) встановити для членів кооперативів нульову ставку податку 

з фізичних осіб на період до 3–5 років. Після завершення пільгового 

періоду проаналізувати стан розвитку СОК і, у разі досягнення бажа-

ного стану кооперативного руху, прийняти рішення про поступове 

введення податку, чи, у разі недостатнього розвитку СОК, продовжити 

пільговий період; 

2) зробити пільгові кредити та фінансовий лізинг доступними 

для всіх сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів; 

3) розробити державну програму розвитку СОК та забезпечити 

її фінансування у повному обсязі;  

4) налагодити дієву систему співпраці СОК із вищими  

навчальними закладами, науково-дослідними установами, провідними 

агрофірмами, міжнародними організаціями та іншими підприємствами 

й установами, що володіють передовими досягненнями в галузі аграр-

ної науки; 

5) удосконалити законодавчу базу сільськогосподарської об-

слуговуючої кооперації; 

6) поінформувати суспільство у простій і доступній формі про 

можливості, переваги та механізми створення й функціонування СОК 

за нових умов. 

Висновки. Переконані, що реалізація вищезазначених положень 

сприятиме активізації кооперативного руху в Україні, який, своєю чер-

гою, призведе до збільшення обсягів виробництва продовольчої про-

дукції, отож буде вагомим інструментом забезпечення вітчизняної 

продовольчої безпеки, залучення дрібних фермерів і одноосібних се-

лянських господарств до великомасштабного сільськогосподарського 

виробництва на основі сучасних технологій, підвищення конкуренто-

спроможності продукції продовольства, зростання доходів сільського 
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населення, зниження безробіття, покращення пропозицій вітчизняних 

товарів на продовольчих ринках. 
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Майовец Е. И., Сенышин О. С. Пути улучшения производства оте-

чественной продовольственной продукции в системе агропродовольст-

венного производства в Украине 

Данная публикация посвящена направлениям улучшения производства 

отечественной продовольственной продукции. Выявлены негативные тенден-

ции процессов продовольственного производства и предложены основные 

направления его улучшения: развитие сельскохозяйственного производства 

мелкими фермерами и единоличными крестьянскими хозяйствами, содействие 

органическому земледелию, активизация селекционной деятельности, приве-

дение отечественной продовольственной продукции в соответствие с меж-

дународными стандартами, усиление защиты отечественного товаропроиз-

водителя на внутреннем рынке, развитие системы переработки продукции 

непосредственно в местах производства продовольственного сырья и другие. 

Ключевые слова: продовольствие, продовольственная продукция, 

производство продовольствия, органическое земледелие, сельскохозяйствен-

ные кооперативы. 

 

Mayovets Y. Y., Sуnyshyn O. S. Directions of improving state 

production of food products in the agroproduction system of Ukraine 
This article is dedicated directions of improving the state production of food 

products. Negative tendencies of food production process are founded the main 

directions of its improvement are proposed: the development of agricultural 

production by small farmers and individual peasant farms, the promotion and 
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development of organic farming, the intensification of breeding activities, bringing 

of state food products in line with international standards, strengthening of 

protection of state producers in the internal market, the development of recycling 

products directly from local production of food and other raw materials. 

It is determined that the unresolved issue is the lack of legislative acts to 

pass the certification procedure of organic production of state producers of organic 

products. 

It is emphasized that an important area of improving the system of food 

production is the development of agricultural production by small farmers and 

individual peasant farms. To implement the task it is proposed to develop a system 

of agricultural cooperatives in rural areas, such as the system of agricultural 

service cooperatives that integrate private farms and small farmers in a single 

structure with a complete cycle of production and sales of agricultural products. 

Key words: food, food products, food production, organic farming, 

agricultural cooperatives. 
 

Стаття надійшла 12 травня 2016 р. 
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МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В СИСТЕМІ  
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ:  

ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 
 

Розглянуто теоретичні аспекти функціонування механізму забезпе-

чення економічної безпеки в системі економічної безпеки держави, внутрішня 

структура якого представлена методами, важелями, інструментами та 

відповідним забезпеченням (правовим, нормативним, інформаційним, кадро-

вим і фінансовим). Зазначено, що механізм забезпечення економічної безпеки 

є  своєрідним вмонтованим пристроєм багатофункціонального призначення, 

за допомогою якого суб’єкти безпеки гарантують безпечний стан і розвиток 

усіх об’єктів безпеки. Акцентовано увагу на прикладному аспекті механізму 

забезпечення економічної безпеки держави, що розкривається через функції, 

які він виконує. Окреслено економічний зміст інформаційної, попереджуваль-

ної (превентивної), практичної, прогностичної, регулювальної, захисної, конт-

рольної функцій механізму забезпечення економічної безпеки держави. 

Ключові слова: економічна безпека держави, система економічної 

безпеки держави, механізм забезпечення економічної безпеки, методи, важелі, 

інструменти, види забезпечення. 
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Постановка проблеми. У період загострення внутрішніх та зо-

внішніх протиріч неабиякої актуальності набуває питання щодо ство-

рення системи економічної безпеки. Ефективна й дієва система еконо-

мічної безпеки є гарантом захисту національних економічних інтересів 

та економічної системи загалом від реальних і потенційних загроз. 

Становлення та розвиток системи економічної безпеки – процес склад-

ний, має свою логіку й етапи впровадження, функціонує відповідно 

до  сучасних потреб з урахуванням наявних економічних можливостей 

та існуючих вимог. Водночас об’єктивний процес забезпечення еконо-

мічної безпеки держави зумовлює використання системного підходу 

до відстеження усіх можливих загроз економічній безпеці та операти-

вного реагування на їх прояви за допомогою цілісного складного ме-

ханізму забезпечення економічної безпеки держави. 

Стан дослідження. Проблеми побудови системи економічної 

безпеки держави є предметом наукових досліджень вітчизняних та 

зарубіжних учених, зокрема З. Варналія, Т. Васильціва, О. Власюка, 

В. Гейця, Я. Жаліла, З. Живко, О.Ляшенко та ін. Механізм забезпечен-

ня економічної безпеки держави вивчали такі науковці, як С. Калам-

бет, З. Живко, Г. Пастернак-Таранушенко, І. Юр’єва та чимало інших. 

Метою статті є визначення сутності та внутрішньої структури 

механізму забезпечення економічної безпеки в системі економічної 

безпеки держави. 

Виклад основних положень. Концептуально метою процесу за-

безпечення економічної безпеки є досягнення такого стану національної 

економіки, за якого б створювалися сприятливі умови для розвитку й 

окремої особистості, і зміцнення економічної могутності держави зага-

лом. Важливою передумовою ефективного функціонування системи 

економічної безпеки є визначення стратегічних пріоритетів та дотри-

мання національних інтересів у всіх сферах вітчизняної економіки. 

Метою створення системи економічної безпеки є формування 

цілісних орієнтирів на дотримання інтересів суспільства у всіх галузях 

національної економіки та створення і реалізація умов щодо нагрома-

дження й використання інтелектуального потенціалу з метою гаранту-

вання вищого ступеня економічної безпеки держави. 

Основними завданнями системи економічної безпеки, на нашу 

думку, є: захист національних інтересів та законних (конституційних) 

прав усіх суб’єктів держави; збір, аналіз, оцінка даних та прогнозуван-

ня розвитку подій у внутрішньому й зовнішньому середовищі; своє- 

часне виявлення, аналіз та оцінювання реальних загроз; ухвалення  

рішень і вжиття заходів із протидії загрозам та повернення системи 

економічної безпеки до рівноваги; запобігання кризовим ситуаціям, 
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зокрема надзвичайним подіям, пов’язаним із діяльністю внутрішніх 

і  зовнішніх агресорів; систематичний моніторинг індикаторів еконо-

мічної безпеки та результативності заходів із ліквідації загроз та їх 

наслідків; контроль над ефективністю функціонування системи еконо-

мічної безпеки, удосконалення функціонування її елементів. 

Чільне місце у системі економічної безпеки посідає механізм 

забезпечення економічної безпеки (або механізм протидії загрозам), 

внутрішня структура якого представлена методами, важелями, інстру-

ментами та відповідним забезпеченням (правовим, нормативним, ін-

формаційним, кадровим і фінансовим). Схематично загальну структу-

ру механізму забезпечення економічної безпеки наведено на рисунку.  

 

 
 

Рис. Механізм забезпечення економічної безпеки держави* 
 

* Складено авторами. 
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Цей механізм є своєрідним вмонтованим пристроєм багатофунк- 

ціонального призначення, за допомогою якого суб’єкти безпеки гаран-

тують безпечний стан та розвиток усіх об’єктів безпеки. У контексті 

авторського дослідження дія механізму гарантування економічної  

безпеки має бути спрямована на захист (збереження), розвиток та від- 

творення інтелектуального потенціалу як стрижневого стратегічного 

ресурсу держави.  

Вагомими передумовами функціонування такого механізму є: 

обґрунтування стратегії та тактики гарантування економічної безпеки; 

виокремлення найважливіших індикаторів економічної, зокрема інте-

лектуальної, безпеки; моніторинг чинників, що становлять загрозу 

економічній безпеці держави; здійснення економічної діагностики; 

аналіз показників результативності заходів із гарантування економіч-

ної безпеки держави. 

Суб’єкти безпеки повинні здійснювати свою діяльність на осно-

ві визначеної стратегії та тактики. Стратегія економічної безпеки має 

відповідати інтересам і пріоритетам суспільства й держави та бути 

спрямованою на досягнення встановлених цілей. Стратегія передбачає 

чітке обґрунтування цілей та завдань, розробку довгострокової політи-

ки держави щодо виявлення, попередження та усунення загроз еконо-

мічній безпеці держави. Окрім цього, стратегія повинна охоплювати 

комплекс заходів превентивного характеру, що здійснюються усіма 

суб’єктами безпеки, та систему заходів негайного реагування у разі 

миттєвої реалізації загроз. Варто наголосити, що реалізація стратегії 

здійснюється за допомогою використання інститутами влади системи 

конкретних економічних, правових, адміністративних та інших захо-

дів. Тактика забезпечення економічної безпеки передбачає застосу- 

вання визначених процедур та виконання конкретних дій з питань га-

рантування економічної безпеки держави у найближчій перспективі. 

Загалом розроблені й прийняті стратегія і тактика забезпечення еконо-

мічної безпеки повинні відповідати чітко визначеній меті та окресле-

ним завданням системи економічної безпеки. 

Водночас ефективність механізму забезпечення економічної 

безпеки слід розглядати на таких рівнях: 

1 – стратегічному, що передбачає ухвалення концептуальних 

перспективних рішень щодо дотримання належного рівня економічної 

безпеки та безпекової дисципліни у державі; 

2 – тактичному, що охоплює комплекс превентивних заходів та 

ліквідацію детермінованих загроз у конкретний проміжок часу. 

У рамках системи економічної безпеки важливого значення  

набуває процес розробки державної галузевої політики, концепції, 
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стратегії забезпечення економічної безпеки, прийняття відповідних 

нормативних документів, резолюцій тощо, адже за сучасних умов зро-

стає необхідність проведення безперервної діяльності зі захисту націо-

нальних інтересів та гарантування економічної безпеки загалом. 

Особливістю механізму забезпечення економічної безпеки 

є  те,  що  він: 

‒ по-перше, може розширювати арсенал застосовуваних ін-

струментів відповідно до уточнених або змінених цілей та завдань, 

окресленої стратегії і тактики гарантування економічної безпеки; 

‒ по-друге, має адаптивний характер, тобто здатний адекватно 

відображати зміни, спричинені коригуванням стратегічних орієнтирів, 

національних пріоритетів, макроекономічної політики тощо. 

На нашу думку, основне призначення механізму забезпечення 

економічної безпеки полягає у створенні та реалізації умов щодо на-

громадження й використання інтелектуального потенціалу з метою 

гарантування вищого ступеня економічної безпеки держави. 

Важливими компонентами механізму гарантування економічної 

безпеки є методи, важелі та інструменти, що становлять систему при-

йомів і засобів прямої та опосередкованої (непрямої) дії на об’єкт(и) 

безпеки. Методи – це специфічні способи впливу суб’єкта безпеки, 

зокрема держави, на об’єкт безпеки – інтелектуальний потенціал – 

з  метою гарантування сприятливих умов його розвитку та викорис-

тання відповідно до визначених мети і завдань. Найефективнішими 

методами, вважаємо, є організаційні, економічні, спеціальні, соціаль-

но-психологічні й адміністративні. Організаційні методи передба- 

чають систему організаційних і розпорядчих впливів, спрямованих на 

досягнення поставленої мети. До них відносимо інструктаж, норму-

вання, різні розпорядчі акти. Економічні методи пов’язані з вирішен-

ням завдань стосовно недопущення реалізації потенційних загроз та 

прогнозування макроекономічної ситуації. Ця група методів охоплює 

методи економічного планування, прогнозування економічної ситуації, 

діагностики кризових періодів, індикативні методи. Спеціальні методи 

характеризують особливості впливу суб’єктів політики на об’єкти та 

відображають специфіку протидії загрозам в інтелектуальній сфері. 

Такі методи є індивідуальними, оскільки враховують особливості по-

точної ситуації, стан показників інтелектуальної безпеки, тенденцію до 

зміни, стан чутливості об’єктів безпеки до впливу загроз. Спеціальні 

методи також враховують специфіку збору потрібної інформації, ме-

тоди її обробки, аналітичну роботу, планові розрахунки і обґрунтуван-

ня. Соціально-психологічні методи відображають способи здійснення 

управлінських дій, що ґрунтуються на засадах соціології та психології. 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
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До цієї групи належать методи формування суспільної свідомості про 

неприйнятність загроз і протидію загрозам соціального планування та 

соціального прогнозування. Адміністративні методи використовують 

у випадках, коли поточна ситуація вимагає прийняття жорстких адмі-

ністративних рішень. Ці методи мають застосовуватися тоді, коли 

ймовірність трансформації потенційних загроз у небезпеки є доволі 

високою або об’єктам безпеки завдано серйозних збитків. Адміністра-

тивні методи є обов’язковими до виконання та представлені комплек-

сом вимог і розпоряджень, розроблених суб’єктами державної політи-

ки. Вони є ефективними, оскільки починають діяти негайно і охоплю-

ють усі суб’єкти, залучені у відповідні економічні процеси. 

Невід’ємним елементом механізму протидії загрозам розвитку 

інтелектуального потенціалу України є важелі, або засоби, якими мо-

жна надати дії чи пожвавити діяльність кого-, чого-небудь. Важелі 

призначені для підсилення протидії загрозам розвитку інтелектуально-

го потенціалу, запобігання їм або недопущення їх руйнівної сили. 

Прискореної дії запропонованому механізму можуть надати правові, 

економічні та фінансові важелі. Правові важелі призначені для регу-

лювання правових норм та закріплюють цілі, основні завдання й на-

прями діяльності держави в інтелектуальній сфері [2, с. 176].  

Економічні важелі використовують для регулювання процесів, 

що відбуваються в економічній сфері, щодо моніторингу потенційних 

та нейтралізації реальних загроз. Саме завдяки фінансовим важелям 

держава забезпечує фінансове регулювання, формування грошових 

фондів для ймовірного відшкодування збитків, спричинених реалі- 

зацією  загроз.  

Повноцінним структурним компонентом механізму забезпечення 

економічної безпеки держави є інструменти – практичні підходи, які 

використовують суб’єкти державної політики для протидії загрозам роз-

витку інтелектуального потенціалу України. Пропонуємо за реальних 

умов використовувати два найефективніші інструменти – технології та 

програми: інформаційні технології передбачають автоматизоване управ-

ління збором інформації, яка надходить від різноманітних зовнішніх 

і  внутрішніх джерел, із подальшим її зберіганням й обробкою; приклад-

ні програми спеціального призначення використовують для виконання 

конкретних завдань, що пов’язані зі статистичною обробкою даних,  

ранжуванням спецінформації, підтримкою управлінських процесів  

діагностики загроз, застосуванням методів протидії загрозам тощо. 

Дія механізму забезпечення економічної безпеки держави має 

ґрунтуватися на правовому, нормативному, інформаційному, кадрово-

му та фінансовому забезпеченні. Елементами правового забезпечення 
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є: закони України; укази Президента; постанови Верховної Ради;  

постанови Кабінету Міністрів; накази міністерств і відомств; статути 

вищих навчальних закладів, наукових установ та організацій. Органі-

заційну роботу з виконання чинного законодавства провадять відпо- 

відні компетентні органи: Міністерство освіти і науки України, Мініс-

терство фінансів України, Міністерство економічного розвитку та тор-

гівлі, органи місцевого самоврядування – обласні державні адміністра-

ції, обласні ради, міські ради, інші компетентні органи влади. До  

нормативного забезпечення відносимо інструкції, нормативи, норми, 

положення, методичні вказівки. Вважаємо, що правове й нормативне 

забезпечення механізму протидії загрозам зміцнення економічної  

безпеки держави має бути динамічним, як і сам механізм. 

Інформаційне забезпечення охоплює всю доступну статистичну 

інформацію, погруповану у тематичних статистичних збірниках та 

представлену в мережі Інтернет; відомчі матеріали, результати ви- 

біркових та одноразових обстежень; наукові й періодичні джерела; 

інформацію зі ЗМІ; звітно-аналітичну інформацію наукових інституцій 

тощо. Фінансове забезпечення механізму забезпечення економічної 

безпеки держави полягає у виділенні певної суми фінансових ресурсів 

для здійснення відповідних заходів активного, профілактичного, лікві-

даційного характеру. Акумулювання необхідних грошових коштів має 

здійснюватися з різних джерел, зокрема надходжень із державного 

та  місцевих бюджетів, коштів юридичних осіб, що зацікавлені у роз-

витку освіти й науки в Україні, коштів підприємств, які займаються 

інтелектуальною та інноваційною діяльністю, добровільних внесків 

населення, венчурного капіталу, інвестиційних надходжень на розви-

ток вітчизняної освіти і науки. 

Особливу роль у механізмі забезпечення економічної безпеки 

держави виконує кадрове забезпечення. Поділяємо позицію В. К. Кол-

пакова та О. В. Кузьменко з приводу того, що «кадровий склад (особо-

вий склад, персонал) є останньою ланкою державного управлінського 

механізму, через яку реалізується виконавча влада, втілюються в жит-

тя державні вимоги та управлінські рішення, і від того, як кадровий 

склад розуміє і виконує свою роботу, наскільки чітко і правильно діє, 

залежить ефективність функціонування органу управління і всієї сис-

теми виконавчої влади» [1, с. 144]. Загалом кадрова політика у межах 

державного управління має на меті забезпечити всі структурні підроз-

діли управлінської вертикалі достатньо кваліфікованими працівниками 

і створити у них мотивацію до ефективної праці. Кадровий потенціал, 

задіяний до копіткої та надзвичайно відповідальної роботи щодо вияв-

лення, ідентифікації та відвернення загроз розвитку інтелектуального 
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потенціалу, потребує особливих умов праці та можливості постійного 

підвищення рівня кваліфікації. Очевидно, що чимало загроз розвитку 

інтелектуального потенціалу мають латентний характер, їх можуть 

вчиняти інтелектуали-деструктиви, тобто особи, здатні використати 

власний інтелект всупереч інтересам суспільства та держави. Відтак 

кадрове забезпечення механізму забезпечення економічної безпеки 

держави є одним із ключових його елементів, від якого залежить  

прийняття правильних рішень та своєчасне реагування на зміну по- 

ставлених завдань. 

Прикладне значення механізму гарантування економічної без-

пеки держави розкривається через функції, які він виконує. Безумовно, 

функція – це не що інше, як дія, діяльність, здійснення чи виконання 

певних операцій, що відбувається відповідно до зазначеного плану, 

алгоритму, припису тощо, тобто має чітко виражену траєкторію та 

сферу застосування. До основних функцій цього механізму, на нашу 

думку, можна віднести: інформаційну, попереджувальну (превентив-

ну), практичну, прогностичну, регулювальну, захисну, контрольну.  

Зміст інформаційної функції полягає у постійному інформуванні 

суб’єктів економічної безпеки про реальні та потенційні загрози. 

Попереджувальна (превентивна) функція пов’язана з викорис-

танням комплексу заходів, спрямованих на недопущення або змен-

шення економічних втрат, та з можливістю проведення профілактич-

них заходів, спрямованих на запобігання настанню потенційних загроз 

в економічній сфері.  

Практична функція механізму зводиться до наукового обґрунту-

вання макроекономічної політики держави, зокрема інноваційної, роз-

робки рекомендацій щодо застосування принципів і методів раціо- 

нального господарювання та підвищення рівня економічної безпеки.  

Прогностична функція механізму виявляється у розробці науко-

вих основ передбачення перспектив економічного розвитку в майбут-

ньому. По суті, вона зводиться до розробки прогнозів довгострокових 

програм економічного розвитку з урахуванням потенційних загроз.  

Регулююча функція полягає у посиленні взаємозв’язку економі-

чної політики та основних напрямів інноваційного і соціально-

економічного розвитку держави й адміністративно-територіальних 

одиниць. Захисна функція механізму зводиться до посилення економі-

чної безпеки, включаючи контроль за дотриманням законодавчих 

норм, а також до здатності механізму забезпечення економічної безпе-

ки виконувати роль засобу впливу суб’єктів безпеки на недоторкан-

ність та захист власних національних інтересів, національних ціннос-

тей від внутрішніх і зовнішніх посягань. 
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Контрольна функція механізму виявляється у контролі за прави-

льністю застосування суб’єктами економічної безпеки відповідних ме-

тодів і важелів у конкретній ситуації, пов’язаній зі захистом націо- 

нальних інтересів та запобіганням потенційним загрозам [3, с. 245–246].  

Отже, механізм забезпечення економічної безпеки держави ха-

рактеризується сукупністю ефективного взаємоузгодженого інструме-

нтарію, що використовується з метою підвищення рівня економічної 

безпеки та гарантування на цій основі сприятливих умов для економі-

чного і соціального розвитку, підвищення конкурентоспроможності 

національної економіки та зростання добробуту громадян. Застосуван-

ня механізму гарантування економічної безпеки зводиться до того, 

що  держава намагається досягти його найбільш повної відповідності 

вимогам макроекономічної політики конкретного періоду, що умож-

ливлює повну реалізацію її цілей і завдань. 

Висновки. На основі відповідних досліджень можна дійти  

висновку, що інтенсивність використання інструментарію механізму 

забезпечення економічної безпеки держави значною мірою залежить 

від загальних умов та середовища, які сформувалися в державі, тобто 

від ступеня розвитку економічної системи, інституційного середови-

ща, рівня інноваційності підприємницького сектора, соціально-полі- 

тичного клімату тощо. Адже від того, наскільки коректно і правильно 

обрано інструментарій для гарантування економічної безпеки за пев-

них умов, залежатиме ефективність функціонування системи еконо- 

мічної безпеки загалом. 
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тический  аспект 

Рассмотрены теоретические аспекты функционирования механизма 

обеспечения экономической безопасности в системе экономической безопас-

ности государства, внутренняя структура которого представлена метода-

ми, рычагами, инструментами и соответствующим обеспечением (правовым, 
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нормативным, информационным, кадровым и финансовым). Указано, что 

механизм обеспечения экономической безопасности является своеобразным 

встроенным устройством многофункционального назначения, с помощью 

которого субъекты безопасности гарантируют безопасное состояние и раз-

витие всех объектов безопасности. Акцентировано внимание на прикладном 

аспекте механизма обеспечения экономической безопасности государства, 

который раскрывается через выполняемые им функции. Очерчено экономиче-

ское содержание информационной, предупредительной (превентивной), прак-

тической, прогностической, регулирующей, защитной, контрольной функций 

механизма обеспечения экономической безопасности государства. 

Ключевые слова: экономическая безопасность государства, система 

экономической безопасности государства, механизм обеспечения экономичес-

кой безопасности, методы, рычаги, инструменты, виды обеспечения. 

 

Revak I. О., Dudydra A. M. The mechanism of economic security in the 

system of economic security of the state: theoretical asppect 

The theoretical aspect of economic security in the state’s system of economic 

security is analyzed. It is noted that the most important place in the system of eco-

nomic security is taken by the mechanism of economic security (or threats opposing 

mechanism) which internal structure is represented by methods, levers, instruments 

and corresponding support (legal, regulatory, information, personnel and financial). 

Along with this, the mechanism of economic security is a kind of integrated 

multi-purpose device by which subjects ensure safety and safe development of all 

security objects. Emphasized is the issue of the effectiveness of the economic security 

that should be considered on two levels: strategic, i.e. suggesting adoption of con-

ceptual perspective solutions to comply with an adequate level of safety and security 

of economic discipline in the country; tactical, i.e. covering a range of preventive 

measures and elimination of threats at the determined timeframe. 

A peculiarity of the economic security mechanism is that it can expand the 

arsenal of tools used under the revised or changed goals and objectives, the outlined 

strategy and tactics of guaranteeing the economic security; it has an adaptive char-

acter, i.e. is able to adequately reflect changes caused by the adjustment of strategic 

guidelines and national priorities, macroeconomic policy and so on. 

A peculiarity of the economic security mechanism is that it can expand the 

arsenal of tools used under the revised or changed goals and objectives, the outlined 

strategy and tactics of guaranteeing the economic security; is adaptive, i.e. capable 

of adequately reflect changes caused by the adjustment of strategic guidelines and 

national priorities, macroeconomic policy and so on. 

The attention is focused on the applicative role of the mechanism of econom-

ic security which is revealed through the functions it is performing. Outlined is the 

economic content of informative, preventive, practical, predictive, adjusting, safety 

and monitoring functions of the mechanism of economic security. 

Key words: economic security of the state, the system of economic security, 

economic security mechanism, methods, instruments, tools, types of support. 
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УДК 336.763:330.322.5             О. Р. Сватюк, 

Н. В. Тувакова, Т. Г. Величко 

 
АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ  

КОРПОРАТИВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
 

Обґрунтовано основні характеристики корпоративних цінних паперів. 
Доведено значення інвестиційного аналізу при виборі цінних паперів інвесто-

ром, що дозволяє порівняти альтернативи і реально здійснити операції з купі-
влі та(або) продажу. Наголошено на необхідності застосування фундамента-

льного аналізу за рівнями: макроекономічним (аналіз економіки країни); регіо-
нальним (аналіз регіонів та областей країни); галузевим (аналіз галузей еконо-

міки); мікроекономічним (аналіз корпорації). Досліджено економічну ваго-
мість аналізу фінансової звітності корпорацій та оцінювання чинників, що 

визначають вартість цінних паперів корпорації-емітента.  
З метою уточнення наукових підходів обґрунтовано фондові індекси, що 

обумовлюють узагальнюючі характеристики макроекономічної ситуації та 

інвестиційний клімат у кожній конкретній країні. Аналітики фондового ринку 
постійно відстежують фінансовий стан, оцінюють різноманітні аспекти  

господарської діяльності і прогнозують розвиток емітента. Підсумком їхньої 
роботи є інтегральні показники – рейтинги, тобто оцінювання за класом, ран-

гом, категорією будь-якої корпорації та емітованих нею цінних паперів. 
Ключові слова: корпорація, акція, фундаментальний аналіз, фондовий 

ринок, фондовий індекс. 

 

Постановка проблеми. Корпоративні структури доводять свою 

більшу ефективність та дієвість порівняно з корпораціями одноосібно-

го володіння, а саме: можливість акумулювати майже необмежені за-

соби для збільшення інвестицій і розвитку виробництва; відокремлен-

ня капіталу-власності від функцій управління; зменшення економічних 

ризиків [3, с. 24]. Оскільки інвестор має вірогідну інформацію лише 

про минулі та поточні ціни на фондові активи корпорації, то для оцін-

ки інвестиційних якостей останніх він повинен прогнозувати майбутні 

ціни та дохідність. Це здійснюють фахівці за допомогою фундамента-

льного та технічного аналізу. 

Метою дослідження є обґрунтування інвестиційного аналізу 

при виборі цінних паперів інвестором, що дозволяє оцінити, порівняти 

їх з іншими альтернативами і реально здійснити операції з купівлі 

та (або) продажу.  

Стан дослідження. Науковим дослідженням за напрямом кор-

поративного управління притаманні елементи вимушеної замкненості 

економічної системи стосовно процесів всесвітньої інтеграції та глоба-
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лізації. Це висвітлюють у своїх працях науковці І. М. Боярко, 

О. М.  Вакульчик, С. М. Еш, І. А. Ігнатьєва, К. В. Ковальська, 

В. М.  Шелудько та інші. Подальшого дослідження потребують напря-

ми інвестиційної привабливості, розвитку фондових бірж, зростання 

корпоративного сектора в Україні. 

Виклад основних положень. Фундаментальний аналіз (англ. 

Fundamentals analysis) – підхід до аналізу фінансових ринків на основі 

вивчення фінансово-економічної інформації, яка, очевидно, впливає на 

динаміку активу або фінансового інструменту [14, с. 1]. Фундамен- 

тальний аналіз передбачає ретельне вивчення фінансово-господарської 

діяльності емітента, прогнозування його майбутнього в контексті  

стану та ймовірних змін зовнішнього середовища. Специфіка фунда-

ментального аналізу полягає в складності його формалізації у вигляді 

методів. Прийоми здійснення аналізу є об’єктивними, проте обсяг ін-

формації та різна інтерпретація певної інформації учасниками ринку 

переводять фундаментальний аналіз у професійне мистецтво. 

На думку І. Химич, метою фундаментального аналізу є визна-

чення тих ринкових інвестиційних активів, чия оцінка є завищеною 

або заниженою. Використовуючи відповідні моделі й методи, фінансо-

ві аналітики намагаються: визначити внутрішню вартість інвестицій-

ного активу; зіставити цю вартість із поточним ринковим курсом; оці-

нити відповідні трансакційні витрати і ризики; спрогнозувати можливу 

майбутню дохідність інвестицій [16, с. 2]. 

Тому метою фундаментального аналізу є прогнозування май- 

бутніх доходів емітента та пов’язаних з ними дивідендів і балансової 

вартості акції. Визначивши їхній розмір у майбутньому, перерахову-

ють отримані значення станом на теперішній час. Розрахована дискон-

тна вартість є «справжньою». Якщо вона є вищою за ринкову ціну, то 

акція вважається «недооціненою», тобто її варто купувати. Тоді рин-

кова ціна наближається до «справжньої». В іншому випадку це надто 

ризиковано. Тобто, коли ринкова ціна є вищою за «справжню» вар-

тість, то акція є «переоціненою». Купувати таку акцію і сподіватися на 

майбутнє підвищення цін становить високий ризик. Якщо ж інвестор 

уже має у своєму портфелі такі акції, то їх бажано продати, а потім 

знову можна купити за ринковою ціною, що може впасти нижче за 

«справжню» вартість. Фахівець із цінних паперів має у своєму розпо-

рядженні багато аналітичних інструментів, але фактично всі вони ґру-

нтуються на концепції оцінювання поточної вартості, оскільки внут-

рішня вартість інвестиційних активів – це поточне очікування доходів 

(дивідендів, відсотків, доходів від приросту капіталу або збитків (при 

зміні курсів)) від інвестування в межах обраного аналізу. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA
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Таблиця 1 
 

Логіка фундаментального аналізу інвестиційної привабливості 

корпоративних цінних паперів*  
 

Зміст аналізу Предмет та основні цілі аналізу 

Інвестиційна при- 

вабливість ринку,  

корпорацій  

(галузі) 

 аналіз ринку (галузі) з метою оцінки зовнішніх фак-

торів, що формують ринкову (галузеву) прибутковість, 

безпеку й ліквідність інвестицій; 

 оцінка місця корпорації на ринку (в галузі) 

Виробничо-

господарська  

діяльність  

корпорацій 

 кількісний та якісний аналіз ресурсів, що використо-

вуються корпорацією;  

 аналіз процесів трансформації ресурсів (технології та 

організації);  

 оцінка результатів діяльності корпорації як внутріш-

ніх факторів, що впливають на прибутковість і ліквід-

ність активів корпорації; 

 оцінка безпеки інвестування в корпорацію 

Прогноз  

діяльності  

корпорацій 

 прогнозування кон’юнктури ринку; 

 оцінювання місця корпорації на ринку (в галузі) з 

метою визначення майбутньої прибутковості; 

 аналіз безпеки й ліквідності інвестицій у корпорацію 
 

* За даними джерел 11; 16; 17. 

 

У макроекономічному аналізі особливий інтерес викликає про-

гноз поворотних точок кон’юнктури та дія на курс інвестиційних акти-

вів таких монетарних параметрів, як рух грошової маси або відсотка. 

Між зміною кон’юнктури і рухом інвестиційних активів є прямий  

взаємозв’язок. У фазі пожвавлення кон’юнктури (збільшення надхо-

дження замовлень, покращення завантаження виробничих потужнос-

тей, зменшення фінансових витрат, зниження процентних ставок) кор-

пораціям легше забезпечувати позитивну динаміку прибутку, ніж у 

фазі економічного спаду. Очікування активізації надходжень прибутку 

першочергово спричиняють підвищення курсу інвестиційних активів, 

оскільки в основі фундаментального аналізу лежить припущення, що 

очікувані корпораціями доходи визначають курс інвестиційних акти-

вів. Зниження ставок відсотків є чинником, що забезпечує підвищення 

привабливості інвестування в цінні папери. Це пояснюється тим, що 

при зниженні відсотків інвестиції в акції стають привабливішими по-

рівняно із вкладанням коштів в облігації, дохідність яких безпосеред-

ньо залежить від розміру ставки відсотка, а це зумовлює зростання 

курсу акцій. Позитивний ефект від зниження відсотків отримують 
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окремі корпорації, оскільки скорочуються витрати на вже проведені 

інвестиції, що фінансуються за рахунок кредитів. Зниження витрат 

формує інвестиційний капітал для додаткових інвестицій. Зростання 

попиту на засоби виробництва внаслідок збільшення інвестиційної 

активності корпорацій стимулює зростання серед корпорацій інших 

галузей виробничої сфери. Виникає ефект мультиплікатора, який ви-

являється в хвилеподібному передаванні імпульсу підвищення інвес-

тиційної активності. 

Макроекономічним чинникам властиво впливати на курсову  

вартість паперів. Наприклад, заходи Центрального банку щодо зміни 

процентної ставки змінюють як загальний рівень інвестиційної актив-

ності в країні, так і ставку дисконтування при визначенні вартості  

паперів [10, с. 4]. 

Фундаментальний аналіз регіонального рівня є аналогічним ма-

кроекономічному і визначається економічними чинниками, які харак-

терні для регіонів (областей, районів). Ціль галузевого фундаменталь-

ного аналізу – оцінювання інвестиційної привабливості сфери еконо-

мічної діяльності або галузі виробництва, в яку передбачається здійс-

нити вкладення економічних ресурсів. Галузевому аналізу завжди по-

винен передувати загальноекономічний. При цьому доцільно врахову-

вати, що економічний розвиток галузі не обов’язково відбувається па-

ралельно з розвитком загальноекономічної кон’юнктури. Для руху 

біржових курсів особливе значення в галузевому фундаментальному 

аналізі мають два індикатори, які вказують на очікувану динаміку про-

дажів і прибутку відповідної галузі в майбутньому – це надходження 

замовлень і обсяг виробництва. Від динаміки надходження замовлень 

залежать майбутні виробничі показники. Величина наявних замов-

лень – це перший сигнал про зміну попиту і пов’язану з цим очікувану 

динаміку продажів у галузі. Обсяг промислового виробництва – оскі-

льки зміни в ньому відбуваються лише після зміни даних про надхо-

дження замовлень – є менш придатним для складання прогнозів руху 

біржових курсів, ніж індикатор надходження замовлень. 

Індикатори надходження замовлень і обсягу виробництва до-

зволяють оцінити майбутній галузевий прибуток. При цьому потрібно 

враховувати можливі зміни компонентів витрат, які впливають на  

формування прибутку, та біржові курси. У фазі пожвавлення кон’юнк- 

тури зниження витрат у розрахунку на одиницю продукції при  

зростанні обсягів виробництва є неефективним, оскільки виникають 

непропорційно високі постійні витрати та витрати на збут. 

Аналіз динаміки прибутку корпорацій галузі дозволяє зробити 

висновок про можливий розвиток об’єкта інвестування в майбутньому. 
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Тенденція до зниження прибутків, що виникла після тенденції до під-

вищення, вказує на розворот тренду. Якщо ж тенденція починає змі-

нюватися у бік зниження, проте акції деяких корпорацій продовжують 

приносити прибуток, то це є ознакою, що ситуація з прибутком для 

них незабаром зміниться [2, с. 46].  

Акції набувають певних характеристик залежно від галузевої 

підпорядкованості емітента, його місця на ринку, стадій життєвого 

циклу корпорації. У зарубіжній практиці з оцінки якості акцій виокре-

млюють акції декількох типів. Акції з «блакитними корінцями» – випу-

скають лідери галузі. Дивіденди на такі акції стабільні, а інвестиції 

в  них безпечні і приваблюють консервативних інвесторів, що по- 

боюються ризиків. Дохідні акції – акції корпорацій, продукція яких 

завжди користується попитом, оскільки задовольняє життєві потреби 

людей (наприклад, комунальні корпорації). Дивіденди на них часто 

перевищують середній рівень; вартість таких акцій постійно зростає. 

Акції зростання – емітують їх високоприбуткові корпорації, котрі на-

магаються вкладати кошти в розвиток виробництва, розширення рин-

ків збуту. Вони дають низькі поточні дивіденди, оскільки більша част-

ка прибутку спрямовується на інвестиції, хоча інвестори сподіваються 

зростання вартості акцій та дивідендів. Циклічні акції – характеризу-

ються особливою чутливістю до стадій відтворювального циклу чи 

пов’язані з сезонним характером виробництва (збуту) корпорацій.  

Дивіденди, як і вартість цих акцій, коливаються відповідно до ритму 

ділової активності. Інвесторів приваблює можливість отримання дохо-

ду за рахунок купівлі акцій у період спаду і продажу в період зростан-

ня. Захищені акції – випускають корпорації, що є відносно стійкими до 

коливань ринкової кон’юнктури. Акції приносять стабільні дивіденди, 

їх вартість зростає. Спекулятивні акції – емітуються корпораціями но-

вих галузей виробництва або новостворюваними корпораціями інших 

галузей; мають високий дивідендний потенціал та добрі перспективи 

зростання курсової вартості, але є дуже ризиковими через невизначе-

ність результатів майбутньої конкуренції [10; 11; 17]. 

Поточні політичні та економічні новини надаються багатьма ін-

формаційними агенціями в режимі реального часу і транслюються для 

клієнтів з реальними рахунками безпосередньо у торговельному тер-

міналі. Новини можуть бути очікуваними (такими, що публікуються 

згідно з планом) та неочікуваними (випадковими). До планових нале-

жать новини про економічні показники країн, частково – інформація 

політичного характеру – результати виборів або виступи державних 

осіб. Випадкові, чи неочікувані, новини зазвичай мають політичне або 

природне походження (стихійні лиха, війни, політична нестабільність). 
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Властивості акцій окремих корпорацій оцінюються за уточне-

ною системою показників (рис.) та методикою їхнього розрахунку 

(табл. 2). 

 

 
 

Рис. Показники оцінювання акцій корпорацій* 
 

*  Складено авторами за джерелами 2, 10. 

 
Таблиця 2 

 

Зміст методики та формули розрахунку  

інвестиційної привабливості акцій* 
 

№ 

з/п 
Показники 

Формула 

для розрахунку 

Економічний зміст  

позначень 

Зміст  

показника 

1 2 3 4 5 

1 Капіталі-

зована  

вартість 

акцій 

(Market 

Capitali-

zation) 

AQK PВА
*

 

КВА – капіталізована 

вартість акцій; 

Q – кількість емітова-

них акцій; АР – ринко-

ва вартість акцій 

Визначає 

ринкову вар-

тість акцій 

акціонерного 

товариства 
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Продовження таблиці 2 

1 2 3 4 5 

2 Балансова 

вартість 

однієї акції 

Q

РК
A

А

Б




 

АБ – балансова вар-

тість однієї акції; 

КА – балансова вар-

тість акціонерного 

капіталу; 

P–- розмір страхового 

(резервного) фонду; 

Q – кількість емітова-

них акцій 

Є бухгалтер-

ським підт-

вердженням 

забезпечено-

сті кожної 

емітованої 

акції капіта-

лом корпора-

ції 

3 Співвідно-

шення рин-

кової та 

балансової 

вартості 

акцій 

А
А

C
Б

Р

А


 

СА – співвідношення 

ринкової і балансової 

вартості акцій; 

АР – ринкова вартість 

акції; АБ – балансова 

вартість акції. 

Узагальнюю-

чий показник, 

що свідчить 

про успіх  

(невдачу) 

корпорації 

4 Рентабе-

льність 

акціонерно-

го капіталу 

К
ПП

P
ВА

К

АК




 

РАК – рентабельність 

акціонерного капіталу; 

П – сума чистого при-

бутку; ПК – відсотки 

за користування пози-

ковими коштами; 

КВА – капіталізована 

вартість акцій 

Показує темп 

зростання 

вкладеного 

акціонерами 

капіталу 

5 Прибуток 

на акцію 

(Earnings 

per Share) 

Q
ПП

П
П

Р

А




 

ПА – прибуток на ак-

цію; П – сума чистого 

прибутку; ПР – відсотки 

за користування пози-

ковими коштами та 

кошти, які спрямову-

ються на виплату при-

вілейованого дивіден-

ду; QП – кількість емі-

тованих простих акцій 

Уможливлює 

оцінку роз-

міру доходів, 

що спрямо-

вуються на 

споживання і 

нагромаджен-

ня та припа-

дають на 

одну акцію 

6 Дивідендна 

віддача 

акції (Stock 

Yield) 

А

Д
Д

Р

А


 

ДА – дивідендна від-

дача акції; Д – розмір 

нарахованого дивіден-

ду; АР – ринкова вар-

тість акції 

Розмір дохо-

ду, що спря-

мовується на 

поточне спо-

живання ак-

ціонерів, у  

відношенні 

до ринкової 

вартості акції 
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Продовження таблиці 2 

1 2 3 4 5 

7 Коефіцієнт 

виплат за 

акціями 

(Payout 

Ratio) 
П

Д
К

А

ПЛ


 

КПЛ – коефіцієнт ви-

плат за акціями; 

Д – розмір нарахова-

ного дивіденду; 

ПА – прибуток на акцію 

Показує, яка 

частка при-

бутку спря-

мовується на 

виплату ди-

відендів. 

8 Коефіцієнт 

«ціна-

дохід» (P/E 

Ratio)  П
А

К
А

Р

ДЦ


/

 

КЦ/Д – коефіцієнт «ці-

на-дохід»; АР – ринко-

ва вартість акції; ПА – 

прибуток на акцію 

Характеризує 

зв’язок між 

ринковою 

вартістю акції 

та її доходом. 

9 Коефіцієнт 

прибутко-

вості акцій 

 

 

 
            div + (P2 – P1) 

 КПРИБ =  
                     P1 

КПРИБ – коефіцієнт 

прибутковості акцій 

div – отримані за даний 

період дивіденди; 

P1 – ціна акції на по-

чаток періоду; 

P2 – ціна акції на кі-

нець періоду 

Це зміна у 

відсотках 

вартості 

майна інвес-

тора протя-

гом певного 

періоду 

10 Коефіцієнт 

«пропози-

ції-попиту» 
Ц

Ц
К

ПОП

ПРОП

ПП


/

 

КП/П – коефіцієнт 

«пропозиції-попиту»; 

ЦПРОП – ціна пропози-

ції акцій; ЦПОП – ціна 

попиту на акції 

Свідчить про 

співвідно-

шення цін 

пропозиції та 

попиту 

11 Коефіцієнт 

обігу акцій 

К

V
К

ВА

ПРОД

ОБ


 

КОБ – коефіцієнт обігу 

акцій; VПРОД – реаль-

ний обсяг продажу 

акцій; 

КВА – капіталізована 

вартість акцій 

Визначає 

обсяг обігу 

акцій конк-

ретного емі-

тента та є 

різновидом 

ліквідності 

 

*  Методику створено авторами. 

 
Наприклад, аналітичний показник відношення «курс/прибуток», 

який висвітлює відношення курсу акцій до чистого прибутку у розра-

хунку на одну акцію, використовується для того, щоб відрізнити недо-

оцінені ринком акції та переоцінені на основі порівняння з аналогіч-

ними показниками інших корпорацій певної галузі або з середнім рин-

ковим значенням показника. 
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Своєю чергою, курсовий показник відношення «курс/кешфлоу» 

(КСУ), який розраховується як співвідношення курсу акцій та чистого 

грошового потоку корпорації від операційної діяльності, дозволяє  

уявити ефективність інвестиційних операцій. Світовий досвід демон-

струє, що купувати контрольний пакет акцій доцільно у корпорацій, 

які мають КСУ не вище трьох одиниць. Відповідно, як правило, акції 

корпорацій з низьким значенням цього показника є більш інвестицій-

ними та привабливими [2, с. 45]. 

Порівняльний метод оцінки вартості акцій виходить з того, що 

такі самі інтереси зацікавлених осіб корпорації продаються або купу-

ються за таку саму ціну. Особливістю методу є орієнтація його на ви-

користання ринкових цін на аналогічні цінні папери схожих корпора-

цій і на фактично досягнуті результати діяльності корпорації, акції  

якої оцінюються. Такий підхід забезпечує істотні переваги порівняно 

з  фінансовою оцінкою, тобто полягає в тому, що оцінка орієнтується 

на фактичні ціни купівлі-продажу, що склалися на ринку, а ціна визна-

чається ринком, а не коректністю виконаних розрахунків. Основою 

оцінки є поточна інформація, що відбиває фактично досягнуті резуль-

тати; остання є вірогіднішою за прогнози, адже враховуються фактичні 

співвідношення між попитом або пропозицією стосовно аналогічних 

об’єктів, це підвищує обґрунтованість вартості, оскільки відображає 

поточну ринкову ситуацію.  

Поряд із перевагами порівняльний метод має деякі недоліки: 

1)  для його використання потрібен активно функціонуючий ринок 

корпорацій – тільки в такому разі можливий вибір найбільш представ-

ницьких аналогів; 2) ринок має бути прозорим, тобто з доступною не-

обхідною інформацією. Доки не задовольняються ці дві умови, оцінка 

порівняльним методом матиме обмежене застосування. 

Порівняльний метод використовується у вигляді методу ринку 

капіталів та методу угод. Метод ринку капіталів ґрунтується на цінах, 

що склалися на фондовому ринку на акції аналогічних корпорацій. 

Базою оцінки є вартість однієї акції, бо в «чистому» вигляді метод ви-

користовується для оцінювання мінотарних пакетів акцій, які не забез-

печують контролю над корпорацією. Проте існують способи, що 

уможливлюють перехід від оцінки мінотарного пакету до контрольно-

го або вартості всієї корпорації. 

Метод угод передбачає використання цін придбання контроль-

них пакетів акцій або корпорацій цілком. Він також враховує можли-

вість переходу від вартості всієї корпорації (контрольного пакету ак-

цій) до вартості мінотарного пакету. Технології застосування двох різ-

новидів порівняльного методу збігаються. Відмінність полягає в тому, 
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що при оцінці методом ринку капіталів за вихідну інформацію беруть 

ціну однієї акції, а при оцінці методом угод – ціну контрольного паке-

та (корпорації). 

Технічний аналіз відрізняється від фундаментального і виходить 

із діаметрально протилежних передумов: 1) базується на минулій та 

поточній ринковій поведінці фондових цінностей; 2) визнає, що аналіз 

саме такої поведінки дає змогу визначити майбутню спрямованість 

ціни та її значення.  

Технічний аналіз не передбачає вивчення економічного стану 

і  перспектив емітентів, оскільки вважає, що вони вже враховані  

ринком в оцінці поточної ціни активів. Основою є біржові дані коти-

рування акцій.  

Метою технічного аналізу є пошук стійких повторюваних кон-

фігурацій цін. Аналіз проводять за допомогою графіків, а отримані 

конфігурації, що відображають ринкову поведінку активів, класифі-

кують. Коли попередня та поточна інформація про поведінку конкрет-

ного цінного папера відповідає певному типу конфігурації, то саме 

такий тип стає основою для прогнозування ціни. Графіки фондового 

ринку вирізняються різномаїттям форм – це біржовий графік; лінійний 

графік ціни закриття; точкова діаграма; «японський свічник». Спіль-

ним для всіх графіків є те, що цінові зміни відображаються вертикаль-

но, а часові – горизонтально. Обсяги торгів указують у нижній частині 

графіка вертикальними рисками під відповідними ціновими показни-

ками. Як правило, для показу обсягів торгів використовують другу 

шкалу ординат. 

Для аналізу та оцінки організаційного оформлення фондового 

ринку використовують показники індексного характеру – так звані 

фондові індекси, що характеризують стан фондового ринку на підставі 

біржових цін і визначають тенденцію курсів цінних паперів (табл. 3). 

Згідно з деякими уточненнями [2; 5; 11; 17], цінові середні індекси  

розраховують на основі середнього арифметичного або середнього 

геометричного як суму цін або як середню ціну певної групи акцій. 

З метою одержання постійної інформації про цінні папери у сві-

ті виділяють основні біржові індекси: американські SP500, SPIOO 

(Standard & Poor’s), Dow Jones & Company, Value Line Composite Index; 

японські Nikkei; французькі САС-40, САС-240 (Compagnie des Agents 

de Change), індекси корпорацій Великої Британії Financial Times 30, 

FT-SE-100, FT-SE-30 (Financial Tames Stock Exchange).  

Зміна середньої ціни в часі характеризує динаміку ринку.  

Традиційно вони називаються індексами, хоча за характером роз- 

рахунку є середніми. 
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Таблиця 3 
 

Характеристики фондових індексів за ознаками 
 

Класифікаційні  
ознаки 

Види фондових індексів 

Вид ринку,  

що оцінюється 
 інтернаціональні індекси, що характеризують стан 

світового ринку (Європа, Північна Америка, Далекий 

Схід тощо); 

 національні (загальноринкові) індекси – охоплюють 

показники фондового ринку окремої країни; 

 секторні індекси – характеризують стан ринків на 

окремих біржах; 

 субсекторні (галузеві) індекси за галузями національ-

ної економіки 

Вид цінних  

паперів,  

що оцінюється 

 індекси акцій; 

 індекси облігацій; 

 індекси інших цінних паперів 

Спосіб  

розрахунку  

індексів 

 темпи зміни середньоарифметичної ціни; 

 темпи зміни середньозваженої ціни; 

 середньоарифметичний темп зміни цін; 

 середньогеометричний темп зміни цін; 

 медіана з відносних цін 

 

Середні, зважені за розмірами ринкової капіталізації, індекси 

розраховують за обсягами базового (індекс Ласпейреса) або за обсяга-

ми поточного (індекс Пааше) періоду. За методом Ласпейреса об-

числюють індекс цін акцій 30 найбільших німецьких корпорацій DAX 

(Deutscher Aktienindex). Для відображення структурних змін, тобто 

змін у наборі або кількості корпорацій, на базі яких розраховують за-

значені індекси, введено поправочний коефіцієнт-дільник Dt, який 

дозволяє зіставляти наступні та попередні індекси. 

Більшість індексів акцій, що використовують формули Ласпей-

реса, Пааше або Фішера, є індексами, що відображають капіталізова-

ний дохід, тобто дохід, отриманий на різниці цін купівлі або продажу 

акцій. Вважається, що індексний метод розрахунку точніший, ніж роз-

рахунок на базі середніх величин. Він є особливо ефективним в оцінці 

зміни стану ринку загалом і відображає зміну рівня цін більш адекват-

но. Зокрема, можна розрахувати медіану відносних цін за формулою 

з  теорії статистики, яка виступає в ролі індексу. Проте найчастіше 

на  практиці застосовують методи розрахунку простих агрегатних  

індексів за формулами середніх арифметичних та середніх геометрич-

них величин.  
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Розвиток українського фондового ринку характеризується таки-

ми фондовими індексами, що відрізняються за методами розрахунку. 

ПФТС – індекс, який є офіційним показником Першої фондової торго-

вої системи і розраховується на основі простих акцій корпорацій, котрі 

пройшли лістинг у ПФТС. Індекс розраховується за методом зваженої 

середньої арифметичної і започаткований 1 жовтня 1997 р.  

Індекс Inekodex є першим галузевим українським фондовим ін-

дексом, який відображує поточну ситуацію на ринку енергетичних 

корпорацій. Розраховують його на основі середньої арифметичної з 

відносних цін. Індекс IPI-U розраховується спільно агентством «Інтер-

факс-Україна» і корпорацією «Полар-інвест» з 1 січня 1999 року. До 

бази індексу входять найбільш ліквідні акції, а зміна лістингу прово-

диться щомісяця. Особливістю цього індексу є те, що він розрахо- 

вується виходячи з доларових цін акцій. Індекс СОКРАТ розра- 

ховується за принципом агрегатного індексу. При розрахунку ринкової 

капіталізації враховуються лише ті акції, які обертаються на вторин-

ному ринку. Індекс KINDEX розраховується з вересня 1998 року фір-

мою КІНТО. Індекс є ринковозваженим і дозволяє дослідити динаміку 

цін найбільш ліквідних акцій, якими торгують на українському фондо-

вому ринку. Склад індексу змінюється, якщо корпорації перестають 

відповідати певним умовам (між найкращими котируваннями попиту 

та пропозиції не повинен перевищувати 100%; кількість котирувань як 

попиту, так і пропозицій не повинна бути менше 5%). Індекс Wood-15, 

який обчислюється корпорацією «Wood & Company Ukraine» з 1 липня 

1997 року, будується за принципом індексу Пааше для біржових індек-

сів країн, що розвиваються. Індекс SBPU-30, який був розроблений 

фахівцями АТ «Софія-Цінні папери», будується за принципом серед-

ньої арифметичної зваженої. Він характеризує курс на певну дату  

середньостатистичної акції 30 найвідоміших корпорацій, котрі коти-

руються на українському фондовому ринку. Використання валют- 

ного  індексу при обчисленні SBPU-30 уможливлює зменшення за- 

лежності величини індексу від зміни курсу гривні відносно конверто-

ваних валют.  

Фондові індекси є індикаторами стану та динаміки ринку цінних 

паперів і застосовуються: 1) для визначення цінової динаміки фондо-

вого ринку; 2) для характеристики макроекономічної ситуації, де інди-

катором є стан ринку цінних паперів; 3) як параметр ринку в матема-

тичних моделях, що використовуються в управлінні інвестиціями; 

4)  при побудові похідних фінансових інструментів, таких як ф’ючерс 

на індекс, опціон на індекс; 5) для визначення інших показників фон-

дового ринку, де основою порівняння є фондові індекси. Отже, корпо-
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рації, що входять до бази індексу, мають визначати розвиток галузі чи 

економіки загалом, а також вирізнятися надійністю та стійкістю. 

Висновки. У статті здійснено теоретичне узагальнення най- 

впливовіших характеристик інвестиційної привабливості акцій, які 

доцільно прораховувати інвестору. Інвестор повинен володіти фунда-

ментальним аналізом, досліджувати чинники макроекономічного  

характеру й ринок з приводу довготермінової та середньотермінової 

кон’юнктури. Фундаментальний аналіз заснований на двох базових 

передумовах: 1) існує можливість оцінити «справжню», тобто «внут-

рішню», або невід’ємну, вартість цінного папера; 2) ринок з часом 

«правильно» оцінить внутрішню вартість, а тому ринкова ціна набли-

зиться до справжньої, поточної ринкової вартості.  

Методики розрахунку інвестиційної привабливості акцій та ін-

дексу дають змогу уникнути недоліку, пов’язаного з різним номіналом 

акцій, оскільки такі акції однаково впливають на величину індексу. 

Індекси розраховують різні корпорації, але фактично до бази ро-

зрахунку індексів входять одні й ті ж самі корпорації. Більшість  

індексів визначається на основі розрахунку капіталізації. Останній по-

казник в умовах нерозвиненого фондового ринку не відображає реаль-

ного рівня капіталізації, а демонструє динаміку змін поточних цін 

на  ринку. 

Фондові індекси є індексами ділової активності, оскільки відо- 

бражають зміни в ринковій вартості цінних паперів і опосередковано 

свідчать про інтенсивність обороту цінних паперів на ринку. Вони  

характеризують стан та динаміку розвитку як національної економіки 

загалом, так і окремих її галузей, отже, виконують діагностичну 

функцію, адже підвищення або зниження рентабельності виробництва 

в галузі чи в економіці призводить до змін у ринкових цінах акцій 

і,  відповідно, у значеннях фондових індексів. Поряд з іншими  

економічними показниками фондові індекси  входять до системи  

економічного моніторингу стану національної економіки. 
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Сватюк А. Р., Тувакова Н. В., Величко Т. Г. Анализ инвестицион-

ной привлекательности корпоративных ценных бумаг 

Обоснованы характеристики корпоративных ценных бумаг. Доказано 

значение инвестиционного анализа при выборе ценных бумаг инвестором, что 

позволяет сравнить альтернативы и реально осуществить операции покупки 

и(или) продажи. Отмечена необходимость применения фундаментального 

анализа по уровням: макроэкономическом (анализ экономики страны), регио-

нальном (анализ регионов и областей страны), отраслевом (анализ отраслей 

экономики); микроэкономическом (анализ корпорации). Исследовано экономи-

ческую значимость анализа финансовой отчетности корпораций и оценки 

факторов, определяющих стоимость ценных бумаг корпорации-эмитента. 

С целью уточнения научных подходов обосновано фондовые индексы, 

которые обобщают характеристики макроэкономической ситуации и инве-
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стиционный климат в каждой конкретной стране. Аналитики фондового 

рынка постоянно отслеживают финансовое состояние, оценивают различ-

ные аспекты хозяйственной деятельности и прогнозируют развитие эми-

тента. Итогом их работы являются интегральные показатели – рейтинги, 

то есть оценки по классу, рангу, категории любой корпорации и эмитирован-

ных ею ценных бумаг. 

Ключевые слова: корпорации, акции, фундаментальный анализ, фон-

довый рынок, фондовый индекс. 

 

Svatyuk O. R., Tuvakova N. V., Velichko T. G. Analysis of investment 

attractiveness of corporate securities 

Authors described basic characteristics of corporate securities. Defined the 

role of investment analysis at the choice of securities, that allows to compare 

alternatives and really to carry out operations of purchase and/or sale. As investor 

has reliable information only about past and current prices on the fund assets of 

corporation, then for the estimation of investment internalss of the last he must 

forecast future prices and profitability. It is carried out by specialists of fundamental 

and technical analysis. 

Proved the necessity of application of fundamental analysis by levels: 

macroeconomic (analysis of economy of country); regional (analysis of regions and 

areas of country); branch (analysis of industries of economy); microeconomic (an 

analysis of a corporation). An analysis of corporation is time consuming and 

difficult. In the article motivated the economic ponderability of analysis of the 

financial reporting. 

Thus the special attention is spared to the study of dynamics of sales and net 

income, liquidity and solvency, indexes of capital and financial risk, indexes of 

market activity. Difference between the forecast and actual values of indexes usually 

grounds for the acceptance of trade decisions. 

Fund indexes are intended for the displaying of the current state of affairs 

on market, state of business activity and estimation of market tendencies. Next 

parameters and indexes are offered: volume of gross domestic or gross national 

product; rate of exchange, rate of inflation, unemployment rate, interest rates, to the 

volume of export and import; a size of the government spending and borrowings; 

threats to national security of the state. With an aim of clarification of scientific 

approaches reasonable are indexes that drscribe the macroeconomic situation and 

investment climate in every country. They represent the market value of certain set 

of securities, market value of middle share or market capitalization of certain group 

of corporations.  

The analysts of fund markets estimate the financial state, estimate the 

various aspects of economic activity and forecast development of issuer. The result 

of their work are integral indexes – ratings, measured by a class, grade or category 

of that or other corporation, and also the securities issued by it. 

Key words: corporations, shares, fundamental analysis, fund market, 

fund  index. 
 

Стаття надійшла 4 травня 2016 р. 
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УДК 336.143.2:352                 Р. С. Сорока 

 
РЕФОРМА ДОХОДІВ 

МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ 
 

Досліджено ситуацію, за якої з метою реалізації бюджетної децент-

ралізації внесено низку суттєвих змін у бюджетно-податкове законодавство 

України, що зумовило перерозподіл доходів місцевих бюджетів.  

Розтлумачено у межах бюджетної децентралізації прагнення уряду 

забезпечити фінансову автономію місцевих бюджетів, змінивши з 2015 року 

порядок розподілу податкових і неподаткових надходжень між державним 

та місцевими бюджетами. Обґрунтовано залучення додаткових коштів за 

рахунок нових джерел доходів, що їх спрямовують безпосередньо до місцевих 

бюджетів, – податку на нерухоме майно та акцизного податку з реалізації 

суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.  

Ключові слова: бюджетна децентралізація, доходи, місцеві бюдже-

ти, податкові надходження, податок на доходи фізичних осіб, фінансова  

автономія. 

 
Постановка проблеми. Перерозподіл завдань, повноважень 

і  бюджетних ресурсів між центральними та регіональними органами 

влади задля забезпечення реальної фінансової автономії місцевих бю-

джетів, тобто бюджетна децентралізація, є однією із найважливіших 

реформ в Україні та ключовим елементом в напрямі адаптації україн-

ського законодавства до європейських стандартів. Саме для цього 

в  кінці грудня 2014 року внесено зміни до Бюджетного і Податкового 

кодексів, якими суттєво відкориговано склад доходів місцевих бюдже-

тів [4; 5]. Це й обумовлює актуальність теми дослідження. 

Стан дослідження. Формування доходів місцевих бюджетів  

було досліджено у працях багатьох вітчизняних учених-економістів: 

С.  Буковинського, В. Дем’янишина, М. Карліна, О. Кириленко, 

В.  Кравченка, К. Павлюк, І. Луніної, Ю. Пасічника, В. Федосова, 

С.  Юрія та ін. Однак практичні аспекти впливу бюджетно-податкової 

реформи на встановлення джерел доходів місцевих бюджетів в умовах 

бюджетної децентралізації є невивченими та потребують подальшого 

дослідження, позаяк їх зумовлено прийнятими змінами до Бюджетного 

і Податкового кодексів. 

Метою статті є аналіз тенденцій формування доходів місцевих 

бюджетів України в умовах бюджетної децентралізації. 
Виклад основних положень. Прагнення вдосконалити модель 

бюджетних відносин в Україні, якій властива надмірна централізація 
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доходів, спостерігалося впродовж усіх років незалежності. Однак  
реальні законодавчі зміни з метою підвищення рівня фінансової само-
достатності регіонів шляхом посилення бюджетної децентралізації 
відбулися лише в кінці грудня 2014 року шляхом коригування норм 
Бюджетного і Податкового кодексів України [1; 3]. 

Серед основних змін у межах бюджетної реформи задля забез-
печення реальної фінансової автономії органів місцевого самовряду-
вання, що призвели відповідно до зміни складу і структури доходів 
місцевих бюджетів, варто відзначити такі: 

– запровадження акцизного податку з реалізації через роздріб-
ну торговельну мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів 
та палива за ставкою 5 відсотків обсягу реалізації, який цілком зарахо-
вується до бюджетів місцевого самоврядування; 

– передача місцевим бюджетам (обласним бюджетам або бю-
джету м. Києва) 10% податку на прибуток підприємств приватного 
сектора економіки (крім податку на прибуток підприємств державної 
власності); 

– передача місцевим бюджетам 80% екологічного податку 
(у  дореформені часи зараховували 35%). Якщо розглядати розподіл 
коштів за ланками місцевих бюджетів, то в обласні бюджети надхо-
дить 55% екологічного податку (у дореформені часи зараховували 
10%), а в бюджети територіальних громад – 25% коштів. У столиці 
чинна своя система, і в бюджеті Києва залишається 80% цих податко-
вих надходжень; 

– передача місцевим бюджетам 50% рентної плати за спе- 
ціальне використання лісових ресурсів у частині деревини, заготовле-
ної в порядку рубок головного користування; 

– передача місцевим бюджетам 50% рентної плати за спе- 
ціальне використання води (крім рентної плати за спеціальне викорис-
тання води водних об’єктів місцевого значення); 

– передача місцевим бюджетам 25% рентної плати за користу-
вання надрами для видобування корисних копалин загальнодержавно-
го значення; 

– передача в регіони коштів від оплати адміністративних пос-
луг та державного мита. Однак у державному бюджеті залишаються 
деякі доходи від цієї статті: половина адміністративного збору від 
державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і держав-
ної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців;  

– зарахування до бюджетів місцевого самоврядування єдиного 
податку та податку на майно (складається з податку на нерухоме май-
но, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку та плати 
за  землю); 
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– розширено базу оподаткування податком на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, за рахунок залучення до оподаткуван-

ня комерційного (нежитлового) майна; 

– запроваджено транспортний податок, тобто податок на  

розкішні автомобілі, вік яких не перевищує 5 років (об’єм двигуна ди-

зельного або бензинового 3 тис. см
3
), за ставкою 25 тис. грн на рік, 

який суттєво відкориговано у 2016 р.: оподатковуються легкові авто-

мобілі класу «Люкс» вартістю понад 1 млн грн, віком не старше 5 ро-

ків, незалежно від об’єму двигуна. Перелік автомобілів затверджує 

Кабінет Міністрів, його розміщено на сайті Мінекономрозвитку (на 

базі методики, яка враховує марку, модель, рік випуску, тип та об’єм 

циліндрів двигуна, тип коробки передач, пробіг автомобіля); 

– стимулювання територіальних громад до об’єднання та фор-

мування спроможних територіальних громад, адже об’єднані громади 

отримують весь спектр повноважень та фінансових ресурсів, що їх 

наразі уже мають міста обласного значення, – зокрема зарахування 

60% податку на доходи фізичних осіб на власні повноваження, прямі 

міжбюджетні відносини з державним бюджетом (зараз прямі відноси-

ни мають лише обласні, районні та бюджети міст обласного значення), 

державні субвенції; 

– доповнення спеціального фонду місцевих бюджетів надхо-

дженнями від програм допомоги і грантів міжнародних фінансових 

організацій та ЄС. Водночас із переліку скасовано збори (за першу 

реєстрацію транспортного засобу, за провадження деяких видів під- 

приємницької діяльності, а також екологічний податок (він перекочу-

вав у доходи загального фонду).  

З першого погляду, джерел доходів у місцевих бюджетів побі-

льшало. Водночас законотворці позбавили місцеві бюджети частини 

стабільного джерела доходів – надходжень від податку на доходи  

фізичних осіб, який у дореформені часи в майже повному обсязі зара-

ховували в доходи місцевих бюджетів. Наразі 25% надходжень від 

податку на доходи фізичних осіб скеровують до державного бюджету, 

а з податку на доходи фізичних осіб, що сплачується (перераховується) 

на території міста Києва, – це 60%.  

Також до державного бюджету зараховують надходження від 

податку на доходи фізичних осіб з пасивних доходів (проценти за де-

позитами) та військовий збір.  

Розподіл надходжень від податку на доходи фізичних осіб між 

ланками місцевих бюджетів теж відбувається за новими правилами: 

– 60% податку зараховують до загального фонду бюджетів 

міст обласного (республіканського) значення, районних бюджетів чи 
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бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно 

із законом та перспективним планом формування територій громад; 

– 15% потрапляють у дохід загального фонду обласних  

бюджетів; 

– 40% направляють до бюджету Києва. 

Для визначення реального впливу всіх цих змін доцільно оціни-

ти рівень бюджетної децентралізації через показник частки доходів 

місцевих бюджетів у доходах консолідованого бюджету (таблиця). 

 
Таблиця 

 

Динаміка доходів зведеного бюджету України 

за 2012–2015 рр.* 
 

Показники 

Роки Відхилення (+; –) 

 
2015 р. від 

2012 р. 

2015 р.  

від 2014 р. 

2012 2013 2014 2015 
абсо-

лютний 

приріст 

темп 

приро-

сту, % 

абсо-

лютний 

приріст 

темп 

прирос-

ту, % 

Доходи місцевих бю-

джетів (без урахуван-
ня міжбюджетних 

трансфертів), млрд 

грн 

100,8 105,2 101,1 120,5 19,7 19,54 19,4 19,19 

Доходи державного 

бюджету (без ураху-

вання міжбюджетних 
трансфертів), 

млрд грн 

344,7 337,6 355 531,5 186,8 54,19 176,5 49,72 

Доходи зведеного 

бюджету України, 
млрд грн 

445,5 442,8 456,1 652 206,5 46,35 195,9 42,95 

ВВП, млрд грн 1411,2 1454,9 1566,7 1979,5 568,3 40,27 412,8 26,35 

Частка перерозподілу 

ВВП через, %:  
        

місцеві бюджети 7,14 7,23 6,45 6,09 -1,05 -14,71 -0,36 -5,58 

державний бюджет 24,43 23,20 22,66 26,85 2,42 9,91 4,19 18,49 

зведений бюджет 31,57 30,44 29,11 32,94 1,37 4,34 3,83 13,16 

Частка місцевих бю-

джетів у доходах зве-
деного бюджету, % 

22,63 23,76 22,17 18,48 -4,15 -18,32 -3,69 -16,62 

Частка державного 

бюджету у доходах 
зведеного бюджету, % 

77,37 76,24 77,83 81,52 4,15 5,36 3,69 4,73 

 

*  Складено на основі Звітів про виконання Зведеного бюджету Украї-

ни за 2012–2015 рр. 
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Виконання дохідної частини бюджету в 2014–2015 рр. відбува-

лося в умовах зменшення промислового виробництва, скорочення 

імпорту товарів, зростання збитків підприємств, що суттєво відбилося 

на надходженнях.  

Загальний обсяг доходів зведеного бюджету України у 2015 р. 

становив 652 млрд грн і зріс порівняно з 2012 р. на 206,5 млрд грн, 

або  на 46,35%, причому основний ріст відбувся у 2015 р. – на 

195,9  млрд грн, або на 42,95%, що обумовлено не ростом обсягів ВВП, 

а різким стрибком обмінного курсу іноземних валют, що збільшило 

податкові зобов’язання при імпорті товарів. 

Як бачимо з табл., за 2012–2015 рр. доходи місцевих бюджетів 

зросли в номінальних показниках на 19,7 млрд грн, або на 19,54%, 

і  становили у 2015 р. 120,5 млрд грн.  

Частка перерозподілу ВВП через місцеві бюджети також має 

тенденцію до зниження – із 7,14% у 2012 р. до 6,09% у 2015 р. 

Це  спричинено швидшим ростом обсягів ВВП (40,27%) порівняно 

з  ростом доходів місцевих бюджетів (19,54%) протягом досліджувано-

го періоду. 

Частка перерозподілу ВВП через державний бюджет мала тен-

денцію до збільшення на 2,42 відсоткового пункта і склала у 2015 р. 

26,85%. 

Загалом через усі ланки бюджетної системи України у 2015 р. 

було перерозподілено 32,94% ВВП проти 31,57% у 2012 р. 

Упродовж 2012–2014 рр. рівень бюджетної децентралізації за-

лишався доволі стабільним – приблизно 22–23%. Логічним видавався у 

2015 р. суттєвий ріст рівня бюджетної децентралізації у зв’язку з кори-

гуванням із цією метою норм Бюджетного і Податкового кодексів 

України.  

Однак фактичні показники функціонування бюджетної системи 

у 2015 р. засвідчили про суттєве зниження частки місцевих бюджетів у 

доходах зведеного бюджету – на 3,69 в.п. до 18,48%, і, відповідно, ріст 

рівня централізації бюджетних ресурсів – із 77,83% у 2014  р. до 

81,52% у 2015 р.  

Все це дає підстави для висновку, що, незважаючи на розши-

рення переліку доходів місцевих бюджетів, фактично відбулася іміта-

ція проведення бюджетної децентралізації в Україні через вилучення 

частини основного бюджетоутворюючого джерела регіонів – податку 

на доходи фізичних осіб до складу доходів державного бюджету (рис.). 

Незважаючи на суттєве зниження податку на доходи фізичних 

осіб, зарахованого до місцевих бюджетів у 2015 р., на 7,7 млрд грн, або 

на 12,3%, він продовжує зберігати позицію найвагомішого джерела 
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формування дохідної частини місцевих бюджетів – 45,56% від загаль-

них надходжень місцевих бюджетів без урахування міжбюджетних 

трансфертів у 2015 р. проти 61,92% у 2014 р. 
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Рис. Динаміка податку на доходи фізичних осіб 

за 2012–2015 рр. 

 

Вилучення 25% надходжень від податку на доходи фізичних 

осіб до державного бюджету створило парадоксальну ситуацію: попри 

задекларовану бюджетну децентралізацію через намір центральної 

влади поділитися з регіонами частиною податкових і неподаткових 

надходжень шляхом розширення складу і бази оподаткування подат-

ків, переданих регіонам, – реальна фінансова автономія місцевих бю-

джетів погіршилася, про що наочно свідчать дані таблиці.  

З огляду на це, вважаємо за доцільне шляхом внесення змін 

у  Бюджетний кодекс відновити діючий до 1 січня 2015 р. порядок  

розподілу надходжень від податку на доходи фізичних осіб – до дер-

жавного бюджету зараховувати військовий збір та надходження від 

оподаткування пасивних доходів, а всі решта надходження від податку 

на доходи фізичних осіб зараховувати до складу доходів місцевих  

бюджетів. 

Висновки. Об’єктивно можна констатувати, що реформа бю-

джетно-податкового законодавства, спрямована на забезпечення  

бюджетної автономії та фінансової самостійності місцевих бюджетів, 

попри гарно задекларовані цілі, не дала бажаного ефекту: рівень  
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бюджетної децентралізації у 2015 р. знизився до критично низьких 

значень – 18,48% проти 22,17% роком раніше.  

Безперечно, у 2016 р. повинно спостерігатися подальше  

зростання дохідної бази місцевих бюджетів, найперше, за рахунок зро-

стання надходжень від податку на доходи фізичних осіб унаслідок  

ліквідації слабопрогресивної моделі оподаткування доходів та встано-

влення у 2016 р. єдиної ставки 18% до розміру заробітної плати 

без  обмеження, а також за рахунок запровадження з 2016 р. єдиного 

соціального внеску за єдиною ставкою в розмірі 22% незалежно від 

класу професійного ризику, який тепер має платити лише роботода-

вець, та скасування відрахувань єдиного соціального внеску для  

працівника в розмірі 3,6%, що повинно збільшити фонд оплати праці 

та відповідно надходження від сплати податку. 

Водночас для росту обсягу доходів місцевих бюджетів, а відпо-

відно і їх частки у доходах зведеного бюджету, доцільно повернути 

дореформений порядок розподілу надходжень від податку на доходи 

фізичних осіб, а також змінити порядок нарахування та справляння 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, який 

у  перспективі повинен стати основним джерелом формування місце-

вих бюджетів. Враховуючи практику розвинутих країн, варто розмір 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, визначати 

залежно від вартості об’єкта нерухомості, а не від житлової площі, 

як  визначено чинним законодавством України. Отож питання по- 

дальшого реформування доходів місцевих бюджетів в Україні зали- 

шається відкритим. 

 
–––––––––––––––––– 
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Сорока Р. С. Реформа доходов местных бюджетов в Украине 

Исследовано ситуацию, при которой целью реализации бюджетной 

децентрализации внесен ряд существенных изменений в бюджетно-налоговое 

законодательство Украины, что обусловило перераспределение доходов мес-

тных бюджетов.  

Разъяснено в рамках бюджетной децентрализации стремление прави-

тельства обеспечить финансовую автономию местных бюджетов, изменив с 

2015 года порядок распределения налоговых и неналоговых поступлений меж-

ду государственным и местными бюджетами. Обосновано привлечение допо-

лнительных средств за счет новых источников доходов, направленных непос-

редственно в местные бюджеты, – налога на недвижимое имущество и акци-

зного налога с реализации субъектами хозяйствования розничной торговли 

подакцизных товаров. 

Ключевые слова: бюджетная децентрализация, доходы, местные 

бюджеты, налоговые поступления, налог на доходы физических лиц, финансо-

вая автономия. 

 

Soroka R. S. Reform of local budgets in Ukraine 

Redistribution of tasks, responsibilities and budgetary resources between the 

central and regional authorities to ensure real financial autonomy of local budgets 

that fiscal decentralization is one of the most important reforms in Ukraine and a 

key element in the direction of adaptation of Ukrainian legislation to European 

standards. This is why at the end of December 2014 the amend was apllied to the 

Budget and Tax Codes, which significantly adjusted the composition of local 

budgets. On January 1, 2015 in Ukraine scheme of the budget system was modified, 

which involves along with receiving new articles of local spending authority, change 

in the public sector and some organizational points in the budget process, also 

giving them new sources of income. 

Within the fiscal decentralization the government aims to provide financial 

autonomy of local budgets changing from 2015 order of distribution of tax and non-

tax revenues between the state and local budgets. 

Among the major innovations in the field of tax revenues should be allocated 

the transfer of funds from the payment of administrative services and public duties 

to the regions. Additional funds can be engaged with new sources of income 

allocated directly to local budgets. Firstly, a tax on real estate, secondly – the excise 

tax on implementation entities retailers of excisable goods, thirdly – to the budgets 

of united local communities to record a 60% tax on personal income, in the fourth, 

transfer to local budgets 10% of corporate income tax from the private sector and 

80% environmental tax, in the fifth, vehicle tax was introduced. 

Analysis of the formation of local budgets for 2012–2015 leads to the 

conclusion that, despite the expansion of the list of local budgets actually occurred 

imitation of fiscal decentralization in Ukraine due to removal of the main sources of 

budget-regions – a tax on personal income of the revenue state budget. 

So, we can say that the reform of fiscal legislation aimed at ensuring fiscal 

autonomy and financial independence of local budgets, despite the declared purpose 
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very well, did not produce the desired effect – the level of fiscal decentralization in 

2015 has dropped to critically low values – 18.48% vs 22 17% a year earlier. 

To increase revenues of local budgets, and hence their share in consolidated 

revenues is advisable to return the pre-reform procedure for the distribution of 

revenues from the tax on personal income, and change the order of calculation 

and  collection of tax on tax on immovable property other than land tax, which in 

perspective should be the main source of local budgets. 

Key words: fiscal decentralization, revenues, local budgets, tax revenues, 

income tax, financial autonomy. 
 

Стаття надійшла 6 квітня 2016 р. 

 

 

УДК 351.84:364       Т. Б. Токарський 

 
СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА НАСЕЛЕННЯ: 

ДОСВІД ПОЛЬСЬКОЇ СИСТЕМИ  
СТРАХУВАННЯ 

 
Зроблено спробу аналізу системи соціального страхування в розвинених 

європейських державах, зокрема, сконцентровано увагу на підтримці населен-

ня у близькій ментально та територіально Польській Республіці. 

Досліджено питання соціального страхування і соціального забезпе-

чення, створення пенсійних фондів, фондів соціальної допомоги, розглянуто їх 

загальні організаційні схеми діяльності через міністерства праці і соціальної 

політики, сільського господарства і розвитку села та охорони здоров’я.  

Ключові слова: соціальне забезпечення, соціальне страхування, пен-

сійне реформування,польська система соціального страхування, управління 

соціального страхування, соціальні гарантії, соціальні виплати.  

 

Постановка проблеми. Система страхових нагромаджень у всіх 

європейських країнах розвинена неоднаково, однак у кожній із них 

побудована на єдиних концептуальних засадах: сформувати гаранто-

ване підґрунтя для населення у старості, на випадок захворювання чи 

нещасних випадків. Такий гуманний підхід сформовано згідно з кон-

цептом «прибуток кожної людини повинен дозволяти їй вести гідний 

спосіб життя». 

Стан дослідження. Досвід країни – найближчого нашого сусі-

да, ПР, – це той найкоротший шлях, яким ми можемо йти, усвідом- 

люючи всі «за» і «проти» на етапі конструювання і реалізації програми 

діяльності нового Уряду ПР під керівництвом (із 18 листопада 

2011  року) Дональда Туска. Як і в нашій країні, так і в поляків, нова 
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програма передбачала, зокрема, проведення пенсійної і податкової 

реформ, а також запровадження заходів щодо обмеження пільг окре-

мим професійним групам. З цією метою було заплановано викори- 

стовувати всі можливі фінансові інструменти задля утвердження  

у Європейському Союзі сильних позицій держави. Реформи розпочали 

впродовж першого півріччя схваленням бюджетного закону, який було 

представлено Сейму із дефіцитом 10,6 млрд доларів США (що стано-

вило 35 мільярдів польських злотих).  

Метою статті є аналіз розвиненої системи соціального страху-

вання в європейських державах, зокрема у Польській Республіці. 

Виклад основних положень. Уряд запропонував зміни у вало-

ризації пенсій і пільгових виплат від 2012 року. Приміром, вбачалося, 

що валоризація матиме квотовий характер, а не відсотковий. Такий 

підхід було застосовано і до нарахування пенсій працівникам силових 

структур. 

Пенсійне питання постало гостро для всіх верств населення. 

Зміни пенсійної системи стосувалися і селян. Так, держава взяла на 

себе зобов’язання сплачувати внески медичного страхування за най-

менш забезпечені групи селян, до яких, зокрема, належали ті, хто во-

лодів сільськогосподарськими ділянками до шести гектарів землі. 

Ті,  кому належало від 6 до 15 гектарів, повинні були сплачувати поло-

вину суми внеску до державної казни, а власники більше 15 гектарів 

мали сплачувати повний пакет медичного страхування. Фактично 

Польська Республіка стала 16-ю країною ЄС, яка зважилася на такий 

спосіб реформування. 

Окрім страхування здоров’я у сільському господарстві, перед 

поляками постало питання про валоризацію пенсій, підвищення  

пенсійного віку для працівників поліції та тих, хто служить в армії, 

а  також уведення податку на видобуток корисних копалин. 

Щодо пенсійної реформи, то вона відбувалася поетапно: від 

2013 року кожних чотири місяці пенсійний вік зростав на один місяць, 

що означало підйом пенсійного віку щорічно на три місяці. Відтак  

поступово він (пенсійний вік) мав зростати до 67 років – однаково 

що  для чоловіків, що для жінок. Відтак у планах реформування пен-

сійного законодавства чоловіки відчують зміни у 2020 році, а жінки – 

у  2040 році. Також передбачили задіяння більшої кількості громадян 

працездатного віку, сплачування ними внесків та зменшення одержан-

ня пенсій. Як було задекларовано, основною ціллю підвищення пен-

сійного віку стало досягнення стабільності у фінансовій сфері Польщі. 

Як центральне, постало питання підвищення рівня забезпечено-

сті сім’ї, що й призвело до змін у політиці соціального забезпечення. 
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Уряд активізував для втілення запланованих перспектив фінансові ін-

струменти, особливо це стосувалося покращення демографічної ситуа-

ції в Польщі.  

Таким чином вирішено було подолати так званий радянський 

«принцип зрівняйлівки» – а саме способом надання фінансової під- 

тримки найбіднішим полякам та багатодітним сім’ям: доплати  

планували підвищити на 50% на третю і кожну наступну дитину, неза-

лежно від доходів батьків. 

Натомість сім’ї, загальний дохід яких перевищує 27 тис. доларів 

США в рік (а це 85 тис. польських злотих), котрі мають лише одну 

дитину, на таку допомогу розраховувати не могли. Лише при наро-

дженні другої і наступних дітей сім’ям планувалися доплати повною 

мірою. Одноразові виплати у зв’язку із народженням дитини розрахо-

вували за окремим принципом. 

Уряд Польської Республіки переглянув низку пільг для окремих 

професійних груп. Ішлося про обмеження пільг працівникам силових 

структур і гірничо-видобувної галузі, а також священнослужителям. 

Фактично від 2012 року всі особи, які розпочинали службу у силових 

структурах, отримали право виходу на пенсію після виповнення їм 

55  років та набуття 25 років робочого стажу, на відміну від старої  

законодавчої норми – наявності як мінімум 15 років служби у силових 

структурах. 

Для виходу на пенсію гірників вікові норми залишилися такими 

ж: досягнення 55-річчя (ішлося про осіб, які працюють на виробницт-

ві). Інших працівників гірничої сфери було переведено на «перехідну 

пенсію». 

Новацією уряду Дональда Туска стало і включення до загальної 

пенсійної системи священнослужителів. 2010 року держава фактично 

призначила 89 мільйонів злотих (0,03% бюджетних коштів) тим свя-

щеникам, які не працюють на основі трудового договору. Пенсійні 

виплати держава більше не сплачуватиме цій категорії населення. 

Обмеження торкнулись і спеціалістів інтелектуальних сфер – 

художників, журналістів, наукових співробітників та інших осіб, які 

працюють на основі договору підряду. Якщо раніше податкове зако-

нодавство Республіки Польща передбачало п’ятдесятивідсоткову піль-

гу на оподаткування доходу працівників цих галузей, то з 2013 року 

запровадили наступну систему оподаткування доходу: якщо особа зі 

згаданої вище сфери (художник, журналіст, працівник наукової сфери 

чи ін.) заробляє 100 тис. польських злотих брутто (30 тис. доларів 

США), то перші 85 тис. польських злотих (25 тис. доларів США)  

оподатковуються за пільговою ставкою 9,5% податку – половину  
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стандартної ставки 19%, решта 15 тис. польських злотих (4,5 тис. до-

ларів США) – без пільг, тобто 15,2%. 

Вказані урядові заходи було спрямовано на заощадження дер-

жавних коштів та можливість зменшення бюджетного дефіциту дер-

жави до 1% ВВП протягом наступних чотирьох років. 

Для порівняння: такі країни, як Греція, Італія, Іспанія, витрача-

ють на соціальні виплати менше ніж 1% свого ВВП, а Німеччина і Ко-

ролівство Нідерланди – від 1,5 до 2% ВВП. Інші країни Європи залу-

чають на соціальну підтримку населення більше 2% ВВП. Більшість 

країн Євросоюзу надають підтримку нужденним у формі оплати жит-

ла. Зрозуміло, що це не стосується елітного чи незвичайного житла, 

а  йдеться про муніципальну нерухомість. Крім названих, у європейсь-

ких країнах існує ряд інших соціальних гарантій, хоча кожна країна 

має свої особливості.  

Незважаючи на складне економічне становище, критику мас-

медіа, звісно ж, заяви урядів про будь-які бюджетні скорочення викли-

кають реакцію незадоволення у населення, опір з боку роботодавців, 

профспілок. Проте уряди намагаються таким чином розв’язати про-

блеми. Так, наприклад, у Данії субсидії на оплату житла є найвищими. 

Уряд країни подбав, аби такі життєво необхідні сфери, як медична до-

помога й освіта, стали гарантовано безкоштовними для всього насе-

лення у державі. Хоча бюджетні проблеми змушують скорочувати 

строки виплат субсидій по безробіттю і дотації сім’ям з дітьми.  

У Польщі, як стверджують спостерігачі, профспілки висловлю-

вали невдоволення через підвищення пенсійного віку, що сприяло без-

робіттю. Спротив також викликала і ліквідація каси сільськогосподар-

ського соціального страхування. 

На сьогодні сфера соціального забезпечення в ПР охоплює всі 

складові в організації польської системи соціального страхування 

і  соціального забезпечення, пенсійних фондів, соціальної допомоги та 

субсидій для сімей, соціальних субсидій, працевлаштування, віднов-

лення працездатності інвалідів, ветеранів війни і репресованих осіб, а 

також питання координації системи соціального страхування, за виня-

тком конкретних медичних послуг, діяльності у формі суспільної ко-

ристі, у т. ч. нагляду за цією діяльністю, що здійснюється організацією 

суспільної користі, за винятком нагляду за діяльністю служб порятун-

ку і охорони населення (вона підвідомча компетентному міністру з 

питань соціального забезпечення). 

Систему всіх виплат соціального страхування здійснює Управ-

ління соціального страхування. У ПР станом на 2009 рік налічувалося 

7,4 млн пенсіонерів. Витрати на суму 135308,4 млн польських злотих 
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у  вигляді пенсій становили 89,3% витрат фонду соціального страху-

вання. На трудові пенсії затрачали 4980,3 тис. злотих (66,9%), пенсії 

по  інвалідності – 1231,0 тис. злотих (16,5%) і пенсії у випадку втрати 

годувальника – 1233,5 тис. злотих (16,6%). Середній розмір пенсії  

загалом становив 1491,52 злотих, тоді як трудова пенсія складала 

(2009  р.) 1596,46 злотих. 

Фактично з 2008 року на основі визначеного коефіцієнта вало-

ризації здійснюється щорічна валоризація трудових пенсій і пенсій 

по  інвалідності з метою їх актуалізації. В такому разі індивідуальний 

розмір пенсії множиться на коефіцієнт валоризації, під яким мається 

на увазі середньорічний показник цін на товари і послуги за поперед-

ній календарний рік, підвищений на 20% реального росту середньої 

заробітної плати у попередньому календарному році. Коефіцієнтами 

валоризації щорічно займається Тристороння комісія із соціально-

економічних питань. Якщо під час переговорів у межах комісії встано-

вити коефіцієнт не вдалося, тоді його визначає своїм розпорядженням 

Рада  Міністрів. 

Під дію коефіцієнта валоризації в ПР підпадають: трудові пен-

сії, пенсії на випадок втрати годувальника, пенсії з непрацездатності, 

надбавки і пільги, виплачувані разом із трудовою пенсією та пенсією 

по інвалідності, допенсійні виплати і допенсійні пільги, тимчасові на-

копичувальні трудові пенсії і проміжкові пенсії як нові види пенсій, 

виплачувані УСС. 

Валоризації підлягають також суми максимального зменшення 

трудових пенсій і пенсій по інвалідності. Сюди належать і гарантовані 

мінімальні суми виплат та допенсійні пільги на випадок наявності 

прибутку від трудової діяльності. 

Ще 2010 року, застосовуючи коефіцієнт валоризації, серед соці-

альних пенсій було підвищено мінімальні трудові пенсії і пенсії по 

інвалідності. Красномовними в системі виплат соціального страхуван-

ня стали показники на основі запровадження коефіцієнта валоризації 

для нарахування трудових пенсій і пенсій по інвалідності, які станови-

ли у 2010 році 104,62% [1, с. 31]. 

Висновки. Отже, можна дійти висновку про те, що уряд  

Польської Республіки спрогнозував цілковито виправдану систему 

реформування соціального страхування у країні, не оминувши 

всіх  вразливих прошарків населення, попри неминучу невдоволеність 

громадян, які не однаковою мірою реагували на зміни в державі.  

Тож нині стало зрозумілим, що вибір проєвропейського шляху 

розвитку країни був неминучим і  виправданим, оскільки лише  

у сповідуванні гарантованого способу захисту прав і свобод народу 
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на  гідне існування постає перспектива побудови справедливого  

суспільства. 
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Токарский Т. Б. Социальная поддержка населения: опыт польской 

системы страхования 
Сделана попытка анализа системы социального страхования в разви-

тых европейских государствах, в частности, сконцентрировано внимание 

на  поддержке населения в близкой ментально и территориально Польской 

Республике. 

Исследован вопрос социального страхования и социального обеспече-

ния, создания пенсионных фондов, фондов социальной помощи, рассмотрены 

их общие организационные схемы деятельности через министерства труда и 

социальной политики, сельского хозяйства и развития села и здравоохранения. 

Ключевые слова: социальное обеспечение, социальное страхование, пе-

нсионное реформирование, польская система социального страхования, управ-

ление социального страхования, социальные гарантии, социальные выплаты.  
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The attempt to analyze the social insurance system developed in European 

countries; in particular, stopped close attention to mentally and geographically 
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and social security, the creation of pension funds, social care and their overall 

organizational schemes through the Ministry of Labour and Social Policy and the 

Ministry of Agriculture and Rural Development; Ministry of Health. Pension issues 

arose sharply for all segments of the population. 

The attention on the issue of increasing the level of security of the family, 

which is activated by the government planned to implement the prospects of 

financial instruments to improve the demographic situation in Poland. Solve 

overcome the so-called Soviet «principle of egalitarianism» way of providing 

financial support to the poorest Poles and large families. 

Key words: social security, social security, pension reform, the Polish 

system of social insurance, social insurance administration, insurance savings, 

social security, social benefits, the budget law. 
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 

ДЕРЖАВНОГО ПРОГРАМУВАННЯ 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО АДАПТАЦІЇ 
ДО ВІТЧИЗНЯНИХ УМОВ 

 
Розглянуто історичний вимір становлення інституту державних  

цільових програм та досвід світових систем господарювання, зокрема амери-

канської моделі, моделей Західної та Східної Європи, японської та моделей 

інших розвинених країн, використання економічного програмування для вирі-

шення проблем соціально-економічного розвитку.  

Доведено, що для виконання функцій державного регулювання та  

вирішення нагальних завдань у всіх сферах життєдіяльності суспільства  

необхідні окреслення нових напрямів перспективного розвитку та передбачен-

ня наслідків багатьох господарських явищ. 

Ключові слова: державне регулювання економіки, економічне про- 

грамування, державні цільові програми, державні програми економічного 

і  соціального  розвитку. 

 
Постановка проблеми. Криза політичних, економічних, фінан-

сових та інших процесів, що охопила Україну останніми роками, приз-

вела до падіння виробництва у всіх галузях національної економіки, 
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різкої поляризації суспільства на багатих і бідних, знецінення мораль-

них та етичних норм, зниження соціально-економічного рівня розвит-

ку країни. Застосування заходів щодо відтворення і поступового зрос-

тання соціально-економічних показників розвитку країни можливе 

лише на державному рівні, оскільки вони збиткові і не приваблюють 

комерційні структури. Зазначені проблеми на національному рівні 

розв’язуються за допомогою методів державного регулювання. Одни-

ми з найдієвіших інструментів захисту національних інтересів держави 

є прогнозні, програмно-цільові методи управління, позаяк для вирі-

шення нагальних завдань у всіх сферах життєдіяльності суспільства 

потрібно окреслити нові напрями перспективного розвитку та перед-

бачати наслідки багатьох господарських явищ. 

Стан дослідження. Проблема державного програмування роз-

витку національної економіки стала об’єктом досліджень багатьох віт-

чизняних учених, з-поміж яких вирізняються М. Азаров, О. Амошина, 

Б. Бабін, В. Бесєдін, В. Вишневська, В. Геєць, Л. Гринів, Б. Данили-

шин, В. Захарченко, І. Ковтун, В. Кравців, О. Макарова, І. Малярчук, 

І.  Михасюк, В. Пила, Д. Стеченко, М. Чумаченко. Проте життя ста-

вить щораз нові завдання. Отже, розгортання негативних соціально-

економічних процесів в Україні вимагає поглиблення теорії й практики 

програмно-цільового прогнозування, подальшого вдосконалення орга-

нізації розробки цільових програм, моніторингу їх реалізації та інфор-

маційного забезпечення системи управління ними. Особливо це сто- 

сується вдосконалення програмно-цільових методів управління націо-

нальною економікою в умовах макроекономічної нестабільності. 

Метою статті є оцінка зарубіжного досвіду розроблення держа-

вних цільових програм та проведення комплексного аналізу застосу-

вання методів економічного програмування для регулювання процесів 

розвитку національної економіки у різних країнах світу. Оскільки без 

вивчення цих питань є неможливим віднайдення нових підходів до 

вдосконалення державного цільового програмування економіки Украї-

ни та виведення її з кризового стану. 

Виклад основних положень. Важливе місце в системі держав-

ного регулювання національним господарством посідає програмування 

його економічного і соціального розвитку. Загалом під програмою  

розуміється документ, що визначає цілі та стратегію вирішення еконо-

мічних і соціальних проблем розвитку, є комплексною системою ефек-

тивних шляхів і конкретних заходів у досягненні зазначених цілей, 

узгоджених за термінами їх реалізації. Саме з незадовільним рівнем 

реалізації та недосконалістю програм економічного і соціального роз-

витку пов’язаний комплекс кризових явищ, що наростають в Україні 
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останнім часом. Саме тому нині гостро постає проблема з удоскона-

лення методики формування та реалізації державних програм.  

Економічне програмування увійшло до практики державного 

регулювання економіки в другій половині ХХ ст. Особливо його пози-

ції зміцнилися після Другої світової війни, коли відродження європей-

ських держав здійснювалося за допомогою національних антикризових 

і антиінфляційних програм. В основі державного економічного про-

грамування в зарубіжних країнах лежать кейнсіанські моделі економі-

чного зростання, неокейнсіанські теорії, котрі об’єднують системний 

аналіз, методи прогнозування й інші інструменти державного регулю-

вання [1]. 

Особливе зацікавлення становить досвід державного економіч-

ного програмування, накопичений у США. У 1933 р. при президентові 

Ф. Рузвельті США, долаючи Велику депресію, стали вперше викорис-

товувати запозичене у СРСР державне регулювання народного госпо-

дарства, і найперше – розробляти різні цільові програми. Так, федера-

льним урядом США в 30-ті рр. ХХ ст. було прийнято програму з роз-

витку виробництва в долині річки Теннесі. Серед перших у США були 

також програми, спрямовані на розвиток сільського господарства 

як  галузі, ефективне функціонування якої мінімізує соціальне напру-

ження за рахунок виробництва у достатній кількості продуктів харчу-

вання і зниження цін на продовольство [1]. Показовими у той час для 

США були реалізації програм боротьби з безробіттям, з повенями 

й  ерозією землі, федеральної програми космічних досліджень США 

1940–1960 рр. ХХ ст.  

Розробленням державних цільових програм займається біль-

шість країн Європи та Азії. Цілеспрямоване інвестування через посе-

редництво державних цільових програм забезпечило економічне  

зростання у Великобританії, Німеччині та Японії. Таким же шляхом 

відбувалася реструктуризація економіки країн Південно-Східної Азії 

[2, c. 306].  

Державні цільові програми в країнах Заходу служать також ін-

струментом структурної політики. Важлива роль відводиться цільовим 

програмам у розвитку виробничої, соціальної інфраструктури, сфери 

науково-дослідних і конструкторських робіт і військово-промислового 

комплексу [1]. 

У Франції елементи державного програмування застосовували 

ще у 20-х роках ХХ ст. – це, зокрема, програма оздоровлення сіль- 

ського господарства («план Тардьє»), програма боротьби з безробіт-

тям  («план Марке»), план соціально-економічного розвитку країни 

[3,  с. 29–30]. До позитивних сторін французького програмування слід 
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віднести методологію розробки планів: починаючи з 1984–1988-х рр., 

вони розробляються, виходячи з проблем регіонів [4, с. 258].  

Державне регулювання у Великобританії еволюціонувало від 

повного невтручання у справи економіки до все ширшого вторгнення 

в  господарське життя. На початку ХХ ст., завдячуючи Л. Джорджу та 

У.Черчиллю, урядом було закладено основи для соціальної програми, 

яка передбачала громадські роботи з метою боротьби з безробіттям. 

Реалізація цієї програми забезпечувала високу зайнятість, яка була 

розподілена по всій території країни; через це більшість людей отри-

мували заробітну платню замість допомоги у зв’язку з безробіттям, що 

означало посилення купівельної спроможності, яка, своєю чергою, 

стимулює торгівлю. Приблизно в 1980–1990-х рр. у Великобританії 

почали впроваджувати систему «нового менеджменту» в державне 

управління, роблячи його все більше ринковим і клієнтозорієнтованим, 

виділяючи публічні послуги і поступово розширюючи практику пере-

дачі їхнього надання в приватний сектор на ринкових умовах (програ-

ма «Наступні кроки») [5]. 

Через вдале поєднання ринкових механізмів із державним регу-

люванням ще наприкінці ХІХ ст. бідну селянську Швецію було виве-

дено на рівень високорозвинених країн із ефективною, соціально  

орієнтованою економікою. У зв’язку з цим і виник термін «шведська 

модель». Основними цілями соціально-економічної політики, які було 

впроваджено в життя країни через державні цільові програми, стали: 

підтримка високої і стабільної зайнятості та регіональної економічної 

рівноваги; швидке економічне зростання; вирівнювання прибутків  

населення; досягнення стабільності та прийнятності цін; охорона  

довкілля; заможність і задоволеність роботою; зростання допомоги  

країнам,  що  розвиваються. 

Систему державного економічного програмування Японії мож-

на розділити на три чітко окреслені ланки – по-перше, «якісні плани», 

тобто довгострокові програми-прогнози, котрі призначені для вияс-

нення загальної картини майбутнього країни («план Танака», «Третій 

комплексний план національного розвитку»); по-друге, прийняті уря-

дом середньострокові державні плани, в яких зосереджено комплекс 

заходів для вирішення проблем в економічній і соціальній сферах на 

найкоротший термін, зазвичай до 5 років; і по-третє, щорічне бюджет-

не планування, яке можна розглядати як короткострокові програми на 

один рік [6, с. 160]. 

Родзинкою японської політики є вдала методика подолання кри-

зових явищ (нафтова криза 1973р., криза «високої єни»). Серед основ-

них напрямів, яких дотримувались урядовці під час таких процесів, 
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були: зміна промислової структури; залучення закордонних інвести-

цій; підвищення продуктивності праці на основі науково-технічного 

прогресу; здійснення антидепресивної політики уряду, котрий у період 

погіршення загальноекономічної кон’юнктури збільшував асигнування 

на громадські будівельні роботи, знижував податки і ставку облікового 

відсотка банку. Крім того, державні цільові програми в Японії зазви-

чай є засобом стимулювання нових, наукоємних, галузей, таких як 

електроніка, робототехніка і розробка інформаційних систем. 

За даними Інституту світової економіки, у Німеччині домінують 

два екстремуми державного регулювання. З одного боку, виділяються 

галузі, в яких є ефективним ринково-конкурентне регулювання, і тому 

немає потреби в державному ринково-організаційному мезоекономіч-

ному регулюванні (наприклад, галузі переробної промисловості), 

а  з  іншого – існує велика група галузей з доволі сильним державним 

регулюванням (до них належать кам’яновугільна і металургійна про-

мисловості) [7, с. 38].  

«План Натана», розроблений в 1954 р. за участю експертів 

ООН,  розпочав процес державного планування у Південній Кореї. Ця 

програма передбачала: розширення зв’язків з ринками промисловороз-

винених країн; введення експортного сектора економіки в систему  

міжнародного розподілу праці; пріоритетне інвестування в конкурен-

тоспроможні галузі; контроль держави за виробництвом. У державних 

планах Південної Кореї особливої уваги надають підтримці фінансово-

промислових груп, динамічний розвиток та орієнтація яких на зовніш-

ній ринок сприяли їх перетворенню в транснаціональні корпорації 

(«Самсунг», «ДЕУ», «Хенде» та інші). 

Основні напрями державних програм економічного і соціально-

го розвитку розглянутих країн подано у таблиці. 

Аналізуючи становлення економічного програмування, доціль-

но було б визначити роль державних регіональних програм, які посі-

дають чільне місце в економіці розвинених держав. У таких країнах, 

як  Японія, Великобританія, Швеція, Франція та інших, регіональні 

програми тісно взаємопов’язані з державними програмами та охоплю-

ють дією всю територію. США, ФРН, Канада, Норвегія та деякі інші 

країни здійснюють часткове регіональне програмування, що охоплює 

окремі регіони і не пов’язане із загальноекономічним державним  

програмуванням. 

Високорозвинені країни продовжують удосконалювати форми 

і  методи регіональної політики. Поряд із прямим адміністративним 

впливом щораз більшого поширення набувають засоби непрямої дії: 

створення за державні кошти необхідної інфраструктури на територіях 
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нового освоєння, зменшення або повне звільнення від податків, зни-

ження мита на устаткування в депресивних районах, створення в них 

наукових комплексів, які стають центрами тяжіння для індустріально-

го розвитку територій, прийняття законів стосовно вільних економіч-

них зон. 

 
Таблиця 

 

Основні напрями державних програм 

економічного і соціального розвитку 

в зарубіжних країнах
* 

 

Країна Напрямки державних програм економічного і соціального розвитку 

Швеція ‒ підтримка високої і стабільної зайнятості та регіональної 

економічної рівноваги;  

‒ швидке економічне зростання;  

‒ вирівнювання прибутків населення;  

‒ досягнення прийнятності стабільності цін;  

‒ охорона довкілля;  

‒ заможність і задоволеність роботою;  

‒ зростання допомоги країнам, що розвиваються 

Японія ‒ зміна промислової структури;  

‒ залучення закордонних інвестицій;  

‒ підвищення продуктивності праці на основі науково-

технічного прогресу; 

‒ стимулювання нових, наукоємних, галузей, таких як елект-

роніка, робототехніка і розробка інформаційних систем 

Німеччина ‒ розвиток виробничої і соціальної інфраструктури; 

‒ розвиток сфери науково-дослідних і конструкторських ро-

біт; 

‒ підтримка традиційних галузей промисловості (вугільної 

галузі, чорної металургії), а також галузей з тривалим інвести-

ційним циклом і низькою рентабельністю 

Південна  

Корея 

‒ розширення зв’язків з ринками промислово розвинених 

країн;  

‒ введення експортного сектора економіки в систему міжна-

родного розподілу праці;  

‒ пріоритетне інвестування в конкурентоспроможні галузі;  

‒ контроль держави за виробництвом; 

‒ підтримка фінансово-промислових груп, динамічний розви-

ток та орієнтація яких на зовнішній ринок сприяли їх перетво-

ренню в транснаціональні корпорації  

 

* Складено на основі джерел 1; 5; 6; 7. 
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Також уряди розробляють програми розвитку депресивних ра-

йонів, приймають спеціальні рішення відносно державних замовлень 

на продукцію, яка виробляється в них. Майже усі розвинені країни 

практикують скорочення термінів амортизації в слаборозвинених  

районах, що прискорює технічний прогрес і розвиток регіону загалом; 

встановлюють нижчі тарифи за користування електроенергією, водою, 

землею та інше.  

У Німеччині багатьма законами звільняються від оподаткування 

новобудови у депресивних місцевостях. До речі, тут упродовж остан-

ніх десятиріч функціонувало майже 3000 науково-дослідних інститу-

тів, товариств і асоціацій, що займались питаннями територіального 

планування та прогнозування. Подібною є ситуація в Японії, Канаді, 

Італії, Бельгії, Нідерландах і багатьох інших країнах зі змішаною  

економікою. 

Польщею було засновано національні інструменти підтримки 

сільського господарства через використання механізму бюджетних 

субсидій, запроваджено Програму активізації сільської місцевості та 

Секторну операційну програму модернізації переробних підприємств 

і  розвитку сільської місцевості. Для управління програмами розвитку 

створено спеціалізовані структури. Наприклад, для управління розвит-

ком агропромислового сектора започатковано діяльність Агенції  

аграрного ринку та Агенції реструктуризації і модернізації сільського 

господарства [8]. 

Власні доходи місцевих бюджетів у багатьох розвинених краї-

нах не входять до складу доходів бюджетів, вищих за рангом і, таким 

чином, не регулюються згори. Місцеві бюджети тут складають від 70% 

до 98% всього бюджетного фінансування; насамперед таким підходом 

вирізняються Сполучені Штати Америки, Австрія, Швеція, Швейцарія, 

Іспанія та інші. В Японії, Франції, Бельгії та Фінляндії фінансова авто-

номія місцевих бюджетів знаходиться на рівні 55–70%. Основу їх фі-

нансової самостійності становлять місцеві податки і місцеві надбавки 

до загальнодержавних податків. 

Автономія місцевих бюджетів у США та скандинавських краї-

нах здебільшого забезпечується завдяки місцевим податкам – майно-

вому та податку на успадковану нерухому власність. У США прямі 

місцеві податки становлять майже 80% поточних доходів, у Швеції – 

64,3%, у Норвегії – 55,2%. 

Повноваження органів влади різних рівнів та їх вплив на регу-

лювання економічних процесів у розвинених країнах мають як схожі 

тенденції, так і значні відмінності. У більшості країн ЄС місцева влада 

володіє достатніми можливостями для проведення власної економічної 
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політики. Одночасно вона втілює у життя рішення, прийняті на націо-

нальному рівні. Таким чином відбувається поєднання двох рівнів регу-

лювання: державна влада зберігає контрольні повноваження, а вирі-

шення державних проблем місцевою владою дає змогу враховувати 

територіальну специфіку. 

У Німеччині адміністрація земель організована як адміністрація 

справжніх держав. Тут створено земельні міністерства з центральними й 

місцевими службами та самостійні адміністрації земель, а не федерації. 

У країнах ринкової економіки існує відмінність між обов’язко- 

вими і дозволеними функціями, тобто між статутними повноваження-

ми місцевого уряду та обов’язками, які йому дозволено виконувати як 

додаткові до обов’язків центральної влади [9, с. 57].  

Найбільших успіхів на шляху до відновлення програмно-

цільового методу управління серед пострадянських країн досягла Ро-

сійська Федерація. Розроблені її федеральні цільові програми (ФЦП) у 

90-х рр. ХХ ст. стали міцним важелем забезпечення територіальної 

єдності, зміцнення економічних зв’язків регіонів новоствореної держа-

ви. Специфіка розподілу влади в РФ призвела до того, що уряд 

мав  повноваження винятково у сфері ФЦП. Водночас окремі програми 

діють на підставі указів президента РФ, а уряд виступає суто в ролі 

їх  відповідального виконавця [10, с. 23].  

Уваги заслуговує програма «Дороги Росії». У ній на основі  

комплексного програмно-цільового підходу передбачено вирішення 

питань удосконалення і розвитку дорожньої мережі країни шляхом 

збалансованого планування всіх видів дорожніх робіт – будівництва, 

реконструкції, ремонту і підтримки автомобільних доріг.  

Проаналізувавши та узагальнивши досвід низки пострадянських 

держав, чиї правові системи за власними ознаками є найбільш схожи-

ми до вітчизняної (Російська Федерація, Республіка Білорусь, Респуб-

ліка Казахстан), можна дійти висновку, що для них є характерним 

подібне розуміння засобів та функцій програмного регулювання.  

Зокрема, в цих державах порядок розроблення та реалізації програм 

регламентується спеціальними актами законодавства, правові програ-

ми розподіляються на програми розвитку й цільові програми, про-

грамне регулювання пов’язується з категоріями державного плануван-

ня та прогнозування. Водночас правове забезпечення процесів роз- 

роблення програм, їх реалізація та контроль за виконанням є дещо 

варіативними навіть для цих країн і потребують додаткових наукових 

досліджень. 

Висновки. Отже, зарубіжними країнами накопичено великий 

досвід державного програмування соціально-економічних процесів на 
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макроекономічному та регіональному рівнях. Формою реалізації  

структурного програмування, яка в більшості країн світу індикативна, 

є національне планування, що має на меті довгострокову оптимізацію 

національної галузевої структури [11].  

Планові та прогнозні документи в розвинених країнах націлені 

на задіяння таких регулюючих факторів, як цінова й податкова політи-

ка, дотаційні механізми, вирішення митних проблем, використання 

ресурсного потенціалу тощо, котрі здебільшого діють не як методи 

адміністративної заборони, а як шляхи економічного заохочення або 

стримування тих чи інших процесів. 

У підсумку, варто зазначити, що теоретичний та практичний за-

кордонний досвід, який набуто в сфері державного програмування 

економічного і соціального розвитку, може бути використаний в умо-

вах сучасної України. Крім того, існують окремі міждержавні угоди, 

що регламентують сумісну діяльність у сфері виконання цільових про-

грам, до яких приєдналася й Україна. 
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Цвайг Х. И., Галайко Н. В. Зарубежный опыт государственного 

программирования социально-экономического развития и возможности 

его адаптации к отечественным условиям 
Рассмотрено историческое измерение становления института госу-

дарственных целевых программ и опыт мировых систем хозяйствования, 
в  частности американской модели, моделей Западной и Восточной Европы, 

японской и моделей других развитых стран, использование экономического 
программирования для решения проблем социально-экономического развития. 

Доказано, что для выполнения функций государственного регулирования 
и  решения неотложных задач во всех сферах жизнедеятельности общества 

необходимо определить новые направления перспективного развития и пред-
видеть последствия многих хозяйственных явлений. 

Ключевые слова: государственное регулирование экономики, эконо-

мическое программирование, государственные целевые программы, государс-
твенные программы экономического и социального развития. 

 

Tsvaig Kh. I., Halaiko N. V. Foreign Experience of State Programming 

of Social and Economic Development and Its Possibilities to Adapt to Domestic 

Conditions 
Historical dimension of institution formation of state targeted programmes 

and experience of world economic systems, American model, Western and Eastern 

Europe models, Japanese model and models of developed countries in particular, 
usage of economic programming for solving social and economic problems are 

studied in this article. It is emphasized that in order to use state regulation functions 
and accomplish present tasks in all spheres of living environment of society, it is 

necessary to define new directions of perspective development and foresee 
consequences of all economic phenomena. 

Directions of state programming of social and economic development in 
Ukraine on macroeconomic and regional levels were introduced. One of them is the 

study of foreign experience of state programming of economic and social 
development and its adaptation to native conditions. Since planned and predictive 

documents in these countries are targeted at involving price and tax policy, grant 
mechanisms, solving customs problems, using resource potential etc., they are 

generally effective in case of economic stimulation and suppression of some 

processes in the majority of cases. Development directions of state programmes of 
economic and social development in foreign countries cover all the important 

indices of national economy. In Western Europe these programmes are focused on 
development of industrial and social infrastructure, research and design spheres, 
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support of traditional industry branches and branches involving prolonged 

investment cycle and low profitability. 

It is claimed on the basis of performed research that past experience and 

present processes practice show that holding of economic balance and gradual 

movement in the direction of market development model, not only in Western Europe 

and North America, but also in the developing countries, moving in the direction of 

administrative command system, are possible only through planning and prediction. 

It concerns not only macro level processes, but also regional economy. 

Key words: state economy regulation, economic programming, state 

targeted programmes, state programmes of economic and social development.  
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ПРОДАЖ ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ: 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ТА ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК 
 

Сфера зовнішньоекономічної діяльності визначає необхідність прове-

дення розрахунків із закордонними партнерами в іноземній валюті, які знахо-

дять своє відображення в системі бухгалтерського обліку з урахуванням ви-

мог чинного законодавства. У науковій статті розглянуто проблемні питан-

ня методології та методики обліку операцій з продажу іноземної валюти 

відповідно до П(С)БО та податкового законодавства. Запропоновано мето-

дичні підходи до вдосконалення обліку операцій, що досліджуються. 

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, бухгалтерський об-

лік, податковий облік, іноземна валюта, продаж іноземної валюти, валютний 

курс, курсова різниця. 

 

Постановка проблеми. Упродовж останніх років значно акти-

візувалася зовнішньоекономічна діяльність суб’єктів господарювання. 

Розширення ринків збуту, неможливість функціонування компаній 

лише в межах внутрішнього ринку країни та необхідність співпраці 

з  міжнародними контрагентами вимагають від партнерів здійснення 

товарно-грошових відносин, які втілюються в обміні однієї валюти 

на  іншу. Забезпечує виконання цього процесу особливий ринок, на 

якому можна вільно продавати й купувати валюту. Без такої можливо-

сті економічні контрагенти не могли б реалізовувати свої валютні від-

носини, оскільки не мали б іноземної валюти для здійснення зовнішніх 

розрахунків. 
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Дослідження методологічного регулювання бухгалтерського 

обліку операцій з купівлі-продажу іноземної валюти та їх відображен-

ня в системі рахунків бухгалтерського обліку засвідчує наявність  

проблемних питань у цій сфері: це потреба вдосконалення валютного 

законодавства, розширення нормативної бази щодо чинних методик 

операцій з обліку продажу іноземної валюти, необхідність розв’язання 

практичних проблем інформаційного забезпечення управлінських  

рішень у діяльності підприємств загалом і за операціями з продажу 

іноземної валюти зокрема. 

Стан дослідження. Теоретичні і практичні засади досліджень 

операцій з обліку продажу іноземної валюти розкрито у наукових  

працях таких вітчизняних учених: Ф. Бутинця, Т. Демчук, І. Жиглей, 

Л. Кадуріної, Ю. Лисенка, І. Волкова, Ю. Кузьмінського, А. Максиме-

нка та ін.  

Викладені ними теоретичні положення, отримані наукові  

результати й практичні рекомендації є підґрунтям для подальшого  

наукового вивчення та систематизації проблемних аспектів бухгалтер-

ського обліку. Проте низка питань теорії та практики обліку операцій 

з  продажу іноземної валюти недостатньо досліджена та потребує по-

дальших наукових розробок з урахуванням сучасних умов ведення 

підприємницької діяльності. 

Мета статті полягає в обґрунтуванні теоретичних положень,  

розробці науково-практичних рекомендацій щодо вдосконалення  

методології та методики бухгалтерського обліку операцій продажу 

іноземної валюти з метою формування повної обліково-економічної 

інформації стосовно цих операцій, усунення розбіжностей між поло-

женнями чинних П(С)БО, правилами податкового обліку та Інструкці-

єю про застосування Плану рахунків. 

Виклад основних положень. У сучасних умовах українські  

підприємства самостійно здійснюють зовнішньоекономічні операції 

в  іноземній валюті. Їх ефективність багато в чому залежить від того, 

наскільки є надійною та повною обліково-економічна інформація щодо 

цих операцій. 

Операції з обміну валюти називаються валютними. На сьогодні 

валютні операції є одним із найскладніших і найризикованіших видів 

бізнесу, які можуть бути джерелом значних як прибутків, так і збитків. 

Це обумовлює необхідність вивчення природи даних операцій як  

основи функціонування валютного ринку, їх впливу на діяльність  

підприємства [10]. 

Валютні операції – це угоди, пов’язані з купівлею-продажем  

валюти і платіжних документів в іноземній валюті з використанням 
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їхяк платіжних та розрахункових засобів у міжнародних відносинах. 

Існують різні види валютних операцій. Їх класифікація ґрунтується на 

тому, що іноземну валюту можна використовувати і як об’єкт (специ-

фічний товар), і як відповідний інструмент, зокрема платіжний, розра-

хунковий, кредитний тощо, для обслуговування різних економічних 

операцій, в тому числі торгових та неторгових. 

Валютні операції у широкому розумінні є конкретною формою 

прояву валютних відносин у народногосподарській практиці, здійс-

нюються на валютному ринку, де й обертається валюта. 

Валютний ринок є системою відносин з купівлі-продажу інозе-

мної валюти. Для таких операцій потрібно мати чітке уявлення про 

валютний курс, який визначає співвідношення між двома валютами 

і  за допомогою якого відбувається обмін однієї валюти на іншу, тобто 

про ціну, за якою може бути продана або куплена валюта однієї краї-

ни, виражена у валюті іншої країни. Різниця між курсом купівлі і про-

дажу валюти є маржа [3]. 

У бухгалтерському обліку методологічні засади формування ін-

формації про операції в іноземних валютах і порядок відображення 

показників статей фінансової звітності господарських одиниць за ме-

жами України в грошовій одиниці України визначає П(С)БО 21 

«Вплив змін валютних курсів». Норми цього Положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку застосовують підприємства, організації та інші 

юридичні установи незалежно від форм власності (крім бюджетних 

установ). 

Операціями в іноземній валюті вважають господарські операції, 

вартість яких виражена в іноземній валюті, або господарські операції, 

що потребують розрахунків в іноземній валюті [7]. Операції в інозем-

ній валюті пов’язані з: 

 переходом права власності на валютні цінності, за винятком 

операцій, що здійснюються між резидентами у валюті України; 

 використанням валютних цінностей у міжнародному обігу як 

засобу платежу, з передачею заборгованостей та інших зобов’язань, 

предметом яких є валютні цінності; 

 ввезенням, переказом і пересиланням на територію України та 

вивезенням, переказом і пересиланням за її межі валютних цінностей. 

Операції в іноземній валюті відображаються як в національній 

грошовій одиниці України, так і у валюті розрахунків і платежів за 

кожною іноземною валютою окремо. Для переведення іноземної валю-

ти в національну використовується валютний курс. 

Валютний курс – це встановлений Національним банком  

курс грошової одиниці України до грошової одиниці іншої країни [7]. 
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Офіційний курс національної грошової одиниці встановлює 

НБУ на підставі результатів торгів валютними цінностями на міжбан-

ківській валютній біржі; його використовують при здійсненні всіх без-

готівкових операцій: 

 купівлі та продажу іноземної валюти; 

 у бухгалтерському обліку всіх операцій, відображених в іно-

земній валюті; 

 розрахунків із бюджетом та митницею; 

 під час планування та аналізу зовнішньоекономічної діяльності; 

 при ціноутворенні; 

 під час складання оперативної, бухгалтерської і статистичної 

звітності; 

 для міждержавних розрахунків. 

Офіційний курс використовують усі резиденти і нерезиденти, 

які проводять діяльність на території України, незалежно від форм 

власності і господарювання та видів здійснюваних операцій. 

Якщо господарська операція здійснюється у валюті, офіційний 

курс якої відносно до національної грошової одиниці не встановлено 

Національним банком, то перерахунок звідбувається у два етапи: спо-

чатку іноземну валюту переводять у конвертовану за офіційним кур-

сом, опублікованим у газеті «Fіnаnсіаl Тіmеs», а далі отриману суму в 

конвертованій валюті перераховують у національну грошову одиницю 

у встановленому порядку. 

Операції в іноземній валюті слід відображати у валюті звітності, 

тобто перераховувати суму в іноземній валюті у гривні із застосу- 

ванням валютного курсу на дату здійснення операції. Якщо на дату 

балансу або на дату здійснення розрахунків валютний курс змінився, 

виникають курсові різниці. Курсова різниця – це різниця між оцін- 

ками  однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних  

валютних курсах. 

Всі операції, пов’язані з купівлею, продажем чи обміном іно- 

земної валюти юридичними особами і приватними підприємцями, по-

винні відбуватися винятково на міжбанківському валютному ринку 

через уповноважені банки та інші фінансово-кредитні установи, що 

мають ліцензію НБУ на заняття такою діяльністю. 
На відміну від купівлі іноземної валюти, її продаж відбувається 

без особливої паперової тяганини. Клієнту, який вирішив обміняти 
іноземну валюту на гривні, достатньо подати до обслуговуючого банку 
заяву. У ній, крім звичайних реквізитів для такого роду документів – 
найменування і місцезнаходження уповноваженого банку, дати скла-
дання, назви підприємства, номера його поточного рахунку і т. д., – 
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обов’язково зазначають бажаний курс продажу, а також реквізити  
рахунку, з якого банк має списати іноземну валюту для продажу й на 
який зарахують гривні від такої операції. 

Отже, заява про продаж іноземної валюти повинна містити  
такі реквізити: 

 найменування та місцезнаходження уповноваженого банку, 
що обслуговує клієнта; 

 код заяви про продаж іноземної валюти; 

 назву документа – заяву про продаж іноземної валюти; 

 дату складання заяви про продаж іноземної валюти (число – 
цифрами, місяць – цифрами або словами, рік – цифрами); 

 повне або скорочене найменування клієнта, що збігається 
із  найменуванням, яке заявлене ним у картці зі зразками підписів 
і  відбитка печатки, місцезнаходження, номер телефону/факсу (для 
фізичної особи – прізвище, ім’я та по батькові); 

 номер рахунку в іноземній валюті, з якого клієнт доручає 
здійснити продаж іноземної валюти, найменування та код уповнова-
женого банку, що його обслуговує, в якому відкрито цей рахунок  
(фізична особа, яка не займається підприємницькою діяльністю, цей 
реквізит може не заповнювати); 

 назву іноземної валюти, що продається, словами і цифровий 
або літерний код іноземної валюти відповідно до Класифікатора; 

 суму продажу іноземної валюти цифрами; 

 курс продажу в гривнях (можливе значення «за курсом  
уповноваженого банку»); 

 номер поточного рахунку в гривнях, на який потрібно зара-
хувати гривневий еквівалент проданої іноземної валюти, найменуван-
ня і код уповноваженого банку, в якому відкрито цей рахунок; 

 відбиток печатки та підписи відповідальних осіб клієнта, які 
заявлені ним у картці зі зразками підписів та відбитка печатки (для 
фізичної особи, яка її не має, проставляється лише її підпис) [8]. 

У заяві про продаж іноземної валюти клієнт може: 

 визначити гривневий еквівалент іноземної валюти, що дору-
чається продати відповідно до встановленого в заяві курсу; 

 надати право уповноваженому банку, який його обслуговує, 
утримати комісійну винагороду в гривнях із коштів, одержаних від 
продажу іноземної валюти, без зарахування цієї комісійної винагороди 
на поточний рахунок клієнта в національній валюті [8]. 

Виконати заявку про продаж іноземної валюти банк зо-

бов’язаний протягом 30 днів починаючи з дня його оформлення  

(причому сам день оформлення не враховують). 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0950-05/page3?text=%E2%E8%EA%EE%ED%E0%F2%E8+%E7%E0%FF%E2%EA%F3+%EF%F0%EE+%EF%F0%EE%E4%E0%E6#w3127
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0950-05/page3?text=%E2%E8%EA%EE%ED%E0%F2%E8+%E7%E0%FF%E2%EA%F3+%EF%F0%EE+%EF%F0%EE%E4%E0%E6#w3129
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0950-05/page3?text=%E2%E8%EA%EE%ED%E0%F2%E8+%E7%E0%FF%E2%EA%F3+%EF%F0%EE+%EF%F0%EE%E4%E0%E6#w3130
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0950-05/page3?text=%E2%E8%EA%EE%ED%E0%F2%E8+%E7%E0%FF%E2%EA%F3+%EF%F0%EE+%EF%F0%EE%E4%E0%E6#w3131
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0950-05/page3?text=%E2%E8%EA%EE%ED%E0%F2%E8+%E7%E0%FF%E2%EA%F3+%EF%F0%EE+%EF%F0%EE%E4%E0%E6#w3132
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0950-05/page3?text=%E2%E8%EA%EE%ED%E0%F2%E8+%E7%E0%FF%E2%EA%F3+%EF%F0%EE+%EF%F0%EE%E4%E0%E6#w3133
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0950-05/page3?text=%E2%E8%EA%EE%ED%E0%F2%E8+%E7%E0%FF%E2%EA%F3+%EF%F0%EE+%EF%F0%EE%E4%E0%E6#w3134
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0950-05/page3?text=%E2%E8%EA%EE%ED%E0%F2%E8+%E7%E0%FF%E2%EA%F3+%EF%F0%EE+%EF%F0%EE%E4%E0%E6#w3135
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0950-05/page3?text=%E2%E8%EA%EE%ED%E0%F2%E8+%E7%E0%FF%E2%EA%F3+%EF%F0%EE+%EF%F0%EE%E4%E0%E6#w3136
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0521500-98
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0950-05/page3?text=%E2%E8%EA%EE%ED%E0%F2%E8+%E7%E0%FF%E2%EA%F3+%EF%F0%EE+%EF%F0%EE%E4%E0%E6#w3137
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0950-05/page3?text=%E2%E8%EA%EE%ED%E0%F2%E8+%E7%E0%FF%E2%EA%F3+%EF%F0%EE+%EF%F0%EE%E4%E0%E6#w3139
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0950-05/page3?text=%E2%E8%EA%EE%ED%E0%F2%E8+%E7%E0%FF%E2%EA%F3+%EF%F0%EE+%EF%F0%EE%E4%E0%E6#w3140
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0950-05/page3?text=%E2%E8%EA%EE%ED%E0%F2%E8+%E7%E0%FF%E2%EA%F3+%EF%F0%EE+%EF%F0%EE%E4%E0%E6#w3141
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0950-05/page3?text=%E2%E8%EA%EE%ED%E0%F2%E8+%E7%E0%FF%E2%EA%F3+%EF%F0%EE+%EF%F0%EE%E4%E0%E6#w3142
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0950-05/page3?text=%E2%E8%EA%EE%ED%E0%F2%E8+%E7%E0%FF%E2%EA%F3+%EF%F0%EE+%EF%F0%EE%E4%E0%E6#w3143
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0950-05/page3?text=%E2%E8%EA%EE%ED%E0%F2%E8+%E7%E0%FF%E2%EA%F3+%EF%F0%EE+%EF%F0%EE%E4%E0%E6#w3144
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0950-05/page3?text=%E2%E8%EA%EE%ED%E0%F2%E8+%E7%E0%FF%E2%EA%F3+%EF%F0%EE+%EF%F0%EE%E4%E0%E6#w3145
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Продаж іноземної валюти, як і її купівля, відбувається на між-

банківському валютному ринку України за комерційним курсом, за-

значеним клієнтом у заяві. Зазвичай курс продажу на міжбанківському 

валютному ринку України дещо відрізняється від курсу НБУ. 

Іноземну валюту, перераховану для продажу, в обліку відобра-

жають за курсом НБУ на дату списання коштів із рахунку із зазначен-

ням кореспонденції: 

Дебет 334 «Кошти в дорозі в іноземній валюті»; 

Кредит 312 «Поточні рахунки в іноземній валюті». 

Відповідно при зарахуванні на поточний рахунок грошей, одер-

жаних від реалізації іноземної валюти, проводять в обліку запис: 

Дебет 311 «Поточні рахунки в національній валюті»; 

Кредит 333 «Кошти в дорозі в національній валюті». 

Слід зазначити, що іноземну валюту продають за комерцій-

ним  курсом, відмінним від курсу НБУ. Додатну різницю, що вини- 

кає в результаті цього, включають до інших операційних доходів 

на  субрахунку 711 «Доходи від купівлі-продажу іноземної валюти», 

а  від’ємну – на субрахунку 942 «Витрати на купівлю-продаж інозем-

ної валюти». 

Оскільки іноземна валюта на банківському рахунку – це моне-

тарна стаття, то на дату її списання з балансу в обліку потрібно  

відображати курсові різниці. Додатний результат відображають за  

кредитом субрахунку 714 «Дохід від операційної курсової різниці», 

а  від’ємний – за дебетом субрахунку 945 «Втрати від операційної кур-

сової різниці». 

Одним із заходів, до яких НБУ вдається для врегулювання ситу-

ації на грошово-кредитному й валютному ринках України, є 

обов’язковий продаж іноземних валютних надходжень на користь ре-

зидентів. 

Усі розрахунки за експорт та імпорт товарів чи послуг в інозем-

ній валюті необхідно здійснювати в строк не більше ніж 90 календар-

них днів, 75% від суми валютної виручки підлягають обов’язковому 

продажу на міжбанківському валютному ринку, а решта 25% лиша-

ються в розпорядженні одержувача [9]. 

Вимога обов’язкового продажу в розмірі 75% не поширюється 

на кредити, що надаються резиденту-позичальнику за участю інозем-

ного експортно-кредитного агентства для виконання зобов’язань за 

імпортним контрактом перед нерезидентом. Однак це стосується лише 

тих випадків, коли іноземний кредитор перераховує кошти за імпорт-

ним контрактом позичальника безпосередньо на рахунок нерезидента-

експортера, тобто без зарахування цих коштів на рахунок резидента-
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позичальника. Також вимога обов’язкового продажу більше не сто- 

сується грошового забезпечення (гарантії, застави, завдатку, депозиту), 

яке нерезидент надає для участі в конкурсних торгах під час здійснен-

ня державних закупівель. 

Відповідно до Постанови № 863, продовжує діяти норма, яка 

дозволяє здійснювати перекази з поточного рахунка в іноземній валюті 

на суму, що не перевищує 150 тис. грн. на місяць, але це обмеження 

не  поширюється на безготівкові розрахунки, що здійснюються з вико-

ристанням електронних платіжних засобів для оплати продукції та 

послуг для власного споживання фізичних осіб. 

Послаблено заборону на купівлю іноземної валюти для подаль-

шого перерахування за кордон коштів, отриманих іноземним інвесто-

ром від продажу цінних паперів українських емітентів. На сьогодні 

ця  заборона не поширюється на кошти, отримані від продажу держав-

них облігацій України не лише на фондових біржах, як було раніше, 

а  й поза їх межами [9]. 
Фізичні особи-підприємці, що займаються експортом товарів 

чи  надають послуги зарубіжним замовникам, можуть отримувати до-
хід в іноземній валюті. Валютну виручку вони зобов’язані перерахува-
ти в гривні за офіційним курсом, встановленим Національним банком 
на дату її одержання, та вказати цю суму в книзі обліку доходів. 

Розподіляються валютні надходження таким чином: 

 уся сума оплати від контрагента-нерезидента у валюті по- 
трапляє на розподільчий рахунок банку 2603 «Розподільчі рахунки 
суб’єктів господарювання», з якого обов’язково продається 75% від 
суми платежу. Банк уповноважений продати цю валюту лише наступ-
ного робочого дня після зарахування грошей на розподільчий рахунок; 

 не пізніше наступного банківського дня частину іноземної 
валюти, що не підлягає продажу, перераховують на валютний рахунок 
підприємства, тобто на валютний рахунок підприємця потрапляє  
тільки 25%, якими він може розпоряджатися на свій розсуд: обміняти, 
оформивши відповідну заявку, зробити оплату постачальнику-нерези- 
денту, надавши банку необхідні підстави для такого платежу, тощо; 

 залишок продають винятково наступного операційного дня, 
і  гривневу виручку зараховують на поточний рахунок клієнта в націо-
нальній  валюті. 

Є два варіанти обліковування іноземної валюти. Згідно з пер-
шим, іноземну валюту на розподільчому рахунку в обліку не відобра-
жають. Вважається, що іноземна валюта на розподільчому рахунку 
не  є активом підприємства. 

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік  

і фінансову звітність в Україні», активи – це ресурси, контрольовані 



________  НАУКОВИЙ ВІСНИК 1´2016 ________________________ ISSN 2311-844X 

________  Львівського державного університету внутрішніх справ ____________ 

 302 

підприємством у результаті минулих подій, використання яких,  

як очікується, призведе до отримання економічних вигід у май- 

бутньому [1]. 

Однією з вагомих ознак активу є можливість підприємства  

контролювати його. Іноземна валюта, що зарахована на розподільчий 

рахунок, не є підконтрольною підприємству, а отже, не може бути ві-

дображеною в його активах. На цій підставі бухгалтер має відобразити 

в обліку лише ті суми, що зараховані на рахунки підприємства [5]. 

Однак, незважаючи на те що іноземна валюта на розподільчому 

рахунку не визнається активом, в обліку обов’язково відображають 

результат її продажу – різницю між вартістю іноземної валюти за кур-

сом продажу та її вартістю за курсом НБУ на дату продажу. Таку  

різницю включають до інших операційних доходів (субрахунок 711 

«Дохід від купівлі-продажу іноземної валюти») чи витрат (субрахунок 

942 «Витрати на купівлю-продаж іноземної валюти») [5]. 

Згідно з другим варіантом, іноземну валюту на розподільчому 

рахунку відображають у складі активів. Причому більшість бухгалте-

рів користуються саме цим підходом. 

Так, зарахування іноземної валюти на розподільчий рахунок ві-

дображають за дебетом субрахунку 316 «Спеціальні рахунки в інозем-

ній валюті», а списання іноземної валюти для продажу відображають 

за кредитом субрахунку 316 «Спеціальні рахунки в іноземній валюті». 

При цьому важливо пам’ятати, що такий актив – монетарна стаття, 

за  якою необхідно визначати курсові різниці на дату балансу та (або) 

дату списання іноземної валюти з розподільчого рахунку [5]. 

Позитивний результат включають до доходів: 

Дебет 316 «Спеціальні рахунки в іноземній валюті»; 

Кредит 714 «Дохід від операційної курсової різниці». 

Від’ємний результат включають до витрат: 

Дебет 945 «Втрати від операційної курсової різниці»; 

Кредит 316 «Спеціальні рахунки в іноземній валюті». 

У решті випадків облік обов’язкового продажу іноземної валю-

ти нічим не відрізняється – у доходах (витратах) відображають різни-

цю між вартістю проданої іноземної валюти за комерційним курсом 

та  її вартість за курсом НБУ.  

Банківську комісію включають до адміністративних витрат (Де-

бет 92 «Адміністративні витрати») [5]. 

Якщо порівняти облік за обома запропонованими варіантами, 

то  побачимо, що результат продажу іноземної валюти однаковий.  

Суттєвою відмінністю є лише курсова різниця, розрахована за суб- 

рахунком  316. 
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Окрім того, обраний підхід може вплинути на курс, за яким  

розраховуватимуться доходи від продажу товарів (робіт, послуг) на 

умовах передоплати, або курс, що враховуватиметься під час роз- 

рахунку курсових різниць за дебіторською чи кредиторською забор- 

гованістю в розрахунках із нерезидентами. А загалом у кожному 

з  двох варіантів загальний фінансовий результат, що включає і дохід 

від продажу товарів (робіт, послуг), і результат продажу іноземної  

валюти, є однаковим [5]. 

З приводу податкового обліку варто зазначити, що раніше опо-

даткування операцій з розрахунками в іноземній валюті регулювалося 

нормами п. 153.1 ст. 153 Податкового кодексу України, відповідно до 

якого в разі здійснення операцій з продажу іноземної валюти платник 

податку повинен: 

 включати до складу доходів або витрат відповідно позитивну 

або від’ємну різницю між доходом від продажу та балансовою вартіс-

тю такої валюти. Крім того, балансову вартість іноземної валюти 

у  цьому випадку слід визначати за офіційним курсом національної 

валюти до іноземної валюти на дату здійснення такої операції (тобто 

на дату продажу); 

 визначати курсову різницю за іноземною валютою, яка про-

дається, з урахуванням курсів НБУ на дату продажу цієї валюти та 

на  дату здійснення попередньої господарської операції з цією валю-

тою або на попередню дату балансу. При цьому прибуток (позитивне 

значення курсових різниць) враховується у складі доходів, а збиток 

(від’ємне значення курсових різниць) – у складі витрат платника  

податку. 

Нині щодо податку на прибуток жодних коригувань фінансово-

го результату за операціями продажу іноземної валюти проводи-

ти  не  потрібно. Таку операцію фіксують лише в бухгалтерському  

обліку, і на оподатковуваний прибуток вона вплине через фінан- 

совий  результат. 

Висновки. Проведений аналіз дає підстави зробити певні  

висновки. 

Розрахунки в іноземній валюті є важливою складовою зовніш-

ньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання, тому досліджен-

ня методики їх відображення в обліку є актуальним з точки зору впли-

ву на показники прибутковості. 

Методичні положення стосовно визначення порядку включення 

операцій в іноземній валюті у фінансову звітність суб’єкта господарю-

вання та переведення фінансової звітності у валюту звітності регламе-

нтовано П(С)БО 21 «Вплив зміни валютних курсів». 
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Процедура продажу іноземної валюти дуже проста, для цього 

клієнту, який вирішив обміняти іноземну валюту на гривні, необхідно 

подати до обслуговуючого банку заяву. В обліку іноземну валюту,  

перераховану для продажу, відображають за курсом НБУ на дату  

списання коштів із рахунку. Причому обов’язковому продажу під- 

лягає 75% валютної виручки. Щодо податково-прибуткового обліку 

обов’язкового продажу іноземної валюти Податковим кодексом  

України не передбачено жодних коригувань фінансового результату 

для  таких  операцій. 

Отож, проведене дослідження стосовно вдосконалення обліко-

вого процесу продажу іноземної валюти уможливлює усунення існую-

чих облікових недоліків таких операцій на підприємстві. 
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Шутка С. Є., Воляник Г. М. Продажа иностранной валюты:  

бухгалтерский и налоговый учет 

Сфера внешнеэкономической деятельности определяет необходи-

мость проведения расчетов с заграничными партнерами в иностранной ва-

люте, которые находят свое отражение в системе бухгалтерского учета с 

учетом требований действующего законодательства. В научной статье рас-

смотрено проблемные вопросы методологии и методики учета операций по 

продаже иностранной валюты в соответствии с П(С)БУ и налоговым зако-

нодательством. Предложены методические подходы относительно совер-

шенствования учета операций, которые исследуются. 

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, бухгалтерский 

учет, налоговый учет, иностранная валюта, продажа иностранной валюты, 

валютный курс, курсовая разница. 

 

Shutka S. Ye., Volyanyk G. M. Sale of Foreign Currency: Accounting 

and Tax Accounting 

In recent years, the foreign economic operations of business entities have 

seen a remarkable growth. Expansion of markets, the necessity for companies to 

expand operations beyond their domestic markets, and the need for cooperation with 

international contractors all require the implementation of commodity-money 

relations that are embodied in exchange of one currency to another. This process is 

implemented through the operation of a special market, in which you can buy and 

sell currency freely. Without such opportunities, economic contractors simply could 

not implement their monetary relations, since they would not have foreign currency 

to make foreign settlements. 

The issues related to the improvement of methodological approaches to 

accounting of foreign currency transactions are important in terms of activation of 

foreign economic operations of Ukrainian companies. The need to sale foreign 

currency arises in the process of foreign economic activity, especially, after the 

opening of a current account in foreign currency, execution of a foreign economic 

contract, or registration with the customs authorities. 

Accounting of foreign currency transactions is further complicated by the 

necessity to take into account fluctuations of the national currency against 

contractors’ currencies, to reflect exchange rate differences in accounting, as well 

as to monitor the procedures for buying and selling of foreign currency for 

timelines. Companies carry out all of their transactions associated with foreign 

exchange trading exclusively through banks and licensed financial institutions. 

Additionally, this paper suggests methodical approaches for improving 

accounting of concerned transactions. 

Key words: Foreign economic activity, accounting, tax accounting, foreign 

currency, sale of foreign currency, exchange rate, exchange rate difference. 
 

Стаття надійшла 6 квітня 2016 р. 
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