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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ 

НАЦІОНАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ 

ТА ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ 

НА МАКРО- ТА МІКРОРІВНЯХ: 

ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 

 

 
УДК 65.012.8                  І. Г. Бабець,  

С. С. Семак  

 
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ  

ДО НОРМУВАННЯ ІНДИКАТОРІВ  
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

 
Проаналізовано методичні підходи до розрахунку нормалізованих зна-

чень індикаторів економічної безпеки держави. Виявлено недоліки нормування 

від’ємних індикаторів щодо їх максимальних та мінімальних значень за дослі-

джуваний період.  

Запропоновано методику нормування від’ємних індикаторів, яка дає 

змогу отримати нормалізовані значення в межах інтервалу від 0 до 1 та  

коректно врахувати відповідність фактичних значень цих індикаторів  

критеріям  безпеки.  

Ключові слова: економічна безпека, методика нормування індикато-

рів, нормалізоване значення, інтегральний індекс.  

 
Постановка проблеми. Обґрунтування, розробка та реалізація 

стратегічних програм соціально-економічного розвитку України по-

винні відбуватися з урахуванням результатів оцінки рівня економіч- 

ної безпеки держави та мати за основу висновки щодо відповідності  

ключових індикаторів критеріальним обмеженням безпеки.  

Водночас істотного значення набуває вибір коректної методики 

розрахунку інтегральних показників за окремими складовими безпеки 

та узагальнюючого показника, яка б дозволила максимально врахувати 

інформацію про позитивний чи негативний вплив зміни кожного інди-

катора економічної безпеки на етапі їх нормування.  

Стан дослідження. Порядок нормування індикаторів визна- 

чається методикою розрахунку рівня економічної безпеки України 

і  передбачає розрахунок нормованих значень показників-стимуляторів 
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як відношення індикатора, розрахованого на основі статистичних да-

них, до граничного значення цього індикатора [1]: 
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де, хі – значення індикатора, розраховане за даними регіональних ста-

тистичних управлінь, хопт – порогове значення індикатора.  

Для показників-дестимуляторів застосовується обернене спів-

відношення: граничне значення індикатора поділити на статистичне 

значення цього показника.  

На думку А. Сухорукова та Ю. Харазішвілі, за такого підходу до 

нормування показників, якщо фактичні значення індикатора переви-

щують xопт (або є нижчими за xопт), нормалізовані значення Zi1 будуть 

більші за 1, що порушує прийняті межі зміни показників від 0 до 1. 

Тому пропонуємо проводити нормалізацію індикаторів за максималь-

ним (для стимуляторів) або мінімальним (для дестимуляторів) значен-

ням індикаторів, а не за оптимальними значеннями [2].  

Алгоритм нормалізації індикаторів, пропонований В. Криворо-

товим, А. Калиною та Н. Еріашвілі, передбачає такі випадки.  

По-перше, якщо в іменованій системі одиниць зменшення значення 

індикативного показника призводить до погіршення стану безпеки 

(спадний індикатор), то його нормалізоване значення визначається 

співвідношенням: 
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де, 
t

іх  – фактичне значення індикатора і (значення індикатора і, вира-

жене в іменованих одиницях) за аналізований період; іПКх ,1 , іКх ,1  – 

порогові значення для індикатора і в системі іменованих одиниць, 

що  відповідають передкризовому (ПК1) та кризовому (К1)  

станам; 
Н

іх  – нормалізоване значення індикатора і за аналізований 

період [3, с. 115–116].  
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По-друге, якщо в іменованій системі одиниць збільшення зна-

чення індикативного показника призводить до погіршення стану без-

пеки (зростаючий індикатор), то його нормалізоване значення визнача-

ється співвідношенням [3, с. 115–116]: 
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З огляду на встановлену умову зміни значень індикаторів від 0, 

що відповідає нормальному стану, до певного позитивного значення 

в  напрямі зростання загроз безпеці, розглянутий підхід нормування 

дає змогу виміряти не рівень економічної безпеки, а швидше рівень 

небезпеки, про що свідчить подана цими авторами класифікація си- 

туацій за індикативними показниками та їх оцінка в балах. Розгляну-

тий підхід дозволяє оцінити рівень небезпеки території, тому його  

застосування під час розрахунку інтегрального індексу економічної 

безпеки повинно відбуватися з урахуванням певних застережень 

у  процесі трактування результатів розрахунку.  

Отже, в наукових працях багато уваги приділено розробці мето-

дики нормалізації фактичних значень індикаторів економічної безпеки, 

які б дали змогу отримувати коректні результати оцінки. Також заува-

жимо, що у періоди поглиблення фінансово-економічної кризи та істо-

тної невідповідності низки індикаторів критеріям безпеки актуальною 

є проблема нормування індикаторів з від’ємним значенням. Напри-

клад, під час зниження рентабельності активів, рентабельності капіта-

лу банку, обсягу чистого надходження інвестицій до від’ємних значень 

застосування існуючих підходів до нормування індикаторів не дозво-

ляє врахувати їх негативний вплив на рівень відповідної складової 

економічної безпеки.  

Метою статті є розробка універсального методичного підходу 

до нормування індикаторів економічної безпеки, за якого нормалізова-

ні значення коректно відображатимуть ступінь відповідності фактич-

ного значення індикатора критеріям безпеки.  

Завданнями статті є: розрахунок на основі статистичних да- 

них фактичних значень індикаторів та визначення їх нормалі- 

зованих значень за допомогою існуючих методик (на прикладі  

банківської безпеки); виявлення недоліків отриманих результатів  

нормування; обґрунтування удосконаленого методичного підходу 



________  НАУКОВИЙ ВІСНИК 1´2015 ______________________________________ 

________  Львівського державного університету внутрішніх справ ____________ 

 6 

з  урахуванням особливостей нормалізації індикаторів з від’ємними 

значеннями.  

Виклад основних положень. Для оцінення рівня банківської 

безпеки оберемо найбільш репрезентативні показники, які істотно 

впливають на стан банківської діяльності та визначають стан фінансо-

вої системи загалом. Відповідно до системи індикаторів банківської 

безпеки включимо показники достатності регуляторного капіталу, час-

тки іноземних банків у загальній кількості банківських установ, частки 

іноземного капіталу у статутному капіталі банків, обсягу кредитування 

банками реального сектора економіки, частки простроченої заборгова-

ності за кредитами у загальному обсязі кредитів, рентабельності акти-

вів, рентабельності капіталу. Динаміка фактичних значень цих індика-

торів за 2009–2013 рр. та їх оптимальні значення подані в таблиці 1.  

 
Таблиця 1 

 

Індикатори банківської безпеки України у 2009–2013 рр. 
 

Індикатор 
Роки Оптимальне 

значення 2009 2010 2011 2012 2013 

Достатність (адекват-

ність) регуляторного 

капіталу (Н2), % 

18,08 20,83 18,90 18,06 18,26 
Не менше  

15 

Обсяг кредитування 

банками реального 

сектору економіки, % 

до ВВП 

52,01 46,93 44,61 43,17 48,21 
Не менше  

30 

Частка простроченої 

заборгованості за кре-

дитами у загальному 

обсязі кредитів, % 

9,4 11,2 9,6 8,9 7,7 
Не більше  

5 

Частка іноземних бан-

ків у загальній кілько-

сті банківських уста-

нов, % 

28,8 28,0 31,3 30,1 30,1 
Не більше 

30 

Частка іноземного 

капіталу у статутному 

капіталі банків, % 

35,8 40,6 41,9 39,5 34,0 
Не більше 

30% 

Рентабельність акти-

вів, % 
-4,38 -1,45 -0,76 0,45 0,12 

Тенденція 

до зростання 

Рентабельність капі-

талу, % 
-32,52 -10,19 -5,27 3,03 0,81 

Тенденція 

до зростання 

 
Розраховано за: [4]. 
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Інтегральний індекс банківської безпеки має вигляд лінійної 

згортки і розраховується згідно з наказом Міністерства економіки 

України [1] як: 

 





m

J

ijiji zаI
1 ,        (4) 

 
де, аij – вагові коефіцієнти, що визначають ступінь впливу j-го показ-

ника на інтегральний індекс i-й сфери економіки, розраховані 

з  використанням моделі головних компонент програми «Статистика»; 

zij – нормалізовані значення статистичних показників.  

Процедуру нормування індикаторів проведемо на основі мето-

дичного підходу, удосконаленого А. Сухоруковим та Ю. Харазішвілі 

[2], що дає змогу уникнути недоліку методики [1], який полягає в «урі-

занні» корисної інформації внаслідок нормалізації індикаторів за оп-

тимальними значеннями. Нормалізовані значення для показників, які 

є  стимуляторами банківської безпеки та їх зростання позитивно впли-

ває на її стан, будемо розраховувати як відношення фактичного  

значення показника в певний момент часу (рік t) до максимального 

значення цього показника за досліджуваний період. Нормування по- 

казників-дестимуляторів, зростання яких негативно впливає на стан 

банківської безпеки, відбувається за допомогою співвідношення міні-

мального значення індикатора за досліджуваний період та його фак- 

тичного значення у рік t.  

Отже, нормування статистичних показників будемо проводити 

за формулами (5) і (6), що дозволить повністю врахувати позитивні 

і  негативні тенденції розвитку держави за певною складовою еконо- 

мічної  безпеки: 

 

,

maxX

Х
Х
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        (5) 
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факт
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Х
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        (6) 

 

де, 
фактХ

і

– фактичне значення і-го індикатора певної складової еко-

номічної безпеки держави; норм
S

Х
i
 – нормалізоване значення і-го 
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показника-стимулятора певної складової економічної безпеки держа-

ви; норм
D

Х
i
 – нормалізоване значення і-го показника-дестимулятора 

певної складової економічної безпеки держави; Xmax – максимальне 

значення і-го індикатора певної складової економічної безпеки держа-

ви за досліджуваний період; Xmin – мінімальне значення і-го індика- 

тора певної складової економічної безпеки держави за досліджу- 

ваний  період.  

Застосовуючи розглянутий підхід до нормування індикаторів, 

розрахуємо нормалізоване значення показника «достатність (адекват-

ність) регуляторного капіталу». Оскільки цей індикатор є стимулято-

ром банківської безпеки держави, то як нормувальне значення обирає-

мо максимальне значення показника за 2009–2013 рр. – 20,83%. Згідно 

з формулою (5), нормалізоване значення цього індикатора у 2009 р. 

становило 0,867, тобто достатність регуляторного капіталу на 86,7% 

відповідала критеріям економічної безпеки. У 2010 р. нормалізоване 

значення індикатора дорівнювало 1, оскільки у цей рік і спостері- 

галося максимальне його значення, тобто відповідність критеріям  

безпеки  була  100%.  

Індикатор «частка простроченої заборгованості за кредитами 

у  загальному обсязі кредитів» є показником-дестимулятором, оскільки 

його зростання негативно впливає на рівень банківської безпеки дер-

жави. Тому розрахунок нормалізованого значення цього індикатора 

розраховуємо за формулою (6), а як нормувальне значення обираємо 

мінімальний показник за період 2009–2013 рр. – 7,7%. За нашими  

розрахунками найбільша невідповідність цього індикатора критеріям 

економічної безпеки спостерігалася у 2010 р. – лише на 68,7% він за-

довольняв вимоги безпеки.  

У 2013 р. відбулося зниження частки простроченої заборговано-

сті за кредитами у загальному обсязі кредитів до його мінімального 

значення за досліджуваний період, що відобразило позитивні зміни 

і  враховано в процесі нормування – нормалізоване значення індикато-

ра становило 1.  

Отже, як бачимо з таблиці 2, результати нормування індикато-

рів, фактичні значення яких є додатними, адекватно відображають 

ступінь відповідності показників банківської діяльності критеріям без-

пеки, що підтверджує доцільність застосування розглянутого методич-

ного підходу в цьому разі.  

Нормувальне значення індикатора «рентабельність активів», як 

показника-стимулятора економічної безпеки, становить 0,45% – мак-

симальне за досліджуваний період. У зв’язку з тим, що абсолютна  

величина фактичного значення цього показника, наприклад, у 2009 р. 
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є  більшою за нормувальне значення, нормалізоване значення індика-

тора за модулем є більшим за одиницю, а знак «мінус» вказує на те, що 

воно є меншим за 0. Тому виникає проблема невідповідності отри- 

маних нормалізованих значень від’ємних індикаторів встановленому 

діапазону їх зміни (від 0 до 1).  

 
Таблиця 2 

 

Показники банківської безпеки України у 2009–2013 рр. 
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нормалізовані значення індикаторів згідно з формулами (5) і (6) 

2009 0,867 1 0,819 0,972 0,949 -9,73 -10,73 -2,716 

2010 1 0,902 0,687 1 0,837 -3,22 -3,36 -0,494 

2011 0,907 0,857 0,802 0,894 0,811 -1,68 -1,74 0,009 

2012 0,867 0,830 0,865 0,930 0,860 1 1 0,907 

2013 0,876 0,926 1 0,930 1 0,266 0,267 0,730 

Вагові 

к-ти 
0,077 0,195 0,155 0,093 0,151 0,164 0,163 – 

 

Отже, для індикаторів, значення яких є від’ємними, застосуван-

ня як нормувальне значення максимального показника не дає змоги 

отримати коректні результати розрахунку (2009–2011 рр.), оскільки їх 

нормалізовані значення порушують межі інтервалу від 0 до 1, їх абсо-

лютні значення є більшими за 1. Крім того, значення інтегрального 

показника банківської безпеки у 2009–2010 рр. також перебуває за ме-

жами інтервалу від 0 до 1.  

Проблему порушення інтегрального показника банківської без-

пеки меж загально прийнятого інтервалу від 0 до 1 можна вирішити 
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за  допомогою формул, які умовно називають формулами зведення. 

Існує декілька варіантів таких формул.  

Для нашого випадку ми запропонуємо таку формулу зведення 

безпекових параметрів у ймовірнісний інтервал від 0 до 1: 

 

,
2

1

2

1 *
 іі ІІ

ЗВ

       (7) 

 

де, ,
1

*





n

і

ііі ІІІ  Ii – значення відповідного індикатора банківської 

безпеки, взяте з таблиці 2. 

Розрахунки з використанням формули (7) дають змогу отримати 

такі значення інтегрального показника банківської безпеки: 2009 р. – 

0,220, 2010 р. – 0,398, 2011 р. – 0,501, 2012 р. – 0,554, 2013 р. – 0,575.  

Запропоновану формулу зведення доцільно використовувати 

для від’ємних і для додатних значень безпекових параметрів. Суттєвим 

є також те, що застосування такого підходу забезпечує одержання 

нормалізованих значень індикаторів в інтервалі від 0 до 1, що дає 

можливість краще аналізувати стан економічної безпеки об’єкта 

та  отримати коректні результати оцінки рівня безпеки за відпо- 

відною  складовою.  

Висновки. Проаналізовано методичні підходи до розрахунку 

нормалізованих значень індикаторів економічної безпеки держави. 

Згідно з Методикою розрахунку рівня економічної безпеки України 

нормування індикаторів полягає у розрахунку: відношення фактичного 

значення показника-стимулятора до його граничного значення; відно-

шення граничного значення показника-дестимулятора до його гранич-

ного значення.  

У результаті такого підходу до нормування індикаторів можуть 

одержуватися нормалізовані значення, що перевищують 1. Цей недолік 

усувається застосуванням як нормувальних значень максимального чи 

мінімального значення індикатора за досліджуваний період відповідно 

до показника-стимулятора чи показника-дестимулятора  безпеки.  

На прикладі розрахунку банківської безпеки України виявлено 

недоліки застосування існуючих методичних підходів до нормування 

індикаторів «Рентабельність активів» та «Рентабельність капіталу», 

значення яких у 2009–2011 рр. були від’ємними. Під час нормування 

від’ємних індикаторів щодо їх максимальних та мінімальних значень 

за досліджуваний період виникає проблема одержання нормалізованих 

значень за межами інтервалу від 0 до 1 та неможливість коректного 
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врахування впливу від’ємного значення на інтегральний показник  

економічної безпеки.  

З метою усунення зазначених недоліків у процесі нормування 

від’ємних індикаторів доцільно застосовувати формулу зведення, яка 

дає змогу отримати нормалізовані значення в межах інтервалу від 

0  до  1 та коректно врахувати відповідність фактичних значень 

цих  індикаторів критеріям безпеки.  
 

–––––––––––––––– 
1. Про затвердження методики розрахунку рівня економічної безпеки 

України: Наказ Міністерства економіки України від 2 березня 2007 р. № 60 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.expert-ua.info/document/  

2. Сухоруков А. І. Теоретико-методологічний підхід до інтегральної 
оцінки та регулювання рівня економічної безпеки держави / А. І. Сухоруков, 
Ю. М. Харазішвілі // Банківська справа. – 2011. – № 4. – С. 13–32.  

3. Криворотов В. В. Экономическая безопасность государства и ре- 
гионов: учеб. пособие для студентов вузов / В. В. Криворотов, А. В. Калина, 
Н. Д. Эриашвили. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 351 с.  

4. Основні показники діяльності банків України // Офіційний сайт На-
ціонального банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article.  

 

Бабец И. Г., Семак С. С. Совершенствование методических подходов 

к нормированию индикаторов экономической безопасности государства 
Проанализированы методические подходы к расчету нормализованных 

значений индикаторов экономической безопасности государства. Выявлены 
недостатки нормирования отрицательных индикаторов относительно их 
максимальных и минимальных значений за исследуемый период. Предложена 
методика нормирования отрицательных индикаторов, которая дает возмо-
жность получить нормализованные значения в пределах интервала от 0 до 1 
и корректно учесть соответствие фактических значений этих индикаторов 
критериям безопасности.  

Ключевые слова: экономическая безопасность, методика нормирова-
ния индикаторов, нормализованное значение, интегральный индекс.  

 

Babets I. G., Semak S. S. Improved methodological approaches to 

rationing of indicators of economic security of the state 
Methodological approaches to calculation of normalized values of 

indicators of economic security of the state were analyzed. According to the 
Methods of accounting of the level of the Ukrainian economic security rationing of 
indicators is to calculate: the ratio of the actual value of the indicator (stimulator) 
to its limit value. As a result of this approach to the rationing of indicators 
normalized values, exceeding 1 can be received. This disadvantage can be 
eliminated by the use as normalized values minimum or maximum indicator’s value 
over the period of investigation according to index – stimulator or index – 
destimulator of security.  

http://www.expert-ua.info/document/%20archivepa/law5xwqoi/index.htm
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article
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At rationing negative indicators in relation to their maximum and minimum 

values over the investigation period there is a problem of normalized values 

obtaining outside the range from 0 up to 1 and impossibility of correct calculation of 

the influence of negative value to integral index of economic security. As the 

example of calculating of banking security of Ukraine, disadvantages of existing 

methodological approaches application to rationing indicators «Return on assets» 

(ROA) and « Return on equity» (ROE), which values were negative in 2009-2011, 

were shown. The Methodology of rationing negative indicators, which helps to 

receive normalized values in the range from 0 to 1 and count correctly the 

conformity of actual values of these indicators to the safety criteria, was suggested. 

It is based on the concept of formula construction, which was introduced by us. 

Using the suggested correlation, the calculation of integral index of banking 

security of Ukraine over the period 2009–2013, which get into the correct 

probability interval, was conducted.  

Key words: economic security, methods of rationing indicators, normalized 

values, integral index.  
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СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ 
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

 
Розглянуто різні погляди на соціальну функцію державного управління. 

Окреслено місце соціальної функції державного управління в системі функцій 

держави. Проаналізовано основні показники рівня та якості життя населен-

ня України. Визначено сутність поняття «соціальний аудит» і його значення 

в системі державного управління. Запропоновано виокремлення поняття «со-

ціальний контролінг». 

Ключові слова: соціальний аудит, соціальна безпека, соціальний кон-

тролінг, соціальна політика, соціальна функція державного управління, рівень 

життя населення, соціальні стандарти.  

 
Постановка проблеми. Сучасний етап соціально-економічного 

розвитку України та її місце у світових економічних відносинах харак-
теризуються кризовими явищами в економічній, політичній, соціаль-
ній та духовній сферах, що свідчить про неефективність та недоскона-
лість проведених реформ, про нагальну необхідність проведення нових 
реформ і, як наслідок, про виникнення низки масштабних загально- 
державних проблем, які безпосередньо впливають на рівень і якість 
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життя населення. У глобалізованому середовищі домінуючий вплив 
на  розвиток цивілізації здійснюють соціальні фактори, які охоплюють 
усі сфери економіки і впливають на трансформацію загальнолюдських 
цінностей, вимагаючи збалансування у системі «держава – суб’єкт ри-
нкової економіки – громадянин» [1, с. 3]. Очевидно, що в цих умовах 
найважливішою є людина і лише дієва реалізація людського потен- 
ціалу спроможна забезпечити достатній рівень економічного та со- 
ціального розвитку країни, що можна досягнути методами ефективно-
го державного управління.  

Стан дослідження. У сучасній економічній літературі проблема 
визначення та аналізу соціальної функції державного управління роз- 
глядається надто вузько. Дослідження соціальної функції держави 
у  різні періоди здійснювали А. Аслунд, Ч. Барнарду, Ф. Бродель, 
Дж.  Б’юкенен, В. фон Гумбольд, Г. Еспін-Андерсен, В. Зомбарт, 
П.  Козловський, Е. Ліндаль, Е. Лундберг, Д. Мак Грегор, Е. Мейо, 
А.  Мюллер-Армак, М. Паркер Фоллет, П. Сутела, Б. Улін. З погляду 
державного управління ця проблема відображена у працях 
В.  Бакуменка, О. Берданової, В. Дзюндзюкома, Н. Корабльової, 
В.  Корженкова, Ю. Куца, О. Крюкового, В. Мартиненка, Т. Хомулен-
ка, О. Радченка, В. Скуратівського. Сучасними дослідниками різних 
аспектів функцій держави є М. Бессонова, О. Бірюков, С. Бондарук, 
В.  Бульба, В. Василенко, О. Джураєва, А. Колодій, А. Сіленко, 
О.  Скрипнюк, В. Співак та інші, а соціальні проблеми економічної 
безпеки висвітлені у працях З. Варналія, Т. Васильціва, О. Власюка, 
В.  Гейця, Л. Герасименко, Я. Гончарука, Л. Гринів, О. Джужі, Я. Жа-
ліла, Ю. Зайцева, О. Іляш, С. Кірєєва, М. Кічурчак, О. Користіна, 
Е.  Лібанової, Є. Панченка, В. Савчука, В. Сікори, В. Сенчагова, 
А.  Сухорукова, М. Флейчук, Л. Яремко та ін. Крім того, донині немає 
теоретичного обґрунтування терміна «соціальний контролінг» та дово-
лі обмежені дослідження поняття «соціальний аудит», які можна  
розглядати як механізми реалізації соціальної функції державного 
управління та як інструменти забезпечення соціальної безпеки держа-
ви. Варто зазначити, що проблеми соціального аудиту відображені 
у  працях російських учених, зокрема, А. Шулус [2], Ю. Попова [3], 
окремі аспекти висвітлені українськими соціологами О. Мазуриком 
та  Т. Єресковою [4]. Проблематика соціального контролінгу подається 
у зарубіжних джерелах як елемент системи контролінгу в апараті дер-
жавного управління [5] та не відображена в економічній літературі 
як  механізму регулювання відносин у соціальній сфері. Водночас  
більшість досліджень щодо виокремлення соціальної функції держав-
ного управління, розвитку соціальної держави стосуються історичних, 
філософських та політичних аспектів. Надзвичайно мало досліджень, 
що розглядають ці питання в економічному контексті.  
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Мета. Визначення проблем регулювання економічної безпеки 

держави в контексті забезпечення стабільності соціально-економічної 

системи України.  

Виклад основних положень. Проблеми, пов’язані із розумін-

ням сутності соціальної компоненти економічної безпеки України, 

соціальної політики, взаємин держави та суспільства, побудови со- 

ціальної держави, визначення її сутності, здавна є предметом дослі-

джень багатьох учених. Теоретичне дослідження проблеми природи та 

типологізації процесів соціалізації економічного розвитку має давню  

історію і у зарубіжній, і у вітчизняній економічній літературі. Це зу- 

мовлене тим, що в будь-якій економічній системі в центрі завжди 

є  людина не лише як головна продуктивна сила або основний економіч-

ний ресурс чи фактор, а як мета і ключовий соціальний результат госпо-

дарської діяльності [6, с. 16–17]. Як відомо, людина може існувати ви-

ключно в межах соцієтального простору, що зумовлює принципову та 

найважливішу роль соціальних чинників у становленні й розвитку люд-

ства [1], а держава як  універсальний соціально-політичний інститут 

повинна забезпечити належні фізіологічні, матеріальні, духовні та за- 

гальносоціальні потреби, що й буде наслідком реалізації соціальної  

функції державного управління. Для населення виявом соціальної функ-

ції є соціальні норми, нормативи та соціальні стандарти життя.  

Основним соціальним стандартом рівня життя населення є про-

житковий мінімум доходів громадян. Доцільно прослідкувати зміну 

в  Україні розміру прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку 

на місяць за період із 2009 до 2015 рр. для з’ясування основних про-

блем у соціальній сфері. Як бачимо (рис. 1), розмір прожиткового мі-

німуму має чітку тенденцію до збільшення.  

 

 
 

Рис. 1. Динаміка розміру прожиткового мінімуму 

різних категорій осіб в Україні за 2009–2015 рр., грн. 
 

Складено за: [7]. 
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Так, у 2010 р. порівняно з 2009 р. його розмір збільшився на 

174  грн., або ж на 24,84%. У 2011 р. порівняно з 2010 р. збільшення 

відбулося на 78 грн. (8,91%), порівнюючи 2011 р., з 2009 р. – 

на  252  грн. (35,95%). У 2012 р. та у 2013 р. розмір прожиткового  

мінімуму також зберіг стійку тенденцію до зростання (10,18% та 

8,76%). Аналіз цього показника за 2014 р. дає змогу стверджувати, що 

розмір прожиткового мінімуму порівняно з попереднім роком збіль-

шився лише на 34 грн. (2,98%). Водночас у 2014 році відбулося різке 

підвищення рівня інфляції на 25,2% (рис. 2), що підтверджує загост-

рення проблеми зубожіння населення країни.  

 

 
 

Рис. 2. Динаміка індексу споживчих цін за 2004–2014 рр., 

% до попереднього року 
 

Складено за: [8]. 

 
На 2015 рік, в умовах жорсткої економії фінансових ресурсів, 

Законом України «Про державний бюджет на 2015 рік» передбачено 

розмір прожиткового мінімуму в середньому на одну особу в місяць на 

рівні 1176 грн. і лише в грудні заплановано підвищення до 1330 грн. 

Встановлені законодавством розміри мінімальної заробітної плати та 

пенсії свідчать про поступове збільшення і розмірів мінімальної заро-

бітної плати, розмірів середньомісячної заробітної плати в розрахунку 

на одного штатного працівника, і мінімальної пенсії за віком.  

Розмір мінімальної зарплати у 2010 р. (табл. 1) зріс порівняно 

з  2009 р. на 178 грн., або ж на 23,92%; у 2011 р. порівняно з 2010 р. – 

на 82 грн. (8,89%) та на 260 грн. (34,95%) порівняно з 2009 р. Період 

із  2012 р. до 2014 р. також характеризується поступовим зростанням 

цього показника від 1104 грн. до 1218 грн. відповідно. На 2015 рік  

заплановано збільшення розміру мінімальної заробітної плати в серед-

ньому до 1378 грн.  
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Таблиця 1 

 

Темп зростання мінімальної, середньомісячної заробітної плати 

та мінімальної пенсії за віком у 2009–2015 рр. 
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*
 

1. 
Розмір мінімальної 

заробітної плати, грн. 
744 922 1004 1104 1183 1218 1378 

2. 

Розмір середньомісяч-

ної зарплати в розра-

хунку на 1 штатного 

працівника, грн. 

1906 2239 2633 3026 3274 3480 3455** 

3. 
Розмір мінімальної 

пенсії за віком, грн. 
573 734 800 849 922 949 1011,5 

 

* Прогнозні дані; ** дані наведені за січень 2015 р.  

 

Складено за: [7; 8]. 

 

Відповідно, зберігається чітка тенденція до зростання і щодо  

розміру середньомісячної зарплати в розрахунку на 1 штатного пра-

цівника. У 2010 р. порівняно з 2009 р. він збільшився на 17,47%, 

а  у  2011 р. порівняно з 2010 р. – на 17,60%, у 2012 р. на 14,93% порів-

няно з 2011 р. та на 8,20% у 2013 р. порівняно з 2012 р. У 2014 р. 

цей  показник закріпився на рівні 3480 грн. та у січні 2015 р. досягнув 

3455 грн. Загалом за останні роки розмір середньомісячної зарплати 

в  розрахунку на 1 штатного працівника збільшився на 81,27%, що  

свідчить про певні позитивні зміни в економіці та про зростання со- 

ціальних стандартів. Варто зазначити, що швидкими темпами відбува-

лося зростання розміру мінімальної пенсії за віком з 573 грн. у 2009 р. 

до 949 грн. у 2014 р., або ж на 65,62%. Законом України «Про держав-

ний бюджет на 2015 рік» передбачено збільшення мінімальної пенсії 

за  віком у середньому до 1011,5 грн.  

Доцільно також провести порівняльний аналіз між темпами зро-

стання реальної та номінальної заробітної плати (рис. 3), оскільки  

номінальна заробітна плата характеризує рівень заробітної плати неза-

лежно від зміни цін на товари і послуги. Проте розміри номінальної 

заробітної плати не дають реального уявлення про життєвий рівень 



_________________________________________________  Серія економічна ________ 
__________________________________________________________________________ 

 17 

працівника, тому що ціни на товари та послуги не є постійними, 

а,  як  правило, постійно зростають під впливом інфляції. На це  

вказує реальна заробітна плата – та кількість товарів і послуг, яку  

працівник може придбати на свою номінальну заробітну плату після 

сплати  всіх  податків.  

 

 
Період 

 

Темпи зростання реальної заробітної плати, % 

Темпи зростання номінальної заробітної плати, % 

 

Рис. 3. Темпи зростання номінальної 

та реальної заробітної плани у 2007–2013 рр., % 
 

Складено за: [8]. 

 

Темп росту номінальної заробітної плати за період із 2007 до 

2012 року є значно вищим, ніж темп зростання реальної зарплати, про-

те в умовах 2013 р. збільшення реальної заробітної плати на 0,3% 

є  вищим, ніж номінальної. Тобто, ми спостерігаємо загальне під- 

вищення розмірів номінальної заробітної плати населення, проте  

водночас відбувається зниження їх купівельної спроможності. Різниця 

між темпом росту номінальної та реальної зарплати становить: 17,2% 

у  2007 р.; 27,4% у 2008 р.; 14,7% у 2009 р.; 9,8% у 2010 р., 8,9% 

у  2011  р., 0,5% у 2012 р. та – 0,3% у 2013 р. Це свідчить про значне 

зростання цін у 2007–2009 рр. і знову ж таки пов’язано зі світовою  

фінансовою кризою.  

Для ефективного регулювання процесів, які відбуваються у со-

ціальній сфері, та забезпечення належного рівня життя населення,  

необхідно, щоб соціальна функція держави стала одним з основних 

напрямів її діяльності, а соціальна політика – механізмом її реалізації. 

В таких умовах з урахуванням післякризових макроекономічних об-

межень, сформувати позитивні соціальні тренди, створити соціально-

економічні умови життя суспільства, підвищити добробут його членів, 

забезпечити соціальну справедливість та максимізацію цільового  
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використання обмежених фінансових ресурсів на цілі соціальної  

політики зможе реформа системи соціального забезпечення [9, с. 65]. 

На сучасному етапі проведення такої реформи необхідно узгодити із 

можливостями державного апарату та його спроможністю ефективно 

виконувати функції державного управління.  

Згідно з сучасними науковими поглядами, функції державного 

управління – це складові змісту управлінської діяльності, що характе-

ризуються певною самостійністю, однорідністю, складністю та стабі-

льністю владно-організуючого впливу суб’єкта управління, спрямова-

ного на забезпечення життєво значущих потреб об’єкта управління 

[10, с. 29–30]. Доцільно визначити антропологічні витоки функцій 

держави (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Місце соціальної функції держави 

в механізмі державного управління 
 

Складено за: [1, с. 5]. 

 
Як бачимо, держава є соціальним механізмом, на який покладе-

ні функції впорядкування, отримання та розподілу ресурсів, що здійс-

нюється через державні органи.  

Особливої уваги заслуговує соціальна функція державного 

управління, яка є фундаментальною цінністю суспільства та визнача-

льним чинником його організації.  

Місце соціальної функції у системі функцій державного управ-

ління зображено на рис. 5. 
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Рис. 5. Місце соціальної функції 

у системі функцій державного управління 
 

Складено автором за: [10]. 

 

Соціальна функція державного управління є однією із основних 

і полягає у захисті трудових прав громадян, захисті прав споживачів, 

соціальному захисті безробітних та охороні праці і безпечної життєді-

яльності [10, с. 31–40]. Забезпечити виконання державою її соціальної 

функції неможливо без одночасного виконання економічної функції, 

яка охоплює визначення стратегії соціально-економічного розвитку 

країни; регулювання правових аспектів функціонування ринкової еко-

номіки; вплив на діяльність суб’єктів господарювання та інтенсивність 

інвестиційних потоків через систему економічних регуляторів (дер- 

жавний бюджет, податки, грошово-кредитна політика, цінова політика 

тощо); здійснення структурної політики з метою інтенсифікації ви- 

робництва, підвищення його конкурентоспроможності на світових  

ринках; коригування соціальних параметрів суспільства безпосередньо 

через важелі соціальних гарантій, пільг, фінансування послуг, системи 

соціального страхування [10, с. 31–40].  
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Як бачимо, соціальна й економічна функції державного управ-

ління взаємопов’язані і, по суті, реалізувати соціальну неможливо без 

економічної, оскільки держава невзмозі забезпечити соціальні гарантії 

в умовах відсутності фінансових ресурсів. Тому доцільно здійснити 

аналіз видатків Зведеного бюджету України на соціальні потреби та на 

соціально-культурні заходи. Динаміка видатків Зведеного бюджету 

на  соціальні заходи (рис. 6) має висхідний характер та відображає по-

зитивні зміни в державі, проте це не зумовлює підвищення рівня 

та  якості життя населення, оскільки існують такі об’єктивні чинники, 

як інфляція та безробіття, що знижують купівельну спроможність на-

селення та не дають зменшити соціальну нерівність між громадянами, 

що підтверджують розрахунки зміни обсягів видатків Зведеного  

бюджету України на соціальну сферу. Варто зазначити, що політика 

держави спрямована на поступове підвищення обсягів фінансування 

соціальної сфери, про що свідчить стрімке зростання видатків на  

соціальні заходи із 74 млрд. грн. у 2008 р. до 269,9 млрд. грн. у 2012 р. 

та 295,5 млрд. грн. у 2013 р. (рис. 6). Аналізуючи обсяги видатків  

Зведеного бюджету на основні соціальні цілі: на соціальний захист 

та  соціальне забезпечення; на освіту; на духовний і фізичний розви-

ток; на охорону здоровʼя та на житлово-комунальне господарство,  

спостерігається значне збільшення видатків на соціальний захист та 

соціальне забезпечення з 74,07 млрд. грн. у 2008 р. до 145,06 млрд. грн. 

у  2013  р.  

 

  
 

Рис. 6. Динаміка видатків Зведеного бюджету України 

на соціальні потреби та на соціально-культурні заходи,  

2008–2013 рр. 
 

Складено за: [11; 12]. 
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Нижчими темпами фінансувалося житлово-комунальне госпо-
дарство –1470,4 млн. грн. у 2009 р. порівняно з 2008 р. та підвищилося 
у 2012 р. порівняно з 2008 р. лише на 11,09 млрд. грн., а у 2013 р. порів-
няно з 2008 р. зменшилося на 3316,3 млрд. грн. Незначними обсягами 
фінансування забезпечувалась сфера охорони здоровʼя та сфера ду- 
ховного та фізичного розвитку, що спричинило виникнення у них  
соціальної  напруженості.  

З метою подолання і попередження негативних процесів у сус-
пільстві та для зменшення соціальної напруженості необхідно негайно 
розробити дієву стабілізаційну політику, яка дасть змогу переглянути 
принципи системи адресної допомоги, дозволить підвищити рівень 
життя населення шляхом посилення ефективності виробництва на базі 
науково-технічного прогресу, повної зайнятості населення, стабіль- 
ності цін, досягнення збалансованості у зовнішньоекономічних звʼяз- 
ках, проявиться у стабільному курсі національної валюти та ефектив-
ності міжнародних фінансових операцій, а також підвищить рівень 
соціальної  безпеки  держави.  

Нині пріоритетні завдання держави полягають у раціоналізації 
соціальних видатків бюджету шляхом забезпечення ефективності  
функціонування організацій соціальної сфери та цільового характеру 
надання соціальної допомоги [9, с. 48], перегляді адресності надання 
соціальних пільг та  у  максимально ефективному використанні со- 
ціальних видатків держави завдяки організаційній модернізації та  
посиленню цільового спрямування  видатків.  

Варто зазначити, що сьогодні політика держави спрямована 
на  поступове підвищення обсягів фінансування соціальної сфери, 
про  що свідчить стрімке зростання видатків на соціальні заходи із 
74  млрд. грн. у 2008 р. до 295,5 млрд. грн. у 2013 р.  

Водночас політика сучасної соціальної держави передбачає все-
бічний розвиток людини і  громадянина, то невід’ємно компонентою 
соціальної та економічної функції держави повинен стати гуманітар-
ний складник, сутність якого полягає у функціонуванні та розвитку 
освіти, науки і культури, завдяки яким реалізується конституційне 
право кожного громадянина на одержання певного рівня освіти і залу-
чення до культурних надбань.  

Гуманітарна функція повинна спрямовуватися на: розвиток ку-
льтури і  мистецтва, театру та кінематографії, музейної справи, образо-
творчого мистецтва, книговидання; збереження культурної спадщини 
України; упорядкування та якісний розвиток мережі культурно-
освітніх закладів; впровадження новітніх технологій у сфері освіти; 
розширення та вдосконалення форм отримання освіти; розвиток  
інформаційного простору; активізацію пропаганди здорового способу 
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життя, створення умов для належного фізичного виховання людини 
та  її  відпочинку, зменшуючи рівень маргіналізації суспільства 
[10,  с.  31–40].  

Проте ефективність державного управління у соціальній сфері 

можна досягнути лише у разі комплексної реалізації соціальної, еко-

номічної та гуманітарної функцій, забезпечивши цим високий рівень 

розвитку економічної, політичної та соціальної системи, сприяючи 

ефективній соціалізації економічних систем.  

В умовах стрімкого поширення євроінтеграційних процесів, 

твердження про соціальну функцію держави потребують нових підхо-

дів до розуміння її сутності, оскільки у суспільстві виникають інші 

дестабілізуючі фактори, зокрема, різка соціальна і матеріальна дифе-

ренціація суспільства, низький рівень соціальної справедливості та 

соціального партнерства, збільшення рівня бідності, які сповільнюють 

його розвиток, що спостерігається сьогодні й в Україні.  

Серед основних принципів соціальної держави пріоритетним 

доцільно визнати принцип загального добробуту. Він спрямований 

на  повне гарантоване забезпечення потреб громадян у необхідних  

матеріальних і духовних благах. Критерієм дотримання принципу за-

гального добробуту є високий рівень життя населення, що визначаєть-

ся обсягом і структурою споживання, сукупністю поточних доходів 

і  накопичень, забезпеченістю житловими умовами тощо. Принцип 

соціальної справедливості визначає міру забезпечення окремих грома-

дян матеріальними та духовними благами відповідно до їх внеску в су- 

спільно корисну працю [13] та створює реальну перспективу динаміч-

ного зростання та якісного розвитку економіки країни, підвищення 

рівня життя населення й забезпечення достатнього рівня соціальної 

безпеки, яка, згідно з Наказом № 1277 від 29 жовтня 2013 року «Про 

затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня  

економічної безпеки України» [14], визначається як стан розвитку 

держави, за якого вона здатна забезпечити гідний і якісний рівень  

життя населення незалежно від віку, статі, рівня доходів, сприяти  

розвитку людського капіталу як найважливішої складової економічно-

го потенціалу країни [15, с. 2].  

Соціальна безпека передбачає побудову системи індикаторів та 

показників, що для України є порівняно новим завданням, проте серед 

країн СНД вона стала лідером у питаннях систематизації цих показни-

ків і окреслення їх порогових значень у соціальній сфері та адаптації 

до соціально-економічної ситуації в країні. Конкретні показники, за 

допомогою яких оцінюють рівень соціальної безпеки, доцільно подати 

у таблиці 2.  
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Таблиця 2 
 

Аналіз окремих індикаторів стану соціальної безпеки України 

у 2010–2013 рр. 
 

№ 
з/п 

Індикатор 
Одиниця 
виміру 

Порогове 

значення 

Xопт 

Фактичний стан в Україні 

2010 2011 2012 2013 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Частка населення 

із сукупними ви-

тратами, які є 

нижчими 75% 

медіанного рівня 

сукупних витрат 

(рівень бідності) 

% 
не більше 

25 
24,1 24,3 25,5 25,6* 

2. 

Відношення сере-

дньої зарплати до 

прожиткового 

мінімуму 

разів 
не менше 

3 
2,6 2,8 2,9 2,9 

3. 

Відношення серед-

нього розміру пен-

сії до прожитково-

го мінімуму для 

осіб, які втратили 

працездатність 

разів 1–2 1,45 1,49 1,48 1,60 

4. 

Відношення суку-

пних витрат 10% 

найзабезпеченішо-

го населення до 

10% найменш за-

безпеченого 

разів 
не більше 

8 
2,2 2,7 4,8** 4,8** 

5. 

Частка витрат на 

харчування (про-

довольчі товари 

та харчування 

поза домом) у 

загальному обсязі 

споживчих гро-

шових витрат 

домогосподарств 

% 
не більше 

50 
53,5 53,9** 51,5** 52** 

6. 

Рівень безробіття 

(за методологією 

МОП) 

% 
не більше 

10 
8,1 7,9 7,5 7,2 
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Продовження таблиці 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7. 

Рівень зайнятості 

населення у віці 

15–70 років, від-

сотків населення 

відповідної віко-

вої групи 

% 
не більше 

50–60 
58,5 59,2 59,7 60,3 

8.  

Наявність житло-

вого фонду в се-

редньому на одну 

особу 

м2 не менше 

25 
23,3 23,5 23,7 23,8 

9. 

Обсяг видатків 

зведеного бюдже-

ту на охорону 

здоров’я 

% до 

ВВП 

не менше 

4 
4,1 3,7 4,1 5,9** 

10. 

Обсяг видатків 

зведеного бюдже-

ту на освіту 

% до 

ВВП 

не менше 

8,3 
7,4 6,6 7,2 10,1** 

 
* Дані наведені за 1 квартал 2013 р.; ** дані наведені за 9 місяців від-

повідного року.  

 
Складено за: [8; 16]. 

 
Здійснений аналіз основних показників переконливо свідчить 

про тривале зниження соціально-економічного розвитку, про складну 

економічну ситуацію, яка провокує низку загроз національним інте-

ресам країни, що призводить до посилення соціального напруження, 

до загрози соціально-економічній стабільності, до зниження рівня на-

ціональної безпеки держави та підтверджує неефективність виконання 

соціальної функції державного управління.  

Як бачимо, згідно з офіційною статистикою, за аналізований пе-

ріод такі показники, як відношення середньої зарплати та мінімального 

розміру пенсії до прожиткового мінімуму, частка витрат на харчування 

у загальному обсязі споживчих грошових витрат домогосподарств, 

рівень зайнятості, обсяг видатків зведеного бюджету на охорону здо-

ров’я та на освіту, наявність житлового фонду в середньому на одну 

особу не досягають або ж перевищують порогові значення та прово-

кують виникнення загроз у соціальній сфері. Очевидно, що на су- 

часному етапі розвитку України, забезпечення високого рівня її со- 

ціальної безпеки є найважливішим пріоритетом, оскільки досягнення 
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високого рівня розвитку продуктивних сил і виробничих відносин, по-

ряд із збереженням людського потенціалу та стимулюванням діяльності 

населення країни, зумовлюють підвищення рівня життя та сприяють 

ефективній соціалізації економічних систем. Забезпечення достатнього 

рівня соціальної безпеки можливе за умови досягнення рівноваги між 

попитом та пропозицією робочої сили на ринку праці шляхом подолан-

ня диспропорцій у структурі зайнятості, виокремивши «середній клас», 

врегулювавши податкове законодавство та підтримавши малий і серед-

ній бізнес, забезпечивши цим підвищення рівня зайнятості. 

Необхідно зазначити, що у 1970-і роки спостерігалася масова 

критика держави загального добробуту, яка спрямовувалась на аналіз 

її функціональних збоїв у механізмі та вимагала здійснення низки со-

ціальних реформ, за яких до компетенції нової інтегрованої держави 

вже не входить відповідальність за надання суспільних благ, але як 

країна із регуляторними функціями вона відповідальна за надання пос-

луг приватними структурами [17, с. 4–5]. Можна припустити, що вже 

тоді виник так званий соціальний аудит, як універсальна технологія 

комплексної перевірки реального стану соціального об’єкта відповідно 

до прийнятих стандартів, що передбачає сукупність послідовних  

операцій, процедур цілеспрямованого впливу і реалізації намічених 

раніше планів, спрямованих на отримання оптимального соціального 

результату суспільства методами програмного аудиту, моніторингу, 

діагностики, соціальної експертизи, кваліметричного аналізу [18]. 

В  сучасній інтерпретації соціальний аудит – це посилення соціальної 

відповідальності підприємницьких структур відповідно до законодав-

чих, етичних норм і суспільних очікувань, з урахуванням забезпечення 

належних умов праці і соціальних благ своїх працівників, з дотриман-

ням професійних стандартів діяльності, фінансової відповідальності, 

сприяючи поліпшенню соціально-економічної ситуації, підвищенню 

якості життя населення, піклуванню про збереження довкілля [19]. 

Тобто це означає, що держава поступово переклала соціальну відпові-

дальність на підприємницькі структури, а за собою залишала функції 

регулювання процесів у соціальній сфері.  

Висновки. Ми вважаємо, що на сучасному етапі розвитку Укра-

їни як соціальної держави було б недостатнім запровадження соціаль-

ного аудиту. На нашу думку, необхідно запровадити новий інструмент  

комплексного дослідження соціальної функції держави, яким повинен 

стати соціальний контролінг, що вміщує елементи обліку, аналізу,  

аудиту, управлінського, економічного, фінансового, соціального конт-

ролю та державного управління. Це дасть змогу планувати, відслідко-

вувати, контролювати та прогнозувати всі процеси, які безупинно  
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відбуваються у суспільстві, впливаючи на рівень і якість життя насе-

лення, та контролювати їх, забезпечуючи цим виконання соціальної 

функції державного управління та достатній рівень соціальної безпеки  

держави. Реалізація державою соціальної функції забезпечить вико-

нання економічної функції, захисту прав і свобод людини та громадя-

нина, тобто соціальна функція державного управління буде спромож-

ною синтезувати соціальний, економічний та політичний аспекти  

розвитку суспільства.  

Отже, підсумовуючи викладене, варто зазначити, що здійснений 

аналіз аспектів економічних перетворень соціальної держави свідчить, 

що соціальні реформи, які відбуваються в українському суспільстві, – 

це наслідки політичних та економічних криз. На основі цього можна 

стверджувати, що сьогодні, на етапі післякризового розвитку економі-

ки, за умов низького рівня життя населення утворилася найсприятли-

віша платформа для проведення соціального реформування. Світова 

практика свідчить, що дієвими є два способи забезпечення соціальної 

захищеності громадян: 1) держава сама здійснює перерозподіл націо-

нального багатства шляхом фінансування соціальних програм; 2) дер-

жава дає змогу громадянам забезпечити себе пенсією, коштами на ви-

падок хвороби тощо, а також надає право вибору тієї чи іншої соціаль-

ної послуги на ринку [20]. Для України, на нашу думку, було б доціль-

ним поєднання обох способів. За таких умов соціальний контролінг 

розглядатиметься з погляду активності населення, яка проявляється 

в  діяльності громадських рухів і організацій, у засобах масової інфор-

мації, зверненнях, листах і стане найбільшим виявом демократизації 

суспільства та методом ефективної соціалізації [21, с. 212] і буде  

інструментом забезпечення соціальної безпеки держави та соціальної 

захищеності зокрема. А соціальний аудит буде одним із елементів  

соціального  контролінгу. 
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Бойчук И. В., Виничук М. В. Социальные аспекты регулирования 

экономической безопасности государства 

Рассмотрены различные взгляды на социальную функцию государ-

ственного управления. Определено место социальной функции государствен-

ного управления в системе функций государства и механизме государственно-

го управления.  

Проанализированы основные показатели уровня жизни населения 

Украины. Определена сущность понятия «социальный аудит» и его значение 

в  системе государственного управления.  

Предложено выделение понятия «социальный контроллинг» и опреде-

ление его как нового инструмента комплексного исследования социальной 

функции государства.  

Ключевые слова: социальный аудит, социальная безопасность, соци-

альный контроллинг, социальная политика, социальная функция государ-

ственного управления, уровень жизни населения, социальные стандарты.  

 

Boychuk I. V., Vinichuk M. V. Social aspects of regulation economic 

security 

Different views on the social function of public administration. Outlined 

place social functions of government functions in the system state and the 

mechanism of governance.  

The problems adjusting economic security in the context of stable social 

and  economic system of Ukraine, issues related to understanding the nature 

of  the  social component of economic security of Ukraine, social policy, 

relations  between the state and society of the social state. The basic standards 

of  living in Ukraine. The essence of the concept of «social audits» and its place in 

the public administration. Posted analytical assessment of the social norms, 

regulations and standards of social and quality of life. Studied anthropological 

origins of the state and evolution of viewson the social function of public 

administration. The calculation of some indicators of social security of Ukraine.  

The priority task of the state and the basic principles of the welfare state. It 

is proved that the effective regulation of social services and adequate living 

standards is essential that the social function of the state has become a major focus 

of its activities, and social policy – its implementation mechanism.  

In such circumstances, taking into account the post-crisis macroeconomic 

constraints create positive social trends to create socio-economic conditions of 

society, the well-being of its members, to ensure social justice and maximizing 

targeted use of limited financial resources for social policy will reform the social 

security system.  

A separation of the notion of ‘controlling’ and defining it as a new tool for 

the study of complex social functions of the state. A practical introduction to the 

state Department of Social Audit.  

Key words: socialaudit, socialsecurity, social Controlling, social policy, 

social function of public administration, living standards, social standards.  
 

Стаття надійшла 11 травня 2015 р. 
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УДК 336.7             І. Б. Висоцька  

 

СТАБІЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ГРОШОВОЇ ОДИНИЦІ  

ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
СТІЙКОСТІ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ 

 
Розглянуто основні тенденції розвитку грошово-кредитної сфери 

України. Визначено, що стійкість фінансової системи безпосередньо зале-

жить від стабільності грошової одиниці.  

Встановлено, що забезпечення стабільності грошової сфери необхідно 

здійснювати шляхом стабілізації монетизації, валютної, цінової стабілізації 

та стабілізації цін на кредитні ресурси. Виявлено проблеми функціонування 

грошово-кредитної сфери України. Запропоновано заходи із забезпечення ста- 

більності грошової одиниці.  

Ключові слова: стійкість, стабільність грошової одиниці, монетиза-

ція, доларизація, інфляція, вартість кредитних ресурсів.  

 

Постановка проблеми. Інтеграція України у світове господарс-

тво надає низку переваг, проте приховує і загрози, оскільки відкритість 

української економіки робить її незахищеною. Економічні та фінансові 

кризи, що перманентно виникають у світі, довели, що розвиток еконо-

міки неможливий без досягнення стабільності національної грошової 

одиниці. Не викликає сумнівів той факт, що ринкова економіка може 

ефективно функціонувати лише за умови існування досконалої грошо-

вої системи. Саме тому важлива роль у досягненні сталого розвитку 

сьогодні належить стабільності грошової одиниці.  

Стан дослідження. Дослідження особливостей функціонування 

грошово-кредитної сфери проводилось у працях вчених: М. І. Савлука, 

А. С. Гальчинського, О. І. Барановського, Б. С. Івасіва, П. В. Круша, 

С. В. Міщенко, Т. В. Медвідь, І. О. Педерсен, Т. Т. Ковальчук. Проте 

дослідження стійкості грошової одиниці та заходів щодо її забезпечен-

ня потребує подальшого дослідження.  

Метою статті є дослідження впливу стабільності національної 

грошової одиниці на стійкість фінансової системи в сучасних умовах.  
Виклад основних положень. Вікова історія розвитку ринкового 

господарства була б неможлива без фінансових інновацій, зростання 
монетизації, додаткового вливання грошей в економіку. Аналіз роз- 
витку світового господарства свідчить, що лише приблизно 30%  
грошей належать до реальної економіки, а 70% грошових ресурсів  
обслуговують фінансовий (фіктивний) капітал. Отже, особливістю  
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сучасного світового господарства є те, що проблеми у фінансовому 
секторі спричиняють негаразди у реальній економіці. Досягнення стій-
кості фінансової системи України неможливе без монетарної стабіль-
ності. Ринкова економіка не може ефективно функціонувати лише за 
умови існування досконалої грошової системи, що сприяє економіч-
ному розвитку. Стабільність національної грошової одиниці характе-
ризується стабілізацією монетизації, валютною стабілізацією, ціновою 
стабільністю та стабільністю цін на кредитні ресурси [1].  

Рівень монетизації економіки визначається ступенем розвитку 
фінансово-кредитної системи та економіки загалом, але водночас мо-
нетизація визначає свободу руху капіталу в економіці [2]. Коефіцієнт 
монетизація економіки – це показник, що демонструє насиченість лік-
відними активами, здатними виконувати такі функції, як засіб платежу 
та обігу і визнаними як гроші. Рівень монетизації відображає забезпе-
ченість економіки країни грошима. Значення коефіцієнта буде варію-
ватися залежно від цілей грошово-кредитної політики. За жорсткої 
монетарної політики рівень монетизації знижується і навпаки. Рівень 
монетизації економіки пов’язаний з обсягом ВВП. У країнах із ви- 
соким рівнем ВВП на душу населення рівень монетизації значно  
вищий, аніж у країнах, що розвиваються. У розвинутих країнах коефі-
цієнт монетизації дорівнює 70–80%. Відтак у 2011 р. цей показник 
в  США становив 83%, Китаї – 167,3% об’єднаній Європі – 168,7%, 
Японії – 236,6%.  

Зростання реального ВВП зумовлює підвищення рівня реальних 
грошових доходів та платоспроможного попиту населення. Це, своєю 
чергою, призводить до низки взаємопов’язаних змін, зокрема: збіль-
шення обсягу реальних витрат та зміни структури споживання, змен-
шення питомої ваги витрат на товари постійного попиту, збільшення 
обсягу довгострокових заощаджень. Зазначені зміни зумовлюють  
зміну структури попиту на гроші – скорочується попит на готівку 
та  зростає попит на безготівкові гроші у формі банківських вкладів до 
запитання та строкових депозитів у зв’язку із необхідністю накопи-
чення значних сум для оплати товарів довгострокового користування 
та послуг. Вказані зміни призводять до зменшення питомої ваги готів-
ки у структурі широкої грошової маси, відповідно зростає коефіцієнт 
монетизації економіки. Розглянемо рівень монетизації економіки 
України у період 2000–2014 рр. (див. табл. 1).  

За останні чотирнадцять років коефіцієнт монетизації зріс більш 
як у 3 рази. Як видно з таблиці 1, зростання коефіцієнта монетизації 
відбувалося у період з 2000–2008 рр. Серед причин цього зростання 
слід виокремити такі: щорічне зростання обсягів ВВП, перехід до рин-
кової економіки та розвиток ринкової інфраструктури.  
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Таблиця 1 
 

Динаміка коефіцієнту монетизації економіки України 

у період 2000–2014 рр.* 
 

Роки 
М2,  

млрд. грн 
ВВП,  

млрд. грн 
М2/ВВП, % 

Темп росту рівня 
монетизації 

2000 33,39 170,07 19,63 – 

2001 44,99 204,19 22,03 112,23 

2002 63,99 225,81 28,34 128,61 

2003 94,46 267,34 35,33 124,69 

2004 125,48 345,11 36,36 102,90 

2005 193,14 441,45 43,75 120,33 

2006 259,41 544,15 47,67 108,96 

2007 391,27 720,73 54,29 113,88 

2008 512,53 948,04 54,06 99,58 

2009 541,76 914,06 59,27 109,63 

2010 570,87 1082,55 52,73 88,97 

2011 673,23 1316,6 51,13 96,97 

2012 762,3 1408,88 54,11 105,81 

2013 906,2 1454,9 62,29 115,12 

2014 955,9 1566,7 61,01 97,96 

 

* Розраховано за даними НБУ. 

 

У період 2008–2011 рр. спостерігається зменшення рівня коефі-

цієнта монетизації. Відтак 2008 р. його рівень скоротився на 0,4%, 

у  2010 р. – на 11,03%, а у 2011 р. – на 3,03% щодо значення поперед-

нього року. Такі тенденції у значеннях показника можна пояснити  

існуванням макроекономічних дисбалансів в економіці України, що 

виникли під дією світової фінансової кризи.  

Упродовж 2012–2013 рр. простежується підвищення значень ко-

ефіцієнта на 5,8% та 15,1% відповідно. Соціально-економічні зміни, 

що відбулися в країні у 2014 р., відобразились і на значені коефіцієнта 

монетизації, що виявилось у його скороченні на 2,04%.  

Основними чинниками, що визначають рівень та динаміку пока-

зника монетизації, є такі: обсяг виготовленого у країні ВВП (номіна-

льний та реальний), рівень інфляції та доларизації економіки, обсяги 

залучених банківською системою депозитів та наданих нею кредитів. 

Різкі коливання показника монетизації пов’язують із високими рівня-

ми інфляції. Високі темпи знецінення національної грошової одиниці 

супроводжуються зниженням довіри до неї і, як наслідок, падінням 

коефіцієнта монетизації.  
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Відновлення фінансової стабільності призводить до зростання 

довіри до національної валюти і попиту на неї, що відображається у 

поступовому підвищенні коефіцієнта монетизації.  

Розвиток грошової системи України свідчить про існування ба-

гатьох недоліків, що виявляється і в зростанні доларизації національ-

ної економіки. Доларизація – це економічне явище, суть якого полягає 

у заміщенні конвертованою іноземною валютою національної грошо-

вої одиниці внаслідок неналежного виконання нею функцій грошей. 

Високий рівень використання в грошовому обороті іноземних ва- 

лют приховує низку загроз національній економіці, що виявляється 

в  нездатності національної грошової одиниці виконувати функції  

загального еквівалента на території своєї держави та єдиного засобу 

нагромадження; посиленні економічної залежності держави від країни, 

яка є емітентом іноземної валюти на внутрішньому грошовому ринку; 

залежності вартості гривні на валютному ринку від кількості інозем-

них грошей; підвищенні рівня тінізації економіки; неспроможності 

центрального банку керувати грошово-кредитною політикою через 

установлення контролю над готівковою масою іноземної валюти в обі-

гу та динамікою іноземних валютних депозитів.  

Щоправда, є і позитивні наслідки доларизації економіки, що ви-

являються у збереженні вартості вкладів населення завдяки стійкій 

іноземній валюті; стимулюванні повернення національного капіталу, 

який раніше був вивезений за кордон, збільшенні вітчизняних та  

іноземних інвестицій.  

Основними чинниками, що спричиняють доларизацію, є високі 

темпи інфляції, нестабільність національної валюти, коливання валют-

ного курсу, недовіра населення до національної валюти, нестабільна 

політична й економічна ситуація в країні. Граничне значення для рівня 

доларизації є 30%. Динаміку рівня доларизації економіки України 

у  період 2000–2014 рр. наведено у таблиці 2.  

Розраховані дані свідчать, що доларизація економіки України 

підвищується у періоди нестабільності та вияву кризових явищ, що 

викликає недовіру населення до національної грошової одиниці. Від-

так у період 2000–2007 рр. рівень доларизації економіки не перевищу-

вав 30%. У 2008–2009 рр. та 2011–2012 рр. значення показника дола-

ризації переважило граничне значення. Це є відповідною реакцією на 

фінансово-економічні негаразди в економіці.  

Слід зауважити, що за результатами 2014 р. рівень доларизації 

економіки дещо знизився. Проте такі зміни не можна вважати одно- 

значно позитивними, оскільки це пов’язано із відтоком валютних  

цінностей з банківської системи.  
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Таблиця 2 
 

Динаміка коефіцієнту доларизації економіки України 

у період 2000–2014 рр. * 
 

Роки 
Обсяг депозитів в іноземній 

валюті, млрд. грн 

Грошовий агрегат 

М3, млрд. грн 

Рівень 

доларизації, % 

2000 7,2 32 22,50 

2001 8,3 45,4 18,28 

2002 12,1 64,4 18,79 

2003 19,7 94,9 20,76 

2004 30,2 125,6 24,04 

2005 45,5 193,6 23,50 

2006 70,2 260,8 26,92 

2007 91,6 396 23,13 

2008 157,95 515,73 30,63 

2009 154,37 487,3 31,68 

2010 174,14 597,87 29,13 

2011 207,82 685,51 30,32 

2012 248,37 773,2 32,12 

2013 256,1 909,1 28,17 

2014 258,0 1028,7 25,08 

 

* Розраховано за методикою МВФ за даними НБУ. 

 

У 2014 році відтік депозитів у банківській системі досяг 

126  млрд. грн, з яких 54 млрд. у гривні та 9 млрд. у валюті. Валютні 

депозити у 2014 р. в Україні скоротилися на 37,2% до 19,4 млрд. дол. 

Отже, валюта перебуває поза банківською системою. Сьогодні Україна 

за класифікаційною методикою Міжнародного валютного фонду  

є країною із «високодоларизованою» економікою: рівень доларизації 

за показником частки депозитів у іноземній валюті в грошовому  

агрегаті М2 перевищує 30%. Окрім того, обсяг готівкової іноземної 

валюти на руках у населення на кінець 2014 р. становив від 30 до 

60  млрд. дол. США.  

Важливим чинником стабільності національної грошової оди-

ниці є цінова стабільність. Цінова стабільність – це такий рівень  

інфляції, який забезпечує прогнозні темпи економічного зростання 

і  є  скоординованим із динамікою ВВП та обмінного курсу. Динаміку 

індексу споживчих цін та індексу ВВП наведено на рисунку 2.  

Наведені на рисунку 2 дані свідчать, що починаючи з 2001 р. 

інфляційні процеси уповільнилися і до 2008 р. темпи зростання цін 

на  споживчі товари були нижчими за темпи зростання ВВП. У 2002 р. 

та 2012 р. в Україні була зафіксована дефляція.  
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* Дані за 2015 р. прогнозні. 

 

Рис. 2. Динаміка індексу споживчих цін 

та індексу ВВП в Україні у період 2000–2015 рр. 

 

Після двох років цінової стабільності у 2014 р. відбувся стрім-

кий розвиток інфляційних процесів. За підсумками року споживчі ціни 

зросли на 24,9%. Збільшення інфляційного тиску на економіку було 

зумовлено підвищенням адміністративно-регульованих цін та впливом 

валютно-курсового чинника. Зниження обмінного курсу гривні впли-

нуло на динаміку базового індексу споживчих цін (на 22,8%). Істотний 

вплив на загальне інфляційне тло мало підвищення цін на товари, ціни 

на які регулюються адміністративно (на 30,4%).  

Стійкість національної валюти сьогодні пов’язана із її конверто-

ваністю. Курс національної грошової одиниці – це не просто якийсь 

специфічний індикатор, а механізм впливу на економіку. Сучасний 

соціально-економічний розвиток держав світу зумовлений здійснюва-

ною валютною політикою, яка пов’язує економіку країни із світогос-

подарським комплексом. Валютна стабільність – це динаміка курсу 

національної валюти, що забезпечує рівновагу платіжного балансу.  

У період 2002–2008 рр. темпи інфляції перевищували темпи де-

вальвації національного грошової одиниці, тобто спостерігається зміц-

нення її курсу. У 2004–2005 рр. і у 2010 р. була зафіксована номіналь-

на ревальвація. Як видно з рисунка 3, різка зміна офіційного курсу  

національної грошової одиниці відбувалась під впливом фінансових 

потрясінь, зумовлених світовою фінансовою кризою 2008–2009 рр. та 

соціально-політичними потрясіннями 2014 р. Безумовно, складна полі-

тична ситуація в країні 2014 р. відобразилась на основних макроеко-

номічних показниках та курсі національної грошової одиниці.  
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Рис. 3. Індекс офіційного курсу гривні щодо долара США 

та індекс споживчих цін в Україні у період 2000–2014 рр. 

 
З метою стабілізації ситуації на валютному ринку Національний 

банк України перейшов на політику гнучкого валютного курсу, вста-

новивши його на рівні середньозважених ринкових котирувань. 

На  жаль, і у 2015 р. Національному банку України не вдалось стабілі-

зувати курс гривні. Відтак станом на 1 травня 2015 р. він становив 

21,04 грн за 1 дол. США.  

Укріпленню гривні перешкоджають низький розвиток економі-

ки, незадовільне сальдо платіжного балансу, високий обсяг зовнішньо-

го боргу країни, недовіра населення до банків та панічні настрої. 

Стрибкоподібна девальвація національної грошової одиниці має нега-

тивні наслідки, оскільки це обмежує монетизацію економіки, провокує 

підвищення відсоткових ставок, призводить до відпливу грошей із  

реального сектору та знижує ділову активність [3, с. 572].  

Стабільність цін на кредитні ресурси – це така динаміка ставки 

за кредитом, що корелюється обмінним курсом, рівнем інфляції та  

обліковою ставкою НБУ. На вартість банківських продуктів най- 

більше впливають фактори грошової сфери, до яких належать: норма 

обов’язкового резервування, облікова ставка та операції на від- 

критому  ринку.  

На ціноутворення в банку значний вплив має облікова ставка – 

один з монетарних інструментів, за допомогою якого центральний 

банк встановлює для суб’єктів грошово-кредитного ринку орієнтир 

щодо вартості залучених та розміщених коштів на відповідний період. 

Як відомо, вона є основною процентною ставкою, яка залежить 

від  процесів, що відбуваються в макроекономічній, бюджетній сферах 

та на грошово-кредитному ринку (див. рис. 4).  
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* Дані станом на 01.05.2015 р.  

 

Рис. 4. Динаміка облікової ставки та ставки рефінансування  

НБУ в Україні у період 2005–2015 рр. 

 

Аналізуючи дані рисунка 4, можна говорити про однакову 

спрямованість змін облікової ставки НБУ та процентних ставок банків 

(підвищення облікової ставки НБУ призводить до підвищення про- 

центних ставок за кредитами, і навпаки). Станом на 1 травня 2015 р. 

рівень облікової ставки підвищено до 30%, що, безумовно, вплине на 

вартість кредитів. Такий рівень облікової ставки НБУ є значно вищим 

порівняно зі ставками центробанків розвинених країн. Однак в умовах 

все ще значної інфляції «наздоганяти» розвинені країни в цьому пи-

танні передчасно – різке зменшення облікової ставки може збільшити 

відсоткові ризики для банківської системи. Небезпечна суперечність 

між дорогими зобов’язаннями і низькодохідними активами виявляєть-

ся у тому, що за наявних високовартісних депозитів банки не заці- 

кавлені у кредитуванні за низькими ставками. Політика порівняно 

«дорогих грошей» є антиінфляційною, але стримує ділову активність 

і  попит на гроші.  

Висновки. Досягнення економічного розвитку неможливе без 

стійкості фінансової системи та стабілізації грошової системи. Прове-

дений аналіз засвідчив, що національна грошова одиниця є нестабіль-

ною. Соціально-економічні негаразди в країні призвели до девальвації 

національної грошової одиниці, підвищення рівня інфляції, зростання 

вартості кредитних ресурсів. Загрозливим для фінансової безпеки дер-

жави є і рівень доларизації економіки. Досягнення стабілізації грошо-

вої одиниці необхідно здійснювати шляхом стабілізації монетизації, 
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зниження доларизації економіки, досягнення цінової та валютної ста-

білізації і зниженням вартості кредитних ресурсів.  
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Высоцкая И. Б. Стабильность национальной денежной единицы 

как фактор обеспечения устойчивости финансовой системы  

Рассмотрено основные тенденции развития денежно-кредитной сис-

темы Украины. Установлено, что устойчивость финансовой системы непос-

редственно зависит от стабильности денежной единицы. Обеспечение ста-

бильности денежной сферы осуществляется путем стабилизации уровня 

монетизации, валютной, ценовой стабилизации и стабилизации цен на креди-

тные ресурсы. Установлено проблемы функционирования денежно-кредитной 

системы Украины. Предложены пути обеспечения стабильности денежной 

единицы.  

Ключевые слова: устойчивость, стабильность, стабильность дене-

жной единицы, монетизация, доларизация, инфляция, стоимость кредитных 

ресурсов.  

 
Vysotska I. В. Stability of the national currency software as a factor of 

stability of the financial system 

Determined that the stability of the financial system depends on the stability 

of the currency. The main trends of the monetary sphere Ukraine. Ensuring the 

stability of the areas should be implemented by stabilizing monetization, currency, 

price stabilization and stabilization of prices for credit.  

The problems the monetary sphere in Ukraine. Established that the money 

supply of the economy on the level of monetization limit value which should be equal 

to 70-80%. Since independence, the level of monetization has not reached the 

standard value. Proved the high rate of national currency devaluation accompanied 

by a decrease in confidence in it and, consequently, decrease the coefficient of 

monetization and increasing dollarization of the economy. Established that Ukraine 

is «vysokodolaryzovanoyu» country, which is manifested in the inability of the 

national currency serve as universal equivalent, strengthening economic 
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dependence of the state, depending on the value of the hryvnia currency market on 

the amount of foreign money; raising the level of the shadow economy. The 

dynamics of inflation during the 2000-2014 biennium. Established that since 2001 

inflation slowed to 2008 the growth rate of consumer prices were lower than the 

GDP growth rate. In 2002 and 2012 in Ukraine was deflation, and in 2014 hosted 

the rapid development of inflation. Monetary stability analysis showed that a sharp 

change in the official exchange rate of the national currency took place under the 

influence of the financial turmoil caused by the global financial crisis of 2008–2009. 

And socio-political upheavals in 2014 proposed measures to ensure the stability of 

the currency.  

Key words: stability, currency stability, monetization, dollarization, 

inflation, cost of credit.  
 

Стаття надійшла 21 травня 2015 р. 

 

 

УДК 336.27              О. Р. Волошин, 

Н. В. Галайко 

 
ДЕРЖАВНИЙ БОРГ УКРАЇНИ: 

СТАН ТА ШЛЯХИ ЙОГО ЗМЕНШЕННЯ 
 

Розглянуто сутність державного боргу та його вплив на розвиток 

економіки. Здійснено аналіз стану державного боргу України та основних 

тенденцій в динаміці зовнішнього та внутрішнього державного боргу. Вико-

ристано абсолютний показник розміру державного боргу і певні показники для 

характеристики боргового навантаження та платоспроможності нашої 

країни. Визначено основні індикатори безпеки країни за рівнем державної за-

боргованості. Запропоновано перелік заходів для підвищення рівня боргової 

безпеки України.  

Ключові слова: державний борг, гарантований борг, зовнішній та 

внутрішній борг, боргова безпека, граничні значення показників боргової без-

пеки, боргове навантаження.  

 
Постановка проблеми. Розвиток економіки України сьогодні 

відбувається у складних, неординарних умовах кризи державних фі-

нансів і грошово-кредитної системи, значного послаблення фінансової 

стійкості та рівноваги, гострих внутрішніх і зовнішніх викликів. Усе 

це відображається в падінні ВВП, загальному дефіциті торговельного 

і  платіжного балансів, фінансових ресурсів на макро- і мікрорівнях, 

у  зростанні інфляції, бюджетного дефіциту та державного боргу. Саме 

надмірне нарощення державного боргу є глобальною проблемою 
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України, яку потрібно негайно вирішувати. Адже за високого боргово-

го навантаження підвищується залежність від кредиторів, збільшують-

ся витрати на обслуговування боргу та бюджетний дефіцит.  

Стан дослідження. Проблеми фінансової безпеки й обсягів 

державного боргу досліджували в наукових працях такі вітчизняні 

вчені: М. М. Єрмошенко, А. І. Сухоруков, О. Д. Василик, Т. Д. Вах- 

ненко, О. А. Кириченко, О. Барановський, В. Кучер, Т. П. Матюшко, 

В.  Л. Пластун, В. Базилевич, З. Варналій, А. Гальчинський, Л. М. Кра-

савіна та інші. Серед західних вчених особливої уваги заслуговують 

праці Р. Барро, Д. Б’юкенена, Р. Девіса, Дж. Кейнса, Д. Рікардо, П. Са-

муельсона, М. Фрідмана, Г. Мюрдаля, Е. Ліндаля, І. Фішера, А. Мел-

цера та багато інших відомих світових науковців.  

Метою статті є розгляд проблеми державного боргу та встанов-

лення причин його виникнення, мікроаналіз наслідків збільшення роз-

міру державного боргу для економіки держави загалом, а також знахо-

дження шляхів зниження державного боргу України.  

Виклад основних положень. В економічній літературі не при-

пиняється активне обговорення питання про сутність державного  

боргу та його вплив на розвиток економіки. Особливо це стосується 

кризових періодів розвитку. Економічна наука дає різнобічне уявлення 

про державний борг. Взаємозв’язок боргу та економіки складний  

і неоднозначний. Єдиної думки про характер впливу боргу на економі-

ку не існує, а погляди макроекономістів на цю проблему суттєво від- 

різняються. З одного боку, державний борг як інструмент державного 

впливу на економіку розглядається як негативний фактор. У цьому разі 

перевага віддається повній відмові від фінансування витрат держави 

(бюджету) за рахунок державного боргу. Наприклад, представники 

монетаризму (М. Фрідмен, І. Фішер, А. Мелцер) були проти вико- 

ристання державного боргу як інструменту стабілізації економіки. 

На  їхню думку, не існує дієвих короткострокових і довгострокових 

ефектів від застосування такого інструменту економічної політики, як 

державний борг. Представники так званої стокгольмської школи мак-

роекономістів (Г. Мюрдаль, Е. Ліндаль та ін.) запропонували теорію 

«циклічного балансування бюджету», тобто пристосування його дохо-

дів і витрат до економічному циклу. Вони вважали, що дефіцит  

бюджету, який утворився під час кризи і депресії, повинен покривати-

ся відповідним бюджетним надлишком під час наступного за депре- 

сією періоду підйому [1]. Однак вони недостатньо враховують часовий 

чинник циклічності економіки, коли виникає постійний характер дефі-

циту бюджету впродовж тривалого періоду, що створює передумови 

до необхідності запозичень.  
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З іншого боку, переважає теорія про необхідність державного 

регулювання економіки, що допускає використання державних запо-

зичень. У результаті проведення державою активної боргової політики 

багато економістів бачать у зростанні державного боргу дві головні 

небезпеки. Одна з них – це ймовірність настання банкрутства держави, 

друга – небезпека перекладання боргового тягаря на майбутні поко-

ління. Наприклад, німецькі економісти Штейн, Дітцель, Небеніус вва-

жали, що коли держава надто рідко користується державним кредитом, 

значить, вона змушена збільшувати ставки податків і багато коштів 

забирати у своїх громадян, чим недостатньо дбаючи про інтереси на-

селення. Американські вчені К. Р. Макконел і С. Л. Брю вважали, що 

уряд практично завжди зможе виконати свої зобов’язання за внутріш-

нім боргом, оскільки для цього він може скористатися рефінансуван-

ням боргу, емісією грошей або збільшенням податкових доходів [2].  

Однією з глобальних проблем на сучасному етапі розвитку 

України є надмірне нарощування державного боргу, що має низку не-

гативних наслідків для фінансової системи та боргової безпеки держа-

ви. Перевищення гранично допустимого обсягу державного боргу мо-

же спричинити негативні наслідки для функціонування економіки та 

боргової стійкості країни. Аналіз індикаторів оцінювання стійкості 

державного боргу відображає спроможність країни виконувати свої 

зобов’язання щодо обслуговування та погашення позикових фінансо-

вих ресурсів [3, с. 147].  

Державний борг як результат руху позикового капіталу в систе-

мі державного кредиту сьогодні став постійною, іманентною складо-

вою державних фінансів і важливим інструментом системи макроеко-

номічного регулювання. Водночас в Україні в останні роки викорис-

тання залучених фінансових ресурсів на поточні видатки бюджету, 

підвищення вартості запозичень в умовах економічної рецесії та кризи 

призвели до загрозливого зростання державного боргу і витрат на його 

обслуговування. Усе це трансформувало державний борг у вагомий 

чинник ризику для макрофінансової стабільності та подальшого роз- 

витку країни.  

Нераціональне використання іноземних і внутрішніх кредитів 

призвело до того, що державні запозичення, замість того, щоб стати 

інструментом підвищення національної конкурентоспроможності, 

спричиняють конфлікти між гілками влади з приводу їх використання 

та не сприяють реальним ринковим змінам [4, с. 95].  

Детальніше розглянемо аналіз обсягу, структури державного 

боргу та показників боргової безпеки країни як головних індикаторів 

стану фінансової незалежності національної економіки. Насамперед 
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слід зазначити загальну тенденцію до зростання абсолютної суми дер-

жавного гарантованого державою боргу упродовж 2008–2014 рр. 

(рис.  1). Зауважимо, що у структурі і державного, і гарантованого  

боргу більшу частку мають зовнішні запозичення, що є негативною 

тенденцією, адже розміщення державних облігацій на внутрішньому 

ринку, крім того, що є ефективним інструментом впливу на валютний 

ринок, здійснює на уряд дисциплінарний вплив, оскільки змушує його 

не лише дбати про повернення коштів, а й платити ринкову ціну за 

користування ними.  

Впродовж 2014 р. подальше залучення нових позик і деталь- 

вація національної валюти надалі зумовлювали значний приріст  

боргу (97,2% державного боргу та 47,04% гарантованого державою 

боргу). Також варто взяти до уваги те, що за три місяці 2015 року  

сума державного та гарантованого державою боргів зросла на 33,8% 

та  67,2% відповідно.  

 

 
 

Рис. 1. Динаміка зміни обсягу та структури державного 

та гарантованого державного боргу, млрд. грн
*
 

 

* Примітка: побудовано за даними [5].  

 

Зазначимо, що абсолютна сума державного боргу є не дуже по-

казовим чинником, адже борг зростає зі збільшенням ВВП, і на його 

величину впливає інфляція. Тому проаналізуємо відносні показники 

боргової залежності. Методикою розрахунку рівня економічної безпе-

ки України визначено порогові значення відношення загального обся-

гу державного боргу та загального обсягу зовнішнього боргу до ВВП 

у  розмірі 60% та 25% відповідно [6]. Основними індикаторами, що 

визначають боргову безпеку, є обсяги внутрішніх і зовнішніх боргів 

держави. Це величина непогашених у термін запозичень, що здійснює 

держава на внутрішніх і зовнішніх ринках (таблиця) [3].  
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Отримані значення показника відношення державного боргу 

України до ВВП свідчать про стрімке зростання державного боргу та 

майбутнє посилення боргової кризи за умов незмінної боргової полі-

тики держави. Основною причиною стрімкого приросту величини 

державного боргу є щорічне зростання дефіциту державного бюджету 

України. Удосконалення управління державним боргом передбачає 

низку заходів щодо зниження ризиків, що походять з надання держав-

них гарантій за кредитами третіх осіб. До них належать: забезпечення 

суворого контролю та чітких правил надання гарантованих державою 

кредитів; здійснення належного розподілу ризиків між сторонами  

кредитної угоди; встановлення верхньої межі відповідальності держа-

ви за настання гарантійного випадку; забезпечення ретельнішого  

відбору інвестиційних проектів, що претендують на отримання дер- 

жавних гарантій.  

 
Таблиця 

 

Динаміка показників боргової безпеки України у 2012–2014 рр. 
* 

 

Показник 

Граничне 

значення 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

у світі в Україні 

Відношення сукупного 
обсягу державного 

боргу до ВВП, % 

≤ 50 ≤ 60 34 39,8 35,8 36,6 40,2 53,3 

Відношення загального 

обсягу зовнішнього 
боргу до ВВП, % 

– ≤ 25 22,6 25,48 22,6 21,93 20,64 29,64 

Рівень зовнішньої 
заборгованості на одну 

особу, дол. США на ос. 

≤ 200 ≤ 200 576,9 759,3 821,2 847,7 827,0 904,0 

Рівень заборгованості 

на одну особу, дол. 

США на ос. 

– – 863,4 1185,9 1297,6 1415,8 1609,4 1626,2 

Відношення обсягу 

внутрішнього боргу до 

ВВП, % 

– ≤ 30 11,24 14,32 13,16 14,65 19,53 23,68 

Середній термін пога-
шення державного 

боргу, років 

2,3 6,4 3,6 3,7 4,1 5,1 4,7 4,8 

 

* Примітка: розраховано за даними [5; 7; 8]. 
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Як індикатори боргової безпеки окремо розраховуються відно-

шення державного зовнішнього та внутрішнього боргу до ВВП. Від-

ношення зовнішнього державного боргу до ВВП характеризує ступінь 

боргової залежності національної економіки від зовнішнього фінансу-

вання [9, с. 287]. Цей взаємозв’язок дає змогу отримати певне уявлення 

про можливості обслуговування боргу за рахунок переключення ресу-

рсів з виробництва товарів для внутрішнього споживання на виробни-

цтво товарів для експорту. Існують різні методики визначення гранич-

ного значення цього показника. Міністерство економіки України вста-

новило порогове значення на рівні не більше 25% [6].  

Як бачимо (табл. 1), Україна перетнула граничне значення: 

у  2010 р. цей показник досяг позначки 25,48%; у 2014 році – 29,64%. 

Критичним рівнем відношення державного внутрішнього боргу до 

ВВП є 30%. Упродовж 2009–2013 рр. цей коефіцієнт знаходився  

у межах допустимих норм (табл. 1). Однак слід взяти до уваги нега- 

тивну динаміку, адже значення цього показника у 2013 р. становило 

19,53%, а у 2014 – 23,68% і є найбільшим за останні роки.  

Також зауважимо, що упродовж 2009–2014 рр. збільшується  

термін погашення боргу і перевищує порогове значення згідно з між-

народними стандартами на 2,5 роки у 2014 році. Відтак погіршується 

імідж держави перед міжнародними фінансовими організаціями.  

У Методиці розрахунку рівня економічної безпеки для зовніш-

ньої заборгованості в розрахунку на одну особу встановлено граничну 

межу у 200 дол. США [6]. Упродовж останніх років цей показник  

завжди перевищував пороговий рівень. Аналіз динаміки свідчить про 

постійне стабільне зростання коефіцієнта. На кінець 2014 р. його зна-

чення досягло 904,0 дол. США (рис. 2), що більш, ніж учетверо пере-

вищує критичне значення. Аналогічна ситуація вникла і з показниками 

загального обсягу державного боргу та рівня внутрішньої заборгова-

ності у розрахунку на одну особу – їх значення з кожним роком зрос-

тають. Це пояснюється стабільним збільшенням обсягів державної 

заборгованості та зменшенням чисельності населення України. Як ба-

чимо, у 2014 році на одну особу держави припадає борг у розмірі 

1626,2 дол. США проти 866,2 дол. США у 2009 році, тобто за 6 років 

державний борг у розрахунку на одну особу зріс у 1,9 раза (зокрема 

внутрішній борг зріс у 1,6 раза, а зовнішній – у 2,5 раза). Відтак 

в  Україні переважають зовнішні запозичення.  

Враховуючи те, що платежі з обслуговування державного боргу 

в Державному бюджеті України на 2015 рік передбачені у сумі  

74,66 млрд. грн (на 28, 32 млрд. грн більше плану на 2014 рік) або 14% 

від видаткової частини бюджету, то можемо зробити висновок про те, 
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що фактично обслуговування державного боргу (відсотки за держав-

ними запозиченнями) є найбільшою статтею видатків Державного бю-

джету України. Для порівняння, сукупні видатки Міністерства оборо-

ни України під час військової агресії становлять менше 8% від усіх 

запланованих державних видатків у 2015 році [5; 8].  

 

 
 

Рис. 2. Динаміка державного боргу 

у розрахунку на одну особу, дол. США на ос. 
*
 

 

*Примітка: побудовано автором за даними [5; 8].  

 

За інформацією Міністерства фінансів України, державні запо-

зичення до загального фонду державного бюджету за 11 місяців 

2014  року становили 8 940,5 млн. дол. США. Водночас платежі за 

державним та гарантованим державою боргом за аналогічний період 

склали 11 150,85 млн. дол. США [5]. Тобто, всі вказані державні запо-

зичення за цей період були спрямовані не для розвитку національної 

економіки і, зокрема, вітчизняного виробництва, а для повернення ра-

ніше отриманих кредитів та виплати відсотків за ними.  
Висновки. З урахуванням ускладнення військово-політичного 

та соціально-економічного становища України, наявність вказаного 
боргового навантаження є суттєвим додатковим дестабілізуючим чин-
ником, що впливає на погіршення фінансової стійкості держави 
та  практично унеможливлює економічне зростання. З проведеного 
аналізу можемо спостерігати, що Україна фактично все більше живе 
в  борг, спрямовуючи нові позики не на розвиток, а на погашення по-
передніх боргів та проїдання. Саме тому вказана ситуація потребує 
негайного вирішення, зокрема шляхом реструктуризації державних 
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боргових зобов’язань. Світовий досвід свідчить про неодноразові ви-
падки реструктуризації і зокрема списання міжнародними кредитора-
ми боргів іноземним державам. Зокрема показовим є приклад Польщі, 
якій у 1991 році було списано 50% боргів – 24 млрд. дол. США, чи 
Греції, якій у 2011 році було списано 50% боргів перед приватними 
інвесторами – 100 млрд. євро.  

З метою підвищення рівня боргової безпеки України пропонує-
мо особливу увагу зосередити на реалізації таких заходів: вдоскона-
лення вітчизняного законодавства щодо державного боргу, що  
надасть змогу оптимізувати механізм здійснення державних запози-
чень та погашення державного боргу; зменшення боргового тягаря та 
розвитку альтернативних, непозичкових інструментів фінансування  
бюджетних видатків; використання внутрішніх запозичень як засобу 
перерозподілу прибутку всередині країни; інвестування залучених  
коштів у поліпшення виробничої, транспортної, енергетичної, інфор-
маційної та іншої інфраструктури, у розвиток людського капіталу.  
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Волошин А. Р., Галайко Н. В. Государственный долг Украины: со-
стояние и пути его уменьшения 

Рассмотрены сущность государственного долга и его влияние на раз-
витие экономики. Проведен анализ состояния государственного долга Украи-
ны и основных тенденций в динамике внешнего и внутреннего государствен-
ного долга. Использовано абсолютный показатель размера государственного 
долга и определенные показатели для характеристики долговой нагрузки и 
платежеспособности нашей страны. Определены основные индикаторы без-
опасности страны по уровню государственной задолженности. Предложен 
перечень мер по повышению уровня долговой безопасности Украины.  

Ключевые слова: государственный долг, гарантированный долг, вне-
шний и внутренний долг, долговая безопасность, предельные значения показа-
телей долговой безопасности, долговая нагрузка.  

 
Voloshyn O. R., Halaiko N. V. The national debt of Ukraine: state and 

ways to reduce 
The article focuses on the essence of the national debt and its impact on the 

economy development. The views of prominent economists on the concept of debt 
security and national debt are examined as well. Thus, it was determined that? On 
the one hand, national debt as an instrument of state influence on the economy is 
accepted as a negative factor, but on the other hand, the theory of the necessity of 
state regulation prevails as it allows to the take advantage of the national loan.  

The analysis of the state of the national debt of Ukraine and its major trends 
in the dynamics of external and internal national debt was carried out. Absolute 
indexes of the national debt amount as well as certain indices to characterize the 
debt leverage and solvency of our country were applied; the main indicators of state 
safety in terms of national debt were determined. Mentioned above includes: the 
ratio of total external debt to GDP,%; the average period of repayment of the 
national debt, years; the level of indebtedness per person, USD dollar per person; 
the ratio of internal debt amount to GDP,%; the level of external indebtedness per 
person, USD dollar per person; International and national experience of defining 
threshold value indicators of debt security were generalized. Due to the limit values 
of these coefficients the current state of Ukraine’s debt security was estimated.  

A list of measures was suggested so that to improve the level of Ukraine’s 
debt security. The following among them should be noted: the improvement of 
national legislation on public debt which will allow to improve the mechanism 
of  government borrowing and repayment of national debt; the reduction of the 
debt  burden and the development of alternative not concerning loan instruments 
of  financing budjet expenditures; the usage of internal borrowing as a means of 
redistributing the income within the country; investing involved funds to improve 
the  production, transport, energy, information and other infrastructure for the 
development of human capital. Besides, such method of reducing the burden on 
national debt as the reduction of national debt commitments, including cancellation 
of debts to foreign countries by international creditors, was invited to consider.  

Key words: national debt, guaranteed debt, external and internal debt, debt 
security, threshold values of debt security, debt burden.  
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УДК 657.422:336.018            Г. М. Воляник,  

В. П. Мороз  

 
ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК  

ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ:  
СУЧАСНИЙ СТАН  

ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
 

Розглянуто сучасний стан та перспективи розвитку систем елект-

ронних грошей в Україні, проаналізовано вітчизняне і зарубіжне нормативно-

правове забезпечення та методичні підходи до фінансового обліку ефект- 

ронних грошей. Теоретично обґрунтовано й розроблено практичні реко- 

мендації щодо вдосконалення організації та методики фінансового обліку 

електронних  грошей.  

Ключові слова: електронні гроші, електронний платіжний засіб,  

електронний гаманець, емітент, Інтернет-гроші, інтерактивна торгівля.  

 
Постановка проблеми. Розвиток економічних відносин супро-

воджується виникненням нових форм розрахунків між суб’єктами еко-

номічних відносин. Позитивна динаміка збільшення Інтернет-ауди- 

торії, розвиток та наростання темпів інтерактивної торгівлі спричи- 

няють появу нових можливостей для ведення бізнесу – розраховувати-

ся за поставлені товари, виконані роботи та надані послуги електрон-

ними грошима. Електронні гроші є новим інструментом розрахунків. 

У  зв’язку з цим актуальним стає дослідження питання фінансового 

обліку електронних грошей в системі управління фінансовими ресур-

сами  підприємства.  

Стан дослідження. Сьогодні найбільш поширеною формою ро-

зрахунків є безготівкова. Розвиток безготівкових розрахунків і особли-

вості їх бухгалтерського обліку досліджували такі учені: Н. В. Агафо-

нова, С. В. Ануреєв, Ф. Ф. Єфімова, Л. Г. Єфімова, Т. В. Кириченко, 

А.  Т. Левандовський, Б. М. Нурумбетов, Л. А. Рибіна, Т. А. Семенцо-

ва, З. Л. Соіна, А. В. Чередніченко, О. А. Шевчук, Д. Блейк, Ф. Вуд, 

Е.  Бригхем, Глен А. Уэлш, M. Дубер, Дэниел Г. Шортів, Дж. Євгеніус, 

С. Феленштейн, В. Звасс. Питання порядку здійснення і бухгалтерсь-

кого обліку окремих форм безготівкових розрахунків розглядали 

в  працях такі науковці, як А. В. Амелін, А. Ю. Большакова, 

Л. М.  Гаврилівський, Н. В. Дубенко, С. З. Мошенський, С. П. Полі-

щук. Економічну сутність електронних грошей розглядають 

П. Ю.  Грицюк, О. С. Олексюк, О. В. Мостіпака, В. Кравчук.  
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Особливостям організації обліку в Інтернет-магазинах, спе- 

цифіці методики обліку розрахунків електронними грошима присвя- 

тили свої наукові праці такі вітчизняні вчені, як Я. Кавторева, 

А. П.  Сиротинська та О. П. Лесик, В. А. Туржанський, І. М. Вигівська, 

В. С.  Сеймон.  

Аналіз праць дослідників цього напряму вказує на низку облі-

кових проблем. А саме: є невизначеним порядок облікового відобра-

ження операцій з використанням специфічних платіжних інструментів 

(електронних грошей); потребує вирішення розробка первинного облі-

кового забезпечення та методики розрахунків електронними грошима 

в інтерактивній торгівлі.  

Дискусійність та  актуальність цього напряму дослідження 

й  обумовили цільову спрямованість нашої статті. В межах цієї статті 

розглянемо питання сучасного стану та перспектив розвитку фінансо-

вого обліку електронних грошей.  

Мета статті – визначення сутності електронних грошей як 

об’єкта обліку та дослідження особливостей фінансового обліку роз-

рахунків електронними грошима в сучасних економічних умовах.  

Виклад основних положень. У практиці господарських розра-

хунків все більшої популярності набувають не лише безготівкові роз-

рахунки, але і така форма засобів платежу, як електронні гроші. Розви-

ток найсучаснішої форми грошей – електронної, призводить до того, 

що гроші втрачають предметно-речову форму і змінюються на інфор-

маційний ресурс, стають віртуальною реальністю, створеною за допо-

могою технологічних засобів [1, с. 197–198].  

Визначення терміну «електронні гроші» у вітчизняній фінансо-

вій практиці є в Постанові НБУ № 481 «Положення про електронні 

гроші», згідно з якою останні – «це одиниці вартості, які зберігаються 

на електронному пристрої, приймаються як засіб платежу іншими, 

крім емітента, особами і є грошовим зобов’язанням емітента» [2].  

Водночас зазначається, що електронні гроші можуть бути виражені 

лише в гривневому еквіваленті.  

Електронні гроші (Electronic money) або електронні методи пла-

тежу (new electronic payments methods) – це різні платіжні механізми, 

створені в цілях здійснення поточних розрахунків споживачами това-

рів і послуг [3].  

Більш повне визначення електронних грошей дає Європейський 

центральний банк, згідно з яким під терміном «електронні гроші» ро-

зуміють грошову вартість, що зберігається в електронному вигляді 

на  технічному пристрої. Електронні гроші в Директиві 2000/46/ЄС 

розглядаються як замінник монет і банкнот, в основному призначений 
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для здійснення платежів в обмежених сумах, і визначаються як грошо-

ва вартість, що є вимогою до емітента, яка: зберігається на електрон-

ному пристрої; емітується під час отримання грошей на суму, не мен-

шу, ніж емітована грошова вартість; приймається як засіб платежу 

особами, іншими, ніж емітент [4, с. 22].  

За висновком директора Української фінансово-банківської 

школи М. І. Савлука [5], «електронні гроші» не є аналогом готівки 

або  третьою самостійною формою грошей, а є високотехнологічним 

аналогом депозитних грошей, які в перспективі повинні замінити чек.  

Розвиток електронних грошей – це вдосконалення механізму 

зберігання, руху і функціонування депозитних грошей. Водночас ним 

[5] наголошено, що в науковій економічній літературі існують проти-

лежні думки із цього приводу. Виникнення електронних грошей  

обумовлене:  

1) розвитком інформаційних і криптографічних технологій, які 

дали змогу зберігати на технічних пристроях грошову вартість і пере-

давати  її;  

2) потребами систем електронної торгівлі, яким необхідний ін-

струмент для здійснення беззбиткових мікроплатежів.  

Отже, можна констатувати, що електронні гроші є грошовими 

зобов’язаннями емітента в електронному вигляді та зберігаються на 

електронному пристрої утримувача. У системах, які здійснюють роз-

рахунки електронними грошима, банківські рахунки використовують-

ся тільки у процесі введення і виведення грошей з системи: зарахуван-

ня грошей на рахунок емітента під час емісії електронних грошей 

і  списання грошей з рахунку емітента у разі пред’явлення електрон-

них грошей для погашення.  

Електронні гроші зазвичай розділяють на два типи: на базі 

смарт-карт та на базі мереж. І перша, і друга група розділяються на 

анонімні (неперсоніфіковані) системи, в яких дозволяється проводити 

операції без ідентифікації користувача, й неанонімні (персоніфіковані) 

системи, що вимагають обов’язкової ідентифікації користувача [6; 7].  

Електронні гроші (Інтернет-гроші) – це фактично електронний 

еквівалент звичайних грошей, які використовуються під час розрахун-

ків між покупцем і продавцем в Інтернет-магазинах.  

З технічного погляду електронні гроші – це електронний запис 

про певний обсяг вартості, який захищений відповідними криптогра-

фічними алгоритмами.  

З юридичного погляду електронні гроші є грошовим зо-

бов’язанням емітента, який повинен обміняти їх на традиційні гроші 

за  вимогою  пред’явника [8].  
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Не слід ототожнювати електронні гроші з безготівковими гро-

шима, оскільки електронні гроші, як неперсоніфікований платіжний 

продукт, можуть мати окремий обіг, відмінний від банківського обігу 

грошей, однак можуть і обертатися в банківських платіжних системах.  

Електронні гроші мають низку переваг перед готівкою [7]: 

– чудова подільність – під час проведення платежу не виникає 

необхідність здачі; 

– висока портативність – величина суми не пов’язана з габарит-

ними або ваговими розмірами грошей, як із готівкою;  

– низька вартість емісії електронних грошей – не треба чека- 

нити монети й друкувати банкноти, використовувати метал, папір,  

фарбу  тощо;  

– зниження впливу людського фактора, оскільки момент пла- 

тежу фіксується електронними системами;  

– відкритість розрахунків (за проведення платежів через фіска-

лізований еквайринговий устрій торговцеві неможливо приховати  

кошти від оподаткування);  

– відсутність витрат на упаковування, перевезення й організа-

цію спеціальних сховищ для електронних грошей;  

– збереженість унікальних властивостей – електронні гроші 

не  втрачають своїх якостей із часом;  

– ідеальна якісна однорідність – окремі екземпляри електронних 

грошей не мають унікальних властивостей;  

– безпека – захищеність від розкрадання, підробки, зміни номі-

налу тощо.  

У листі від 26 червня 2014 р. № 25-109/33434 НБУ розглянув 

питання: використання електронних грошей суб’єктами господарю-

вання; використання електронних грошей, правила яких не узгоджені 

з  НБУ; приймання електронних грошей суб’єктами господарювання 

як оплати за товари, роботи, послуги [9].  

Особливості випуску електронних грошей і здійснення операцій 

із ними встановлені ст. 15 Закону України «Про платіжні системи та 

переказ коштів в Україні» від 5 квітня 2001 р. № 2346 та Положенням 

про електронні гроші в Україні, затвердженим постановою Правління 

НБУ від 4 листопада 2010 р. № 481 [2]. Згідно з вимогами цих докуме-

нтів суб’єкт господарювання може бути користувачем електронних 

грошей і приймати електронні гроші як оплату за товари, роботи, пос-

луги. Для користувачів встановлені обмеження щодо суми електрон-

них грошей на електронному пристрої, що перебуває у розпорядженні 

користувача: для поповнюваних електронних пристроїв сума не по-

винна перевищувати 8000 гривень, для непоповнюваних електронних 
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пристроїв ця сума не повинна перевищувати 2000 гривень [п. 2.4, 2]. Для 

торговців (суб’єктів господарювання), які приймають від користувачів 

електронні гроші як оплату за товари, роботи, послуги, Законом та По-

ложенням не встановлено обмежень щодо суми електронних грошей, 

яка може перебувати на електронному пристрої. Тому, коли суб’єкт гос-

подарювання має намір одночасно бути торговцем і користувачем, банк-

емітент має розділити функції цього суб’єкта господарювання та відкри-

ти йому окремі облікові записи (електронні гаманці): як торговцю (для 

приймання електронних грошей від користувачів як оплати за товари, 

роботи, послуги) та як користувачу (для купівлі електронних грошей 

і  здійснення оплати господарських, виробничих потреб з урахуванням 

обмежень, установлених Законом та Положенням).  

Сьогодні українці можуть продавати та купувати товари, пере-

казувати кошти за допомогою таких систем, як WebMoney, «Яндекс. 

Деньги», RBK Money, E-Gold, LiqPay, Z-Payment, Paypal, Liberty 

Reserve, Moneybookers тощо [9]. Такий розвиток ринку електронних 

грошей є свідченням еволюції вітчизняного бізнесу, його поступового 

наближення до світових стандартів. Але широкому застосуванню  

електронних платіжних засобів в Україні перешкоджають певні труд-

нощі. По-перше, це правове регулювання, яке не встигає за стрімким 

розвитком відносин у цій сфері, та законність обігу електронних пла-

тіжних засобів в Україні.  

Суб’єкти, які здійснюють операції з електронними грошима 

(емітент електронних грошей, оператор, агенти, торговці та користува-

чі), мають право їх здійснювати лише за правилами, узгодженими 

з  Нацбанком. Водночас Нацбанк не узгодив правила використання 

електронних грошей WebMoney Transfer, Інтернет. Гроші, VkrMoney, 

RBKMoney, Яндекс. Гроші, QJWI, E-gold. Отримані від користувачів 

електронні гроші торговець має право: обміняти на безготівкові кошти 

в агента з розрахунків або пред’явити до погашення емітенту в обмін 

на безготівкові кошти [9].  

Згідно з останніми змінами до Плану рахунків бухгалтерського 

обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій 

підприємств і організацій та Інструкції про його застосування введено 

субрахунок 335 «Електронні гроші, номіновані в національній валюті» 

(зі змінами від 27 червня 2013 р.), на якому відображаються операції 

з  електронними грошима.  

У бухгалтерському обліку поповнення платіжної або мобільної 

старт-картки (електронного гаманця) з поточного рахунку відобра- 

жається записом:  

Дебет 335 «Електронні гроші, номіновані в національній валюті» 
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Кредит 311 «Поточні рахунки в національній валюті».  

За поповнення платіжної картки стягується комісія:  

Дебет 92 «Адміністративні витрати»  

Кредит 333 «Грошові кошти в дорозі в національній валюті».  

Оплата товарів за допомогою електронного гаманця з платіжної 

картки здійснюється підзвітною особою:  

Дебет 372 «Розрахунки з підзвітними особами»  

Кредит 335 «Електронні гроші, номіновані в національній валюті». 

У разі безпосереднього придбання товару карткою з викори- 

станням електронних грошей застосовується субрахунок 372, а вико-

ристання субрахунка 335 суттєво обмежена, оскільки згідно з Інструк-

цією про застосування Плану рахунків рахунки 30, 31, 33 не кореспон-

дують з рахунками класу 2, рахунок 33 не кореспондує з рахунком 64, 

щоб відобразити ПДВ чи сплату податків [10].  

З погляду фінансового обліку субрахунок 335 використовується 

для відображення інформації про електронні гроші як такі, що записа-

ні, тобто зберігаються на електронному платіжному засобі та викори- 

стовуються суб’єктом господарювання в обмін на безготівкові кошти 

та лише для розрахунків за товари в електронному вигляді [10].  

Приклад 1. На електронний гаманець продавця надійшли елект-

ронні гроші (ЕГ) в розмірі 1000 одиниць. Продавець відвантажує товар 

Покупцю. Після чого Продавець пред’являє ЕГ в розмірі 1000 одиниць 

Банку-емітенту до погашення та отримує на свій поточний рахунок 

безготівкові кошти, за вирахуванням комісії Банку (в нашому прикладі 

комісія банку становить 5% – 50,00 грн.), в сумі 950,00 грн. (табл. 1).  

 
Таблиця 1 

 

Відображення у фінансовому обліку розрахунків електронними 

грошима після відвантаження товару Продавцем 
 

№ 

з/п 
Зміст господарської операції 

Кореспонденція рахунків і сума 

дебет кредит сума, грн ЕГ, од. 

1 2 3 4 5 6 

1.  На електронний гаманець Продавця 

надійшли електронні гроші від По-

купця за товар  

335 681 – 1000,00 

2.  Відвантажено товар Покупцю 361 702 1000,00 – 

3.  Нараховано зобов’язання з ПДВ  643 641 166,7 – 

4.  Відображення розрахунків за подат-

ковим зобов’язанням з ПДВ 
702 643 166,7 – 

5.  Списано товар зі складу Продавця 

(умовно собівартість товару) 
902 281 700,00 – 
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Продовження таблиці 1   

1 2 3 4 5 6 

6.  Продавець подав заявку Банку-

емітенту на погашення електронних 

грошей (переказав електронні гроші 

зі свого електронного гаманця на 

гаманець Банка-емітента)  

377 335 – 1000,00 

7.  На поточний рахунок Продавця від 

Банку-емітента надійшли гроші 

відповідно до заявленої суми за ви-

рахуванням комісійної винагороди 

банку-емітента у розмірі 5% 

311 377 950,00 – 

8.  Комісійну винагороду у розмірі 5% 

за погашення електронних грошей 

віднесено до витрат Продавця 

92 685 50,00 – 

9.  Проведено взаємозалік заборговано-

стей  
685 377 50,00 – 

10.  Списано на фінансовий результат 

дохід від реалізації товару 
702 791 833,3 – 

11.  Списано на фінансовий результат 

собівартість реалізованих товарів 
791 902 700,00 – 

12.  Списано на фінансові результати 

витрати з комісійної винагороди  
791 92 50,00 – 

 

Приклад 2. У разі, якщо погашення ЕГ відбулось раніше за  

відвантаження товару, то в момент отримання грошей на поточний 

рахунок Продавця, операції слід відображати як передоплату за товар, 

який ще не відвантажено Покупцю.  

 
Таблиця 2 

 

Відображення у фінансовому обліку розрахунків 

електронними грошима перед відвантаженням товару Продавцем 
 

№ 

з/п 

Зміст господарської  

операції 

Кореспонденція рахунків і сума 

дебет кредит сума, грн ЕГ, од. 

1 2 3 4 5 6 

1.  
На електронний гаманець Продав-

ця надійшли електронні гроші від 

Покупця за товар 

335 361 – 1000,00 

2.  

Продавець подав заявку банку-

емітенту на погашення електрон-

них грошей (переказав електронні 

гроші зі свого електронного га-

манця на гаманець банка-емітента) 

377 335 – 1000,00 
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Продовження таблиці 2 

1 2 3 4 5 6 

3.  

На поточний рахунок Продавця від 

Банку-емітента надійшли грошові 

кошти відповідно до заявленої суми 

за вирахуванням комісійної винаго-

роди Банку-емітента у розмірі 5% 

311 377 950,00 – 

4.  

Комісійна винагорода у розмірі 5% 

за погашення електронних грошей 

зарахована до витрат Продавця на 

реалізацію товару 

92 685 50,00 – 

5.  
Проведено взаємозалік заборгова-

ностей 
685 377 50,00 – 

6.  
Нараховано податкові зобов’язання 

з ПДВ в сумі передоплати 
643 641 166,7 – 

7.  Відвантажено товар Покупцю 361 702 1000,00 – 

8.  
Відображення розрахунків по по-

датковим зобов’язанням з ПДВ 
702 643 166,7 – 

9.  
Списано товар зі складу Торговця 

(умовно собівартість товару) 
902 281 700,00 – 

10.  
Списано на фінансовий результат 

дохід від реалізації товару 
702 791 833,3 – 

11.  
Списано на фінансовий результат 

витрати з комісійної винагороди 
791 92 50,00 – 

12.  
Списано на фінансові результати 

собівартість товару 
791 902 700,00 – 

 

Ю. О. Оліфірова та К. А. Ягмур [7] пропонують вести облік  

електронних грошей на відокремленому субрахунку 315 до рахунка 31 

«Рахунки у банках».  

Електронні гроші слід відрізняти від таких засобів платежу, як 

дисконтні карти, подарункові картки, електронні квитки для проїзду 

в  транспорті, які приймаються для оплати винятково їхніми емітента-

ми. Використання такого платіжного інструмента не означає здійснен-

ня нового платежу. Реальний платіж здійснюється в момент купівлі 

або поповнення такої карти. Її використання не спричиняє нових  

грошових потоків і є простим обміном інформації про спожиті товари 

або послуги [3].  

Висновки і перспективи подальших досліджень. Прагнення 

України до євроінтеграції обумовлює необхідність узгодження вітчиз-

няного законодавства із законодавством ЄС у сфері розрахунків.  

Відповідно виникає необхідність втручання регулюючих органів  
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з метою контролю емісії електронних грошей і зменшення ризиків 

учасників небанківських платіжних систем, що, своєю чергою, важли-

во для забезпечення стійкості фінансової системи і захисту інтересів 

користувачів [7].  

Щодо обліку електронних грошей, то доцільно удосконалити 

нормативне регулювання фінансового обліку операцій з їх викорис-

танням. Для цього пропонуємо виокремити рахунок 336 «Електронні 

гроші, номіновані в іноземній валюті», що забезпечить відображення 

в  системі фінансового обліку інформації про електронні гроші в іно-

земній валюті. У положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку слід 

нормативно прописати і закріпити питання облікового відображення 

виокремлення електронних грошей з платіжної системи і їх переведен-

ня в готівку або у безготівкові кошти.  

Також слід врегулювати обліковий аспект конвертації елект-

ронних грошей в національну й іноземну валюту. В процесі здійснення 

таких операцій виникають витрати підприємства у зв’язку з виведен-

ням грошей з платіжної системи, а у разі операцій з електронними 

грошима, емітованими в іноземній валюті, – під час здійснення обміну 

іноземної електронної валюти в національну [1].  

Усі ці питання мають бути врегульовані на законодавчому рівні, 

оскільки від цього залежить процес управління фінансовими ресур- 

сами на підприємстві, що, своєю чергою, впливає на платіжну дис- 

ципліну, своєчасні розрахунки з контрагентами і платоспроможність 

підприємства загалом.  
 

––––––––––––––––– 
1. Вигівська І. М. Електронні гроші в системі управління фінансовими 

ресурсами підприємства: облікові аспекти / І. М. Вигівська, В. С. Сеймон // 
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Економіка. – 2014. – 
Вип.  3 (44). – С. 173–175.  

2. Про електронні гроші в Україні: Положення НБУ від 4 листо- 
пада 2010 р. № 481 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua.  

3. Кравчук В. Електронні гроші в Україні: аналітичний звіт / В. Крав-
чук, Д. Науменко, А. Глибовець. – K.: Альфа-ПІК, 2012. – 64 c. [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: <http://www.ier.com.ua/files/publications/Books/ 
2012/3_Electronic_Money/E-money_report_APPROVED_2012-10-02_RED2.pdf>  

4. Про діяльність у сфері електронних грошей і пруденціальний нагляд 
над інститутами, що займаються цією діяльністю: Директива Європейського 
Союзу № 46 / Європейський парламент і рада Європейського Союзу [Елект-
ронний ресурс]. – Режим доступу: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ 

5. Савлук М. И. Электронные деньги: сущность и сравнительный ана-
лиз качественных характеристик / М. И. Савлук // Вестник Национального 
банка Украины. – 2004. – № 11. – C. 13–14.  

http://zakon2.rada.gov.ua. 


________  НАУКОВИЙ ВІСНИК 1´2015 ______________________________________ 

________  Львівського державного університету внутрішніх справ ____________ 

 56 

6. Олексюк О. С. Електронні гроші та віртуальні банки: інформаційний 
контекст / О. С. Олексюк, О. В. Мостіпака // Інноваційна економіка. – 2013. – 
№ 2. – С. 198–202.  

7. Оліфірова Ю. О. Облік витрат та розрахунків в інтерактивній тор- 
гівлі: організація та методика / Ю. О. Оліфірова, К. А. Ягмур // Вісник  
ДонНУЕТ. – 2013. – Вип. № 3 (59). – С. 154–162.  

8. Грицюк П. Ю. Електронні гроші – нове досягнення криптографії 
та  інформаційних технологій / П. Ю. Грицюк // Науковий вісник НЛТУ  
України. – 2013. – Вип. 23. 1 – С. 339–347.  

9. Щодо використання електронних грошей суб’єктами господарюван-
ня: Лист НБУ від 26 червня 2014 р. № 25-109/33434 [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua.  

10. Шпирко О. М. Електронні гроші як об’єкт бухгалтерського обліку 
підприємства / О. М. Шпирко // Науковий вісник Ужгородського університету. 
Серія Економіка. – 2014. – Вип. 1 (42). – С. 197–200.  

 
Воляник Г. М., Мороз В. П. Финансовый учет электронных денег: 

современное состояние и перспективы развития 
Рассмотрено современное состояние и перспективы развития систем 

электронных денег в Украине, проанализированы отечественное и зарубеж-
ное нормативно-правовое обеспечение и методические подходы к финансо- 
вому учету электронных денег. Теоретически обоснованы и разработаны 
практические рекомендации по совершенствованию организации и методике 
финансового учета электронных денег.  

Ключевые слова: электронные деньги, электронное платежное  
средство, электронный кошелек, эмитент, Интернет-деньги, интерактивная 
торговля. 

 
Volianyk G. M., Moroz V. P. Electronic Money Financial Accounting: 

Current State and Development Outlook 
The article considers the current state and development outlook of electronic 

money systems in Ukraine. In particular, it has been found out that development of 
the electronic form of money, which is the most modern one, leads to a situation 
where money loses its physical form and is transformed into an information 
resource, becomes a virtual reality created with the help of technological devices.  

The results of an analysis of national and foreign regulatory and legal 
framework show that national legislation lags behind the fast development of 
relations in the area of circulation of electronic payment instruments in Ukraine. 
Entities performing transactions with electronic money (issuer of electronic money, 
operator, agents, traders and users) may carry them out only according to the rules 
approved by the National Bank of Ukraine. At the same time, the National Bank of 
Ukraine has not approved the rules of using electronic money of WebMoney 
Transfer, Internet. Money, VkrMoney, RBKMoney, Yandex. Money, QJWI, E-gold.  

Evaluation of the existing methodological approaches to electronic money 
financial accounting makes it possible to state that, from the financial accounting 
perspective, subaccount 335 is used to reflect information about electronic money 
that is deemed recorded, i. e. stored in an electronic payment medium and used by 
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an economic entity in exchange for non-cash resources and only for electronic 
payments for goods.  

The article theoretically justifies and develops practical recommendations 

for improvement of the organization and methods of electronic money financial 

accounting, in particular, regulation of financial accounting for transactions with 

their use should be improved. For this purpose, we suggest creating separate 

account 336 «Electronic money denominated in foreign currencies», which will 

show information about electronic money in foreign currencies in the financial 

accounting system; the accounting aspect of electronic money conversion into 

national and foreign currencies should be regulated as well.  

Key words: electronic money, electronic payment instrument, electronic 

purse, issuer, Internet money, interactive trade.  
 

Стаття надійшла 27 квітня 2015 р. 

 

 

УДК 338.439(477)      Л. А. Глуха 
 

НЕОБХІДНІСТЬ ТА ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ 
РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ 

В УКРАЇНІ 
 

Досліджено створення ринку сільськогосподарських земель України, 

розкрито зміст понять «ринок сільськогосподарських земель», «сільськогос-

подарське виробництво», «оренда землі», «приватна власність на землю» та 

визначено їхні взаємозв’язки та взаємозалежності. Наведено власне тракту-

вання ринку сільськогосподарських земель, що зводиться до виробництва сіль-

ськогосподарської продукції, здійснення сільськогосподарської науково-дослід- 

ної та навчальної діяльності, для розміщення відповідної виробничої інфра-

структури. Землі сільськогосподарського призначення відрізняються від інших 

земель тим, що вони самі є засобом виробництва, виробничим потенціалом.  

Ключові слова: ринок сільськогосподарських земель, оренда землі, но-

рмативна оцінка земель, відчуження земель, сільськогосподарське виробницт-

во, приватна власність на землю.  

 

Постановка проблеми. Створення ефективного ринку сільсь-

когосподарських земель в Україні залишається питанням стратегічної 

важливості, від реалізації якого залежать соціально-економічна дина-

міка в АПК, ефективність залучення України в світовий поділ праці, 

можливості формування на цій основі конкурентоспроможної націо- 

нальної  економіки.  

Україна володіє значним земельним потенціалом, який стано-

вить 5,7% території Європи. Із 60,3 млн. га майже 70% становлять 
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сільськогосподарські угіддя з найвищою в світі родючістю. Такий по-

тенціал може розглядатися як потужна конкурентна перевага України, 

проте його практична реалізація вимагає впровадження відповідної 

ефективної моделі земельних відносин, адекватної сучасним жорстким 

умовам міжнародної конкуренції.  

Реформування земельних відносин в Україні розпочалося 

у  1991  р. Відбулися докорінні зміни форм власності на землю, вирі-

шено проблему забезпечення громадян земельними ділянками, вве- 

дено плату за землекористування, створено передумови формування 

ринку  землі.  

За період земельної реформи в Україні ухвалено низку законо-

давчих актів, які заклали основи правового поля для функціонування 

земельного ринку. Основоположним із них є Земельний кодекс Украї-

ни, прийнятий в жовтні 2001 року. Ця сфера діяльності регулюється 

також майже 30-ма законодавчими актами, зокрема Законами України 

(«Про оцінку земель», «Про особисте селянське господарство», «Про 

землеустрій», «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земель-

них ділянок власникам земельних часток (паїв)», «Про охорону  

земель»), Указами Президента, а також постановами та розпоряджен-

нями Кабінету Міністрів України.  

Стан дослідження. Законодавчо регульований, економічно  

обґрунтований ринок сільськогосподарських земель не може бути  

вилученим із загальної системи ринкових земельних відносин. Його 

формування в нашій державі – вимога часу, оскільки для підприємли-

вих господарів-власників він потрібний і необхідний, як і купівля-

продаж інших засобів виробництва. Важливість та неминучість функ-

ціонування ринку землі в сільському господарстві неодноразово  

підкреслювались у працях П. Т. Саблука, В. В. Юрчишина, П. І. Гай-

дуцького, О. М. Онищенка, В. М. Трегобчука та ін. Значний внесок 

у  розвиток теорії та можливості практичного втілення ринку землі 

в  аграрний сектор економіки зробили українські вчені, серед яких 

А. М. Третяк, Ю. Д. Білик, А. Д. Юрченко, та російські науковці,  

а саме: О. Є.  Булатов, М. В. Комов, В. А. Горемикін, Р. Р. Гумеров, 

Е. М.  Крилатих тощо.  

Метою наукової статті є дослідження створення ринку сільсько-

господарських земель України, розкриття змісту понять «ринок сіль- 

ськогосподарських земель», «сільськогосподарське виробництво», 

«оренда землі», «приватна власність на землю» та визначення їхніх 

взаємозв’язків та взаємозалежностей.  

Виклад основних положень. Перехід України до ринкової еко-

номіки вимагає радикальних змін раніше усталених прав власності 



_________________________________________________  Серія економічна ________ 
__________________________________________________________________________ 

 59 

та  земельних відносин. Ці зміни спрямовані на докорінну перебудову 

відносин землекористування і полягають у впровадженні різних форм 

власності на землю та надання власникам права самостійно вирішува-

ти питання щодо розпоряджання нею. Шляхом виконання цього за-

вдання є становлення реального селянина-власника, який в процесі 

господарювання забезпечить раціональне використання земель сільсь-

когосподарського призначення.  

Відбулися значні організаційні зрушення в аграрному секторі. 

З  11906 сільськогосподарських підприємств, землі яких підлягають 

паюванню, реформовано на засадах приватної власності на землю 

і  майно 11882 господарства, що становить 99,9%. Створено 28368  

нових агроформувань ринкового типу, з них: товариств з обмеженою 

відповідальністю (ТОВ) – 7035 (24,8%); приватних (приватно-оренд- 

них) підприємств – 5100 (18%); акціонерних товариств – 765  (2,7%); 

сільськогосподарських кооперативів – 1455 (5,1%); фермерських  

господарств – 9655 (34%); інших суб’єктів господарювання – 

4358  (15,4%) [3, с. 4; 4, с. 168–169].  

Водночас запровадження повноцінного ринку сільськогоспо-

дарських земель, що мало б стати логічним завершенням земельної 

реформи в Україні, постійно відкладається.  

Ринок землі є сферою обігу земельних ділянок, за якого вини-

кають і реалізуються відносини, пов’язані з купівлею-продажем, заста-

вою, орендою землі та здійсненням конкретної господарської діяльно-

сті, спрямованої на підвищення ефективності використання землі 

та  задоволення потреб виробництва.  

В Україні можна виокремити такі етапи, які створюють переду-

мови для формування ринку землі в аграрній сфері [5, c. 57; 6, с. 23]: 

1) на першому етапі (1992–1996 pp.) відбулося роздержавлення 

земель (передача майна у володіння, розпорядження та використання 

іншій стороні) і передача їх у власність колективним сільськогоспо-

дарським підприємствам. Це було головним завданням, оскільки влас-

ність на землю визначає зміст земельних відносин у країні; 

2) другий етап становлення ринку землі (1997–1999 pp.) 

пов’язаний із формуванням приватної власності на землю на базі паю-

вання роздержавлених земель сільськогосподарських підприємств 

з  отриманням земельних сертифікатів. Одночасно відбувалась прива-

тизація земельних ділянок громадянами для ведення особистого під- 

собного господарства, садівництва, городництва, житлового, дачного 

і  гаражного будівництва. Становлення приватної власності на землю 

є  актуальним для всіх перехідних економічних систем. Приватна  

власність на землю в Україні стала домінуючою; 
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3) сучасний третій етап становлення ринку землі в Україні  

розпочинається з 2000 р. і характеризується розвитком орендних  

відносин, підготовкою до іпотечного кредитування; формуванням  

ефективного правового поля. Цей етап відзначається прийняттям  

Верховною Радою України 25 жовтня 2001 р. нового Земельного  

кодексу, який став концептуальним законопроектом, що регулює ре-

формування земельних відносин і становлення ринку землі.  

Основними принципами формування та стабільного функціону-

вання ринку сільськогосподарських земель повинні бути [7, с. 25]:  

1. Державне регулювання має здійснюватися з метою захисту 

економічної конкуренції, а також попередження недобросовісних дій 

суб’єктів ринку.  

2. Саморегулювання власності.  

3. Свобода діяльності суб’єктів господарювання. 

4. Самофінансування.  

5. Економічна відповідальність за результати господарювання. 

6. Конкуренція на земельному ринку.  

Важливим завданням ринку сільськогосподарської землі є пере-

творення її на капітал (вартість, яка внаслідок обороту та ефективного 

використання приносить додаткову вартість, прибуток (додатковий 

капітал)). Лише за умови реалізації права власності на землю як капі-

талу, земля стає функціональним економічним ресурсом. Інструмен-

том, що забезпечує функціонування землі як капіталу, є земельна іпо-

тека. Тому важливим елементом ринку сільськогосподарської землі 

повинна бути система іпотечного кредитування, яке здійснюється че-

рез спеціалізовані та універсальні банки шляхом емісії іпотечних цін-

них паперів (Державний земельний банк).  

Серед чинників, які стримують розвиток вітчизняного ринку 

сільськогосподарських земель, необхідно виокремити [2, с. 39]: 

1. Відсутність дієвих методик оцінки вартості сільськогосподар-

ських земель. Землі сільськогосподарського призначення були оцінені 

ще в 1995 році, їхня вартість щорічно індексується з урахуванням ін-

фляції, проте не враховуються зміни попиту на сільськогосподарську 

продукцію для внутрішнього споживання та експорту, наявність тран-

спортної інфраструктури та інші ринкові фактори, які безпосередньо 

впливають на вартість землі.  

2. Недостатність досвіду функціонування ринку землі. Більшість 

теперішніх власників земельних ділянок не володіють достатніми 

знаннями про ринок землі, не поінформовані щодо умов його функ- 

ціонування, не знають законів, що регулюють земельні відносини, 

не  мають однакових можливостей у використанні інформації про те, 
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що відбувається на ринку. Це ставить високі вимоги щодо ефектив- 

ності державної системи регулювання ринку землі.  

3. Неефективність системи реєстрації прав власності на землю 

та інше нерухоме майно та досвіду її ведення. Надзвичайно важливим 

у цьому аспекті є прийняття Закону «Про державний кадастр», який 

повинен стати інформаційною базою для ефективного управління  

земельними ресурсами, ведення системи реєстрації землеустрою, під- 

тримки податкової та інноваційної політики держави, встановлення 

та  розвитку ринку землі, обґрунтування розмірів плати за землю.  

4. Низький рівень орендної плати. Наслідком монопольного 

становища великих агарних підприємств на ринку оренди землі є те, 

що середній розмір орендної плати на рік є незначним і в 2013 році 

становив 131,8 грн. за 1 га.  

5. Переважання на ринку короткострокових договорів з оренди 

землі. Характерною особливістю ринку оренди землі в Україні є те, що 

більшість договорів оренди укладена на строк до 5 років. Коротко-

строкова оренда призводить до того, що орендарі не зацікавлені в ра-

ціональному використанні земель і збереженні їх родючості.  

6. Відсутність ефективних механізмів контролю за діями учас-

ників ринку. Орендарі з метою максимізації короткострокового при- 

бутку не дотримуються науково обґрунтованих підходів ведення  

сівозмін та агротехнічних вимог, як наслідок, втрачається родючість 

українських земель. І орендодавці, і органи місцевої та центральної 

влади позбавлені дієвих засобів впливу на ефективність використання 

орендарями земельних ресурсів.  

7. Недосконалість правової бази регулювання земельного ринку. 

В Україні немає чітко встановленого переліку вимог до потен-

ційного покупця земельної ділянки. Незавершений процес законодав-

чого оформлення реалізації Земельного кодексу України.  

Експерти визначають необхідність прийняття Законів про ринок 

землі, земельний кадастр, земельний іпотечний банк, створення това-

риств з регулювання обороту земель сільськогосподарського призна-

чення, здійснення зонування земель за їх придатністю до землеустрою. 

Їх відсутність гальмує завершення земельної реформи, не дає змоги 

забезпечити захист прав на землю, запровадити цивілізований земель-

ний ринок.  

Значним недоліком існуючої правової бази є невизначеність  

ролі іноземних громадян на ринку сільськогосподарських земель. 

У  Земельному кодексі передбачено, що нерезиденти не можуть купу-

вати земельні ділянки сільгосппризначення у власність, дозволяється 

лише їх оренда. Водночас іноземні компанії або громадяни можуть 
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бути співвласниками земельних ділянок, якщо вони внесли гроші 

в  статутний фонд будь-якої української компанії.  

8. Високий рівень тінізації на ринку сільськогосподарських земель. 

Відчуження земель сільськогосподарського призначення часто 

здійснюється за допомогою судових рішень, зокрема передачею через 

третейські суди земель в обмін за борги. Поширення набуває також 

схема переведення товарних сільськогосподарських земель у катего-

рію земель для ведення селянського господарства, які, своєю чергою, 

простіше вивести з категорії «сільськогосподарські землі» та викори- 

стовувати за іншим цільовим призначенням, зокрема для забудови. 

Отже, в Україні досі не виникли умови для завершення земель-

ної реформи шляхом впровадження повноцінного ефективного ринку 

земель сільськогосподарського призначення, який зміг би стати під- 

ґрунтям випереджаючого розвитку аграрного комплексу як основи 

продовольчої безпеки держави. Зволікання із формуванням земельного 

ринку призводить до неможливості залучення значних обсягів інвес-

тицій в аграрний сектор та неефективного використання наявного зе-

мельного потенціалу України.  

Отже, наше трактування ринку сільськогосподарських земель 

є  таким, що зводиться до виробництва сільськогосподарської про- 

дукції, здійснення сільськогосподарської науково-дослідної та нав- 

чальної діяльності, для розміщення відповідної виробничої інфраст- 

руктури. Землі сільськогосподарського призначення відрізняються від 

інших земель тим, що вони самі є засобом виробництва, виробничим 

потенціалом.  

Висновки. Зазначимо, що реалізація таких заходів дасть змогу 

сформувати необхідні умови для захисту прав власності на землю, 

сприятиме становленню й ефективному функціонуванню ринку  

сільськогосподарської землі в Україні та зростанню продуктивності 

й  ефективності сільського господарства, зміцненню його експортного 

потенціалу, позитивно впливатиме на конкурентоспроможність аграр-

ного сектора та економіку України загалом.  

З метою становлення ринку землі в сільському господарстві не-

обхідно запровадити державне регулювання земель сільськогосподар-

ського призначення; визначити спеціальні фіскальні режими операцій 

із перепродажу земельних ділянок сільськогосподарського призначен-

ня на вторинному ринку; забезпечити збереження цільового призна-

чення земель сільськогосподарського призначення внаслідок їх відчу-

ження та запровадження економічних механізмів стимулювання вику-

пу деградованих і малопродуктивних земель сільськогосподарського 

призначення під заліснення, для садівництва, дачного будівництва, 
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рекреаційних потреб чи іншого несільськогосподарського використан-

ня; визначити орган виконавчої влади, наділений повноваженнями 

щодо управління землями державної власності; встановити вимоги до 

засновників земельної біржі, проведення біржових земельних торгів, 

аукціонної діяльності на ринку земель, страхування земель і прав на 

них. Випуску та обігу іпотечних цінних паперів на землю; розробити 

й  затвердити порядок надання та рефінансування іпотечних кредитів. 

Отже, сутність операцій із сільськогосподарськими землями на 

ринку здебільшого полягає в пошуку ефективного власника, який 

не  тільки хоче, а й може організувати конкурентоспроможне сільсько-

господарське виробництво, у чому зацікавлені всі верстви населення.  
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Глухая Л. А. Необходимость и предпосылки создания рынка сель- 

скохозяйственных земель в Украине 
Исследовано создание рынка сельскохозяйственных земель Украины, 

раскрыто содержание понятий «рынок сельскохозяйственных земель», «сель-

скохозяйственное производство», «аренда земли», «частная собственность 

на землю» и определено их взаимосвязь и взаимозависимость. Приведено соб-

ственную трактовку рынка сельскохозяйственных земель, которое сводится 

к производству сельскохозяйственной продукции, осуществления сельскохо-

зяйственной научно-исследовательской и учебной деятельности, для разме-

щения соответствующей производственной инфраструктуры. Земли сельско-
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хозяйственного назначения отличаются от других земель тем, что они сами  

являются средством производства, производственным потенциалом.  

Ключевые слова: рынок сельскохозяйственных земель, аренда земли, 

нормативная оценка земель, отчуждение земель, сельскохозяйственное  

производство, частная собственность на землю.  

 

Glukha L. A. Necessity and background of the market agricultural 

land  in  Ukraine 

This article is devoted to research the creation of a market for agricultural 

land Ukraine, the disclosure of the meaning of «agricultural land market», 

«agricultural production», «ground rent», «private ownership of land» and 

the  definition of their relationships and interdependencies. The author is given 

proper treatment of agricultural land market, which reduces the production 

of  agricultural products, the implementation of agricultural research and training 

activities, to accommodate the relevant production infrastructure. Agricultural 

lands  are different from other lands that they are the means of production, 

production  capacity. The land market is the circulation area of land in which there 

are realized and relations related to the sale, mortgage, lease land and 

implementation of  specific economic activities aimed at improving the efficiency of 

land use and  production  needs. An important task of the agricultural land market is 

its conversion to equity (the value of which is due to turnover and the effective use 

brings added value, profit (additional capital)). Only when the right of ownership of 

land as capital, land is  functioning economic resource. The essence of agricultural 

land transactions in the market mainly lies in finding an effective owner, who not 

only wants, but can arrange competitive agricultural production, is of interest to all 

segments of the population.  

Key words: market of agricultural land, lease land, the regulatory evalua-

tion of land alienation of land, agricultural production, private ownership of land. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
ТА ДЖЕРЕЛА ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА 

 
Установлено, що екологічні відносини є об’єктом міжнародного еколо-

гічного права. А отже, виникла необхідність розгляду актуальних питань 

правового регулювання екологічних відносин та розробки заходів щодо вдоско-

налення правового механізму природокористування. Окреслено проблемні пи-

тання, які потребують вирішення.  
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Здійснено ґрунтовний аналіз наявних праць у цій сфері. Зроблено при-

пущення, що екологічне право, крім заборонних, захисних та превентивних 

заходів, повинно містити механізм реалізації юридичних норм і принципів, 

механізм забезпечення екологічної безпеки, що виконує дуже важливу роль під 

час розробки, впровадження та реалізації екологічної політики.  

Досліджено поняття екологічного права, правового регулювання еко-

логічних відносин та їх співвідношення із правовим забезпеченням екологічної 

безпеки. Розглянуто вплив основних принципів міжнародного права на форму-

вання екологічної політики та законодавства в сфері охорони навколишнього 

природного середовища. Проаналізовано правове регулювання забезпечення 

екологічної безпеки. Розглянуто основні джерела екологічного права.  

Ключові слова: екологічна безпека, екологічні проблеми, раціональне 

природокористування, правове регулювання, екологічне право, джерела права.  

 
Постановка проблеми. Діяльність у сфері охорони навколиш-

нього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки 

регламентується відповідними нормами права, що є складовими  

екологічного законодавства. Екологічні відносини є об’єктом націо- 

нального та міжнародного права. Екологічне право, крім заборонних, 

захисних та превентивних заходів, містить механізм реалізації юриди-

чних норм, принципів та механізм забезпечення екологічної безпеки, 

що відіграє важливу роль під час розробки, впровадження та реалізації 

екологічної політики держави. Розвиток та становлення міжнародного 

екологічного права супроводжувався глибокою науковою дискусією.  

Для розробки правового забезпечення екологічних відносин та 

екологічної безпеки, виникає гостра необхідність поєднання екологіч-

них, економічних та природоохоронних аспектів із метою організації 

системи екологічного законодавства, що ґрунтується на наукових за-

садах сталого розвитку.  

Формування системи екологічного законодавства є невід’ємною 

та обов’язковою складовою стратегічного планування та державних 

екологічних програм. Воно відіграє важливу роль у функціонуванні 

системи забезпечення екологічної безпеки країни.  

Стан дослідження. Питаннями, які стосуються правового регу-

лювання забезпечення екологічної безпеки в Україні, вивчення закор-

донного досвіду правового регулювання природоохоронної діяльності 

та забезпечення екологічної безпеки, а також можливість впроваджен-

ня цього досвіду в Україні, досліджували такі вчені, як: Ю. О. Вовк, 

В.  В. Петров, В. Л. Мунтян, Н. В. Барбашова, М. М. Бринчук, 

С. А.  Боголюбов, В. І. Андрейцев, І. І. Каракаш, А. П. Гетьман, 

М. В.  Шульга, С. М. Кравченко, А. О. Андрусевич, М. І. Малишко, 

Ю. С. Шемшученко, M. M. Бринчук, Г. І. Балюк. 
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Мета – дослідити правове регулювання забезпечення екологіч-

ної безпеки в Україні та закордоном.  

Виклад основних положень. Загрозлива екологічна ситуація 

в  державі є наслідком тривалого домінування принципу отримання 

максимальної вигоди. Тобто досягнення максимального економічного 

ефекту за мінімальних затрат. Водночас темпи економічного зростання 

виключали будь-який інтерес до вимог екологічної безпеки. Перше 

місце посідає економічний аспект природокористування, а питання 

екологічної безпеки не враховуються повною мірою. Внаслідок такої 

політики природокористування екологічна ситуація наближається до 

критичної межі. Виникають безповоротні кризові та катастрофічні 

зміни в довкіллі. Тому зраз виникає потреба в розробці іншого підхо-

ду. А саме: одержання максимально можливої економічної вигоди за 

беззастережного збереження рівноваги екологічної та економічної сис-

тем, обов’язкового виконання вимог парадигми екологічної безпеки. 

Одним з основних напрямів державної політики у сфері охорони  

навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної 

безпеки є їх правове регулювання [1].  

Отже, важливе місце в системі природоохоронних заходів нале-

жить правовому регулюванню екологічних відносин, а саме норматив-

но-правовому забезпеченню екологічної безпеки. Саме поняття право-

ве регулювання є сукупністю правових засобів, за допомогою яких 

держава впорядковує суспільні відносини. Тобто правове регулюван-

ня – це дія права на суспільні відносини за допомогою використання 

певних юридичних засобів.  

На сучасному етапі розвитку суспільства високий ступінь уре-

гульованості суспільних відносин є однією з ознак правової держави, 

що особливо актуально в Україні, оскільки на цьому етапі відбувається 

процес розвитку правової держави.  

Можна вважати, що екологічне право є юридичною формою 

екологічних відносин. Правове регулювання екологічних відносин 

потребує також визначення поняття сутності екологічних відносин 

у  правовому вимірі. Предмет правового регулювання формують чоти-

ри базові групи екологічних відносин, а саме: 

‒ екологічні відносини, що стосуються забезпечення проголо-

шеного Законом України «Про охорону навколишнього природного 

середовища» (ст. 9) та Конституцією України (ст. 50) права громадян 

на безпечне для життя і здоров’я довкілля; 

‒ відносини щодо охорони навколишнього природного сере-

довища як комплексного природно-антропогенного явища; 

‒ відносин щодо використання природних ресурсів; 



_________________________________________________  Серія економічна ________ 
__________________________________________________________________________ 

 67 

‒ відносини у сфері формування, збереження та раціонального, 

невиснажливого використання екомережі [2].  

Це визначення екологічних відносин передбачає, що правове ре-

гулювання забезпечення екологічної безпеки є складовою екологічно-

го права. Проте щодо цього твердження існує декілька різних думок. 

Оскільки дослідниками означеної проблеми не сформовано єдиної  

думки щодо розподілу, співвідношення цих понять та предметну сфе-

ру їхнього правового регулювання.  

Дехто з науковців вважає, що сфера правового регулювання 

екологічної безпеки не має своєї специфіки і ці відносини повністю 

охоплюються відносинами щодо охорони навколишнього природного 

середовища.  

Отже, правове регулювання екологічної безпеки є невід’ємною 

складовою правового регулювання природоохоронної діяльності. 

На  противагу їм, інші вважають, що відносини в сфері забезпечення 

екологічної безпеки є окремим важливим інститутом екологічного 

права, що регулює специфічні відносини в сфері запобігання та змен-

шення шкідливого впливу на довкілля [3].  

Існує також думка, що відносини з забезпечення екологічної 

безпеки є визначальними в системі екологічних відносин і саме вони 

є  ключовими і формують основу екологічного права. Таке твердження 

є найоптимальнішим в розрізі міркувань про суть екологічних відно-

син. Адже вони охоплюють відносини щодо охорони навколишнього 

природного середовища, відносин із використання природних ресурсів 

та відносини у сфері раціонального та невиснажливого використання 

екомережі. Ці відносини є вирішальними під час забезпечення еколо- 

гічної безпеки. Доцільно було б вважати, що екологічне право є право-

вим забезпеченням екологічної безпеки. Тобто правове регулювання 

забезпечення екологічної безпеки є основою екологічного права.  

Оскільки правове регулювання і охорони навколишнього природного 

середовища, і використання природних ресурсів є невід’ємною скла-

довою забезпечення екологічної безпеки.  

Можна стверджувати, що відносини в сфері охорони навколиш-

нього природного середовища мають ширший спектр цілей та дещо 

інше їхнє спрямування, на відміну від відносин у сфері забезпечення 

екологічної безпеки. Однак узагальнюючою характеристикою є їх 

спрямованість на забезпечення придатного для життя та здоров’я  

людей  довкілля.  

Можна зробити висновок, що впродовж останніх років з боку 

держави приділяється особлива увага стосовно забезпечення екологіч-

ної безпеки. В результаті сформувався самостійний напрям екологічної 
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діяльності. Він є складовою екологічної політики та системою націона-

льної безпеки, а отже, потребує ґрунтовного правового забезпечення. 

Основою правового регулювання екологічної безпеки є система 

норм та принципів, що містять певні правила поведінки людини та 

господарюючих суб’єктів стосовно навколишнього природного сере-

довища. Ці правила законодавчо закріплюються та стають обо- 

в’язковими для виконання. Система правового регулювання також пе-

редбачає заходи примусу та покарання за недотримання певних норм. 

Правове регулювання екологічної безпеки окреслює поведінку людини 

стосовно природи, закріплює права та обов’язки природокористувачів, 

порядок використання природних ресурсів.  

Система екологічного законодавства складається із: загального 

законодавства, спеціального законодавства та підзаконних норматив-

но-правових актів. У сфері природокористування, як і в будь-якій ін-

шій сфері, основними нормами є норми Конституції, а саме у статті 16 

визначено, що обов’язком держави є забезпечення екологічної безпеки 

та підтримання екологічної рівноваги на території держави.  

Джерелами екологічного права є нормативно-правові акти, що 

містять еколого-правові норми, що відповідають таким вимогам: 

– нормативно-правовий акт, щоб бути джерелом права, повинен 

бути прийнятим уповноваженим на це органом у законодавчо визначе-

ній формі (наприклад, виключно законами, що ухвалюються Верхов-

ною Радою України, мають регламентуватися питання, зокрема щодо 

охорони довкілля, визначені у статті 92 Конституції України); 

– нормативно-правовий акт має ухвалюватися в установленій 

процедурі [4].  

З огляду на принцип верховенства права, Конституція має вищу 

юридичну силу, і всі закони та нормативно-правові акти, зокрема в 

екологічному законодавстві, повинні ухвалюватися на основі Консти-

туції та відповідати їй.  

У Конституції, зокрема в статтях 13, 14, 16, 41, 50, 66, 85, 92, 

116, 119, 137, 138, врегульовані найважливіші аспекти екологічних 

відносини. У статті 13 визначено, що земля, її надра, атмосферне  

повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в  межах  

території України, природні ресурси її континентального шельфу,  

виключної (морської) економічної зони є об’єктами права власності 

українського народу. Забезпечення екологічної безпеки і підтримання 

екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків  

Чорнобильської катастрофи планетарного масштабу, збереження ге-

нофонду українського народу є, відповідно до ст. 16 Конституції, 

обов’язком  держави [2].  



_________________________________________________  Серія економічна ________ 
__________________________________________________________________________ 

 69 

Не менш важливими є норми: Водного кодексу України, Земе-

льного кодексу України, Кодексу України про надра, Лісового кодексу 

України, Закону України «Про охорону навколишнього природного 

середовища», Закону України «Про природно-заповідний фонд», Зако-

ну України «Про охорону атмосферного повітря», а також норми  

кримінального, адміністративного та цивільного кодексів й інші  

нормативні акти, що стосуються природоохоронної діяльності [1].  

Природоресурсні кодекси мають здебільшого схожу структуру. 

Вони містять розділи, що стосуються загальних положень, прав та 

обов’язків природокористувачів, повноважень державних органів сто-

совно управління та контролю у відповідній сфері, вирішення спорів, 

юридичної відповідальності, міжнародних відносин тощо. Водночас 

кожен кодекс має свої характерні особливості. Вони зумовлені незнач-

ними розбіжностями в особливостях предмета й об’єкта правового 

регулювання. Ці розбіжності пов’язані, зокрема, з правилами користу-

вання землею, водами, лісами і надрами та механізмом їхнього вико-

нання. Форма систематизації законодавства шляхом ухвалення відпо-

відних кодексів є необхідним заходом для удосконалення правового 

регулювання певної групи суспільних відносин. Але українське зако-

нодавство не є послідовним у цьому питанні. Наприклад, роль систе-

моутворювальних актів для галузі гірничого законодавства виконує 

не  відповідний кодекс, а Закон України «Про надра», а для галузі  

фауністичного законодавства – Закон України «Про тваринний світ». 

Або розглянемо два схожі об’єкти правового регулювання й охорони – 

ліси та рослинний світ. Щодо першого діє Лісовий кодекс України, 

стосовно другого – Закон України «Про рослинний світ» [3].  

Заходи щодо забезпечення екологічної безпеки, а відповідно 

і  правове забезпечення екологічної безпеки, визначені як один із пріо-

ритетних напрямів державної політики. Оскільки держава прагне пе-

рейти на засади сталого розвитку. А правове забезпечення екологічної 

безпеки є ключовим елементом у цьому процесі. Це передбачається 

Указом Президента України від 12.01.2015 р. № 5/2015 «Про Страте-

гію сталого розвитку «Україна-2020», де зазначено необхідність уве-

дення в дію програми збереження довкілля, а також нормативно-

правове та організаційне забезпечення цього процесу [5].  

Тому саме зараз виникає необхідність у систематизації норма-

тивно-правових актів із метою виокремлення та систематизації важли-

вих норм, що повинні забезпечити формування системи правового  

забезпечення екологічної безпеки. Це дасть змогу чітко сформувати 

правовий механізм моделі сталого розвитку держави. Таку можли- 

вість може надати створення Кодексу законів у сфері забезпечення 
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екологічної безпеки. Цей кодекс повинен на правовій основі раціоналі-

зувати та збалансувати природокористування, використання природ-

них ресурсів, збереження та захист навколишнього природного сере-

довища з метою забезпечення концепції сталого розвитку. Зміст та 

основне завдання кодексу – упередити правопорушення та мінімізува-

ти можливий шкідливий вплив на навколишнє природне середовище.  

До джерел екологічного права також належать міжнародні дого-

вори. Згідно з законодавством України, міжнародний договір – укла-

дений у письмовій формі з іноземною державою або іншим суб’єктом 

міжнародного права, який регулюється міжнародним правом, неза- 

лежно від того, міститься договір в одному чи декількох пов’язаних 

документах, і незалежно від його конкретного найменування (договір, 

угода, конвенція, пакт, протокол тощо) [6].  

Відповідно до Конституції України (ст. 9), міжнародні догово-

ри, які були ратифіковані Верховною Радою України, є частиною наці-

онального законодавства. Якщо норми міжнародного договору відріз- 

няються від норм національного права, тоді застосовуються норми 

міжнародного права. Оскільки українське законодавство розділяє 

принцип верховенства норм міжнародного права перед нормами  

національного законодавства. В природоохоронному законодавстві 

України частка міжнародно-правових угод є доволі вагомою та постій-

но зростає. Проте в Україні чинними є ті норми міжнародних догово-

рів, які не ратифіковані Верховною Радою. Це зумовлено конституцій-

ним визнанням Україною загальновизнаних принципів і норм міжна-

родного права (ст. 18 Конституції України). Отже, відповідні прин- 

ципи і  норми міжнародного права в сфері охорони навколишнього 

середовища також є джерелами екологічного права України [3].  

Варто зауважити, що Україною було підписано та ратифіковано 

Верховною Радою України низку важливих міжнародних договорів, 

що регулюють екологічні відносини у світі, та мають глобальний ха- 

рактер для людства та природи. Серед них: Конвенція про охорону 

біологічного різноманіття (05.06.1992 р.); Рамкова конвенція про  

охорону та сталий розвиток Карпат (22.05.2003 р.); Конвенція про вод-

но-болотні угіддя, що мають міжнародне значення головним чином як 

середовище існування водоплавних птахів (02.02.1971 р.); Рамкова 

конвенція Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату (1992 р.); 

Угода про збереження китоподібних Чорного моря, Середземного  

моря та прилеглої акваторії Атлантичного океану (24.11.1996 р.); Кон-

венція ООН з морського права (10.12.1992 р.) тощо.  

Міжнародні договори регулюють екологічні відносини, що ма-

ють важливе значення для всієї планети, й окремі країни не в змозі 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8


_________________________________________________  Серія економічна ________ 
__________________________________________________________________________ 

 71 

їх  ефективно законодавчо регулювати. Проте ще існують і екологічні 

проблеми, що мають регіональний характер. Для їх вирішення укла-

даються міжнародно-правові угоди між державами відповідного регіо-

ну. Так, 21 квітня 1992 року на Конференції причорноморських країн, 

що відбулася в Бухаресті (Румунія), було підписано Конвенцію про 

захист Чорного моря від забруднення, яка ратифікована Верховною 

Радою України 4 лютого 1994 року і теж є джерелом екологічного пра-

ва України. Впродовж останніх років можна простежити тенденцію 

до  зростання значення міжнародно-правових актів як джерел націона-

льного екологічного законодавства країн світу, зокрема й України. Це 

пояснюється насамперед наявністю екологічних проблем, що перерос-

тають у транскордонні екологічні катастрофи.  

Висновки. Отже, з огляду на наведене, можна констатувати, що 

Україна повинна використовувати досвід економічно розвинутих країн 

щодо реалізації екологічної політики, адже економічно розвинені дер-

жави вже пройшли значний шлях у напрямку реалізації екологічної 

стратегії і мають великий досвід у цій сфері. Сьогодні і для України 

головним пріоритетом економічного розвитку має стати цілеспрямова-

ний перехід економіки до моделі сталого розвитку. Необхідно доклас-

ти всіх зусиль для реалізації програми «Сталого розвитку 2020», про-

голошеної Указом Президента України, створити та систематизувати 

законодавство в сфері екологічних відносин шляхом створення відпо-

відного кодексу законів. Слід зосередити особливу увагу на розширен-

ня міжнародної співпраці у сфері гармонізації екологічного законодав-

ства між Україною та економічно розвиненими країнами, що сприяти-

ме інтеграції України у світове співтовариство. Про можливість гар-

монізації екологічного права різних країн неодноразово наголошували 

автори Екологічної Конституції Землі. Оскільки всесвітнє визнання та 

ухвалення Екологічної Конституції Землі могло б суттєво поліпшити 

стан екологічної безпеки, а також забезпечити сталий розвиток і окре-

мої держави, і планети загалом [2].  
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Гобела В. В. Особенности правового регулирования обеспечения 

экологической безопасности и источники экологического права 

Установлено, что экологические отношения являются объектом ме-

ждународного экологического права. Следовательно, возникает острая необ-

ходимость рассмотрения актуальных вопросов правового регулирования эко-

логических отношений и разработки мероприятий по совершенствованию 

правового механизма природопользования. Очерчен круг проблемных вопросов, 

требующих решения.  

Проведен обстоятельный анализ имеющихся работ в этой сфере.  

Сделано предположение, что экологическое право, кроме запретительных, 

защитных и превентивных мер, должно включать в себя механизм реализации 

юридических норм и принципов, механизм обеспечения экологической безопас-

ности, что отыгрывает очень важную роль при разработке, внедрении 

и  реализации экологической политики.  

Исследовано понятие экологического права, правового регулирования 

экологических отношений и соотношения этих понятий с правовым обеспече-

нием экологической безопасности. Рассмотрено влияние основных принципов 

международного права на формирование экологической политики и законо-

дательства в сфере охраны окружающей природной среды. Проанализирова-

но правовое регулирование обеспечения экологической безопасности. Рассмо-

трено основные источники экологического права.  

Ключевые слова: экологическая безопасность, экологические пробле-

мы, рациональное природопользование, правовое регулирование, экологическое 

право, источники права.  

 
Gobela V. V. Features of legal regulation of environmental security and 

sources of environmental law 

This article found that ecological relationships are the subject of 

international environmental law. Therefore there is an urgent need to review current 

issues of legal regulation of environmental relations and the development of 

measures to improve the legal mechanism of nature. In this way, the circle of issues 

to be addressed. Was the objective, namely to explore the legal regulation of 

ecological safety in Ukraine and abroad.  
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A thorough analysis of available jobs in this area by various authors. It is 

suggested that environmental law than prohibitive, protective and preventive 

measures should include a mechanism for the implementation of legal norms and 

principles and environmental security mechanism that plays an important role in the 

development, introduction and implementation of environmental policy.  

The concept environmental law, the legal regulation of environmental 

relations and the relation of these concepts with legal environmental safety. The 

influence of the basic principles of international law on environmental policy and 

legislation in the field of environmental protection. The author assumed that the 

relations in the field of environmental protection have a wider range of objectives 

and a little bit of a different direction, in contrast to relations in the field of 

environmental safety. However, the general characteristic is the focus of this 

relationship to provide suitable for life and health environment. Analyzes legal 

regulation of environmental safety. The main sources of environmental law. It is 

concluded that during the last years of the state, special attention regarding 

environmental safety. As a result, formed an independent direction of environmental 

activities. It is part of the environmental policy and national security system and 

therefore requires thorough legal support.  

Key words: Environmental safety, environmental issues, environmental 

management, regulation, environmental law, sources of law.  
 

Стаття надійшла 13 травня 2015 р. 

 

 

УДК 339.723             О. В. Горалько,  

О. С. Силкін  

 
ВАЛЮТНІ ОБМЕЖЕННЯ 

ЯК ІНСТРУМЕНТ СТАБІЛІЗАЦІЇ 
ВАЛЮТНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 

 
Здійснено аналіз сутності поняття «валютні обмеження» та роботи 

Національного банку України у сфері валютної політики. Досліджено систему 

реалізації валютних обмежень в Україні. Проведено аналіз нормативно-

правової діяльності Національного банку України у сфері валютних обмежень 

з метою виявлення проблемних складових валютної політики в Україні.  

Ключові слова: валютні обмеження, валютна політика, Національ-

ний банк України.  

 

Постановка проблеми. Будь-яка держава прагне захистити 

свою національну валюту і зберегти оптимальний курс до іноземних 

валют. Для цього вона використовує інструменти валютного регулю-

вання, зокрема валютну інтервенцію, валютні обмеження, режим  
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конвертування валют та ін. Завжди виникало питання: Чи збігаються 

цілі, які поставлені валютним регулюванням, з цілями впровадження 

валютних обмежень?  

Такі питання тільки підвищують актуальність цієї теми і цікав-

лять все більшу кількість вчених.  

Стан дослідження. Питання валютних обмежень завжди при- 

вертало увагу багатьох економістів. Зокрема свій внесок зробили: 

О.  Барановський, О. Горалько, О. Орлюк, А. Гальчинський, І. Айзен-

берг  та  ін.  

Метою статті є дослідження питання здійснення валютних об-

межень і їх вплив на валютну політику України загалом.  

Завданнями статті є: 

– розкрити сутність поняття «валютні обмеження»; 

– визначити права Національного банку України щодо реалізації 

валютної політики; 

– проаналізувати останні заходи Національного банку України 

щодо впровадження валютних обмежень на території України.  

Виклад основних положень. У процесі дослідження питання 

валютних обмежень на території України спершу проведемо аналіз 

сутності поняття «валютні обмеження».  

Відтак, на думку О. П. Орлюк, валютні обмеження – це система 

нормативно-правових актів та адміністративних заходів, спрямованих 

на обмеження операцій з іноземною і національною валютою та іно- 

земними валютними цінностями. Зокрема до зазначених заходів  

належить регулювання операцій із ввезення та вивезення валютних 

цінностей, заборона вільного обігу валюти на території відповідної 

держави, обов’язковий продаж валютної виручки суб’єктами зовніш-

ньоекономічної діяльності [1, c. 122].  

А. С. Гальчинський під поняттям «валютні обмеження» розуміє 

систему нормативних правил, які регламентують права громадян та 

юридичних суб’єктів ринку стосовно обміну валюти своєї країни 

на  іноземну, а також здійснюють інші валютні операції, що можуть 

застосовуватися під час проведення контролю за рухом капіталу,  

блокування валютної виручки, регламентації вивезення валюти грома-

дянами, що здійснюють туристські подорожі, та інше [2, c. 89].  

Як бачимо, визначення понять «валютні обмеження» є дещо по-

дібними і тому можна подати більш доступне визначення. Валютні 

обмеження – це нормативно-правові інструменти впливу на валютну 

політику через обмеження використання валютних цінностей і здійс-

нення валютних операцій на території певної держави, які встановлю-

ються на законодавчому рівні у сфері валютного регулювання.  
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Реалізацією валютного регулювання та проведенням валютного 

контролю в Україні займається Національний банк України.  

Національний банк України у сфері валютного регулювання 

провадить таку діяльність [3]:  

‒ здійснює валютну політику з огляду на принципи загальної 

економічної політики України;  

‒ з Кабінетом Міністрів України складає платіжний баланс 

України;  

‒ контролює дотримання затвердженого Верховною Радою 

України ліміту зовнішнього державного боргу України;  

‒ визначає у разі необхідності ліміти заборгованості в інозем-

ній валюті уповноважених банків нерезидентам;  

‒ видає обов’язкові для виконання нормативні акти щодо здій-

снення операцій на валютному ринку України;  

‒ нагромаджує, зберігає і використовує резерви валютних цін-

ностей для здійснення державної валютної політики;  

‒ видає ліцензії на здійснення валютних операцій та ухвалює 

рішення про їх скасування;  

‒ установлює способи визначення і використання валютних 

(обмінних) курсів іноземних валют, виражених у валюті України, курсів 

валютних цінностей, виражених у іноземній валюті або розрахункових 

(клірингових) одиницях, згідно з Декретом Кабінету Міністрів України 

«Про систему валютного регулювання і валютного контролю»;  

‒ установлює за погодженням з центральним органом вико-

навчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, єдині 

форми обліку, звітності та документації про валютні операції, порядок 

контролю за їх достовірністю та своєчасним поданням;  

‒ забезпечує публікацію банківських звітів про власні операції 

та операції уповноважених банків.  

Валютне регулювання охоплює також і валютні обмеження.  

Розглянемо останні валютні обмеження Національного банку України.  

Спершу була Постанова Правління Національного банку Украї-

ни «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Націо- 

нального банку України» від 22 вересня 2014 р. № 591, де було забо-

ронено такі операції в іноземній валюті [4]: 

‒ зі здійснення розрахунків за імпортними операціями без уве-

зення товару на територію України;  

‒ зі здійснення платежів за імпортними договорами, за якими 

продукція була ввезена на територію України та здійснено митне  

оформлення на підставі ввізної митної декларації, дата оформлення 

якої перевищує 180 днів;  
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‒ з повернення за кордон коштів, отриманих іноземними інве-

сторами за операціями щодо продажу поза межами фондових 

бірж  цінних паперів українських емітентів, крім державних облігацій 

України; з повернення за кордон коштів, отриманих іноземними інве- 

сторами за операціями щодо продажу корпоративних прав юридичних 

осіб, що не оформлені акціями; з повернення за кордон іноземному 

інвестору дивідендів (крім випадків повернення дивідендів за цінними 

паперами, що обертаються на фондових біржах);  

‒ на підставі індивідуальних ліцензій Національного банку 

України (крім випадків здійснення операцій на підставі індивідуальних 

ліцензій на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами 

України, виданих Національним банком України юридичним особам).  

Дозволити здійснювати операції з продажу готівкової іноземної 

валюти одній особі в один операційний (робочий) день у сумі, що 

не  перевищує в еквіваленті 3 000 гривень у межах однієї банківської 

установи.  

Виключення, що передбачені, – придбання валюти фізичною 

особою для виконання зобов’язань в іноземній валюті за кредитним 

договором з банком-кредитором.  

Стосовно цієї Постанови виникало багато запитань і було нада-

но мало відповідей. НБУ надав деякі роз’яснення щодо застосування 

положень Постанови. Наприклад, від 23 вересня 2014 р. НБУ надало 

роз’яснення щодо застосування положень постанови № 540, які стосу-

вались заборони здійснення розрахунків в іноземній валюті за імпорт-

ними операціями без увезення товару на територію України.  

У листі роз’яснюється, що Положення про заборону не стосу-

ються проведення розрахунків за операціями [5]: 

‒ оплати туристичних, транспортних та комунікаційних послуг 

резидентами (за наявності відповідних дозволів);  

‒ оплати транспортних послуг резидентами-експедиторами; 

‒ оплати банками власних зобов’язань, пов’язаних зі сплатою 

коштів банкам-кореспондентам, міжнародним системам зв’язку за ко-

ристування їх послугами; оплати власних зобов’язань банків – членів 

міжнародних платіжних систем, пов’язаних з організацією та забезпе-

ченням розрахунків з використанням цих платіжних систем.  

Зазначимо, що питання щодо оплати послуг не є тривіальним, 

як може здатися на перший погляд, оскільки на практиці банки почали 

відмовляти в оплаті послуг на користь нерезидентів в іноземній валюті 

з посиланням на цю норму постанови. Такий підхід пов’язаний з тим, 

що в нормативних актах щодо валютного контролю термін «товар» 

охоплює, серед іншого, роботи та послуги [5].  
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Впроваджена Постанова Правління Національного банку Украї-

ни «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному 

ринках України» від 1 грудня 2014 р. № 758, яка встановила строки 

валютних обмежень до 3 березня 2015 року. Але ці строки були про- 

довженні з 3 березня до 3 червня 2015 р. вже Постановою Правління 

Національного банку України «Про врегулювання ситуації на гро- 

шово-кредитному та валютному ринках України» від 3 березня 

2015  року № 160.  

У ній було зазначено, що беручи до уваги суспільно-політичне 

напруження, складну політичну ситуацію на Сході України, існування 

певних елементів ризику та невизначеності щодо подальшого розвитку 

ситуації, Україна втратила значну частину валютних коштів, що приз-

вело до дефіциту іноземної валюти та стрімкого знецінення національ-

ної валюти.  

Тому з метою врегулювання ситуації на грошово-кредитному 

ринку України, зокрема його валютному сегменті, Правління Націо- 

нального банку України запровадило такі заходи щодо діяльності  

банків та фінансових установ:  

1. Установити вимогу щодо обов’язкового продажу на міжбан-

ківському валютному ринку України надходжень в іноземній валюті  

з-за кордону на користь юридичних осіб, які не є уповноваженими  

банками, фізичних осіб-підприємців, іноземних представництв (крім 

офіційних представництв), на рахунки, відкриті в уповноважених  

банках для ведення спільної діяльності без створення юридичної  

особи, а  також надходжень в іноземній валюті на рахунки резидентів, 

що відкриті за межами України на підставі індивідуальних ліцензій 

Національного банку України. Ці надходження підлягають обов’яз- 

ковому продажу на міжбанківському валютному ринку України,  

зокрема безпосередньо Національному банку України, у розмірі 75 від- 

сотків. Решта надходжень в іноземній валюті залишається в розпоря-

дженні резидентів та нерезидентів і використовується ними відповідно 

до правил валютного регулювання.  

2. Дозволити здійснювати операції з продажу готівкової інозем-

ної валюти або банківських металів одній особі в один операційний 

(робочий) день у сумі, що не перевищує в еквіваленті 3 000 гривень 

у  межах однієї банківської установи.  

3. За дорученням фізичних осіб за межі України здійснюються 

перекази іноземної валюти за поточними валютними неторговельними 

операціями:  

‒ без підтвердних документів з поточного рахунку в іно- 

земній валюті або без його відкриття – на суму, що в еквіваленті 
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не  перевищує 15000 гривень в один операційний (робочий) день.  

Фізичні особи-нерезиденти здійснюють такі перекази на підставі  

документів, що підтверджують джерела походження коштів;  

‒ з поточного рахунку в іноземній валюті – на суму, що в екві-

валенті перевищує 15000 гривень, але не більше ніж 150000 гривень 

на  місяць.  

Фізичні особи-резиденти здійснюють такі перекази лише на під-

ставі підтвердних документів [6].  

4. Призупинити випуск банками ощадних (депозитних) серти- 

фікатів на пред’явника. Дозволити банкам випускати іменні ощадні 

(депозитні) сертифікати, номіновані у національній і в іноземній валю-

тах, зі строком їх обігу не менше шести місяців.  

5. Банкам забороняється надавати клієнтам кредити в націо- 

нальній валюті (зокрема за відкритими кредитними лініями та шляхом 

пролонгації раніше наданих кредитів), якщо в забезпечення виконання 

зобов’язань за ними надаються майнові права на кошти в іноземній 

валюті, що розміщені на рахунках у банках.  

6. Уповноважені банки зобов’язані обмежити видачу (отриман-

ня) готівкових коштів в іноземній валюті або банківських металів 

з  поточних і депозитних рахунків клієнтів через каси та банкомати 

в  межах до 15 000 гривень на добу на одного клієнта в еквіваленті 

за  офіційним курсом Національного банку України.  

7. Уповноважений банк не має права купувати іноземну валюту 

за дорученням клієнта-резидента (крім фізичної особи), що має кошти 

в іноземній валюті, розміщені на поточних та депозитних рахунках 

у  цьому та/або інших уповноважених банках. Такий клієнт-резидент 

виконує зобов’язання в іноземній валюті за рахунок наявних у нього 

коштів в іноземній валюті.  

8. Видача готівкових коштів у межах України за електронними 

платіжними засобами, що емітовані резидентами і нерезидентами, 

здійснюється виключно в гривнях.  

9. Уповноваженим банкам забороняється здійснювати операції 

з  продажу банківських металів за безготівкові гривні юридичним  

особам / фізичним особам-підприємцям загальною масою, що пере- 

вищує один календарний тиждень у межах однієї банківської установи 

на одного клієнта 3,216 тройської унції золота (еквівалент цієї маси 

в  інших банківських металах, перерахований за крос-курсом, визначе-

ним згідно з офіційними курсами банківських металів, установленими 

Національним банком України).  

Водночас була прийнята ще одна Постанова Правління НБУ 

від  3 березня 2015 року № 161, якою доповнюються обмеження, 
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що  є  в деяких інших актах НБУ. Обидві постанови опубліковані 

на  сайті НБУ [4].  

Варто виокремити правило про підтвердження НБУ будь-

яких  авансових платежів в іноземній валюті за імпорт товару за зов-

нішньоекономічним договором на загальну суму більше еквівалента 

50 000  доларів США, що введені Постановою Правління Національ-

ного банку України «Про особливості здійснення деяких валютних 

операцій» від 23 лютого 2015 р. № 124.  

У тексті вказаної постанови йдеться про заборону банкам здійс-

нювати вказані авансові платежі, якщо НБУ повідомив банк про непід-

твердження можливості здійснення цих платежів. Проте сам НБУ  

трактує введене правило як необхідність отримання попереднього під-

твердження (дозволу) на здійснення платежу (про що, зокрема, вказано 

у відповідному прес-релізі, розміщеному на сайті НБУ). Хоча з бук- 

вального тлумачення тексту норми можна побачити радше прин- 

цип «мовчазної згоди» (якщо НБУ не заблокував платіж, він може  

проводитися) [7].  

Висновки. Розроблені Національним банком України заходи 

повинні сприяти подальшій стабілізації валютного ринку і національ-

ної грошової одиниці та дати змогу запобігати непродуктивному вито-

ку капіталу за межі України, незважаючи на те, що Україна належить 

до імпортозалежних держав. Але чи буде так насправді? Національний 

банк України на практиці тільки викликає недовіру до себе та погір-

шує інвестиційний клімат України. Хто захоче працювати в країні 

з  таким непередбачуваним «регулятором», який здійснює обмеження, 

які так і не призводять до стабілізації валютної політики, а тільки  

погіршують ситуацію.  
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Горалько О. В., Силкин А. С. Валютные ограничения как инстру-

мент стабилизации валютной политики в Украине 

Проведен анализ сущности понятия «валютные ограничения» и рабо-

ты Национального банка Украины в сфере валютной политики. Исследована 

система реализации валютных ограничений в Украине.  

Проведен анализ нормативно-правовой деятельности Национального 

банка Украины в сфере валютных ограничений с целью выявления проблемных 

составляющих валютной политики в Украине.  

Ключевые слова: валютные ограничения, валютная политика, Наци-

ональный банк Украины.  

 
Goralko O. V., Sylkin О. S. Currency restrictions as a tool of monetary 

policy stabilization in Ukraine 

The article analyzes the essence of «currency restrictions» and the National 

Bank of Ukraine in the field of monetary policy. The system implementation of 

currency restrictions in Ukraine.  

The analysis of the regulatory activities of the National Bank of Ukraine in 

the sphere of currency restrictions in order to identify problematic components 

of  monetary policy in Ukraine.  

Any State seeking to protect its national currency and maintain 

optimum  rate to foreign currencies.  

To do this, it uses tools of currency regulation, including currency 

intervention, currency restrictions, mode conversion rates, etc. Always question 

arises: Do the same objectives set by the currency regulation with the objectives 

of  introducing currency restrictions?  

Such questions only enhance the  relevance of the theme and attracted the 

attention of an increasing number of  scientists.  

Given the socio-political tensions, complex political situation, the 

presence  of certain elements of risk and uncertainty regarding further 

development  of the situation, Ukraine has lost a significant portion of 

foreign  exchange, which led to shortages of foreign currency and the rapid 

devaluation  of  the  currency.  

The article is to study the question of currency restrictions and their impact 

on the monetary policy of Ukraine in general.  

Key words: currency restrictions, monetary policy, the National Bank 

of  Ukraine.  
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УДК 338.46.012.23:37 (477)                Я. О. Горинь 

 
ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ 

ОСВІТНІХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 

 
Охарактеризовано об’єкт ринку освітніх послуг. Розглянуто різнома-

нітні підходи до визначення суб’єктів ринку освітніх послуг України. Запропо-

новано власний поділ суб’єктів ринку освітніх послуг. Детально розглянуто 

особливості кожного суб’єкту ринку освітніх послуг та охарактеризовано 

роль та вплив кожного суб’єкта на ринок освітніх послуг. Розглянуто типо-

логію вищих навчальних закладів відповідно до Закону України «Про вищу 

освіту». Проаналізовано кількість вищих навчальних закладів України упро-

довж 2009–2014 навчальних років.  

Ключові слова: освітні послуги, ринок освітніх послуг, аналіз ринку, 

вищий навчальний заклад, об’єкт ринку освітніх послуг, суб’єкт ринку освіт-

ніх послуг.  

 
Постановка проблеми. У сучасних умовах переходу вищої 

освіти України від радянської системи до Болонського процесу є ак- 

туальним аналіз ринку освітніх послуг, вивчення об’єкту та суб’єктів 

цього ринку. Актуальність теми зумовлено тим, що у 2014 р. було 

прийнято новий Закон України «Про вищу освіту», де одним із ключо-

вих принципів є отримання вищим навчальним закладом автономії 

від  органів центральної влади. Наявність дискусійних положень у си- 

стемі нової нормативно-правової документації актуалізує тему науко-

вої публікації.  

Стан дослідження. Велика кількість іноземних та вітчизняних 

науковців, зокрема: Л. Богуш, Л. Борисова, М. Горинь, О. Грішнова, 

Е.  Дихтль, Л. Журавльова, Н. Карпенко, О. Карпюк, Л. Колесников, 

В.  Кремінь, Е. Кузьмина, Т. Оболенська, Л. Омелянович, А. Панкру-

хін, О. Пащенко, О. Шубін та інші у своїх наукових працях дослі- 

джують питання освітніх послуг та особливостей формування мар- 

кетингу послуг, а також місце освітніх послуг у сфері вищої освіти 

України. Сучасним особливостям ринку послуг присвячені спеціальні 

дослідження науковців Я. Зоська, В. Пашкус, Н. Пашкус, М. Соловей-

кина, Л. Чебикіна, С. Щудло тощо.  

Метою статті є дослідження ринку освітніх послуг сфери вищої 

освіти України.  

Виклад основних положень. Найперше необхідно визначити 

об’єкт та суб’єкти ринку освітніх послуг у сфері вищої освіти.  

Об’єктом ринку освітніх послуг є безпосередньо освітні послуги. 
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Освітня послуга – це освітня діяльність, яка фінансується з дер-

жавного бюджету та за рахунок інших фінансових джерел, пов’язана із 

забезпеченням реалізації конституційних прав людини і громадянина 

на отримання вищої освіти на основі платної чи безоплатної основи 

і  яка здатна задовольнити потреби людини.  

Щодо суб’єкта ринку серед вчених триває полеміка. На думку 

одних, це виробники, споживачі, посередники, держава [1; 2; 3]. Інші 

дослідники вважають, що це виробники, споживачі, посередники, 

а  також суспільні інститути та структури, причетні до представлення 

і  продажу освітніх послуг на ринку [4; 5; 6].  

Ми дотримуємося думки, що суб’єктами сфери вищої освіти є: 

1) споживачі (окремі особи або групи осіб); 

2) виробники (вищі навчальні заклади, юридичні або фізичні 

особи); 

3) держава (Міністерство освіти і науки, Кабінет міністрів 

України); 

4) контролююча складова (Національне агентство із забезпе-

чення якості вищої освіти, громадські об’єднання).  

Як зазначено, споживачами є окремі особи або групи осіб.  

Найчастіше вони представлені випускниками шкіл, технікумів, ліцеїв, 

а також особами, котрі здобувають другу вищу освіту та перекваліфі-

кацію, і безпосередньо студенти. Також до цієї категорії слід зарахува-

ти батьків, які найчастіше є платниками за навчання (у разі платної 

форми навчання), а також підприємства, котрі оплачують навчання 

своїм працівникам.  

Вищий навчальний заклад – це окремий вид установи, який 

є  юридичною особою приватного або публічного права, діє згідно 

з  виданою ліцензією на провадження освітньої діяльності на пев- 

них рівнях вищої освіти, проводить наукову, науково-технічну, інно-

ваційну та/або методичну діяльність, забезпечує організацію освіт- 

нього процесу і здобуття особами вищої освіти, післядипломної  

освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей [7]. 

ВНЗ  України можуть бути у державній, приватній та комунальній  

формах  власності. 

Цікавим з наукового погляду є поділ вищих навчальних закладів 

за типами на: 

1) університет – багатогалузевий (класичний, технічний) або 

галузевий (профільний, технологічний, педагогічний, фізичного вихо-

вання і спорту, гуманітарний, богословський/теологічний, медичний, 

економічний, юридичний, фармацевтичний, аграрний, мистецький, 

культурологічний тощо) вищий навчальний заклад, що провадить  
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інноваційну освітню діяльність за різними ступенями вищої освіти 

(зокрема і доктора філософії), проводить фундаментальні та/або прик-

ладні наукові дослідження, є провідним науковим і методичним 

центром, має розвинуту інфраструктуру навчальних, наукових і науко-

во-виробничих підрозділів, сприяє поширенню наукових знань та про-

вадить культурно-просвітницьку діяльність; 

2) академія, інститут – галузевий (профільний, технологічний, 

технічний, педагогічний, богословський/теологічний, медичний, еко-

номічний, юридичний, фармацевтичний, аграрний, мистецький, куль-

турологічний тощо) вищий навчальний заклад, що провадить іннова-

ційну освітню діяльність, пов’язану з наданням вищої освіти на пер-

шому і другому рівнях за однією чи кількома галузями знань, може 

здійснювати підготовку на третьому і вищому науковому рівнях вищої 

освіти за певними спеціальностями, проводить фундаментальні та/або 

прикладні наукові дослідження, є провідним науковим і методичним 

центром, має розвинуту інфраструктуру навчальних, наукових і науко-

во-виробничих підрозділів, сприяє поширенню наукових знань та  

провадить культурно-просвітницьку діяльність; 

3) коледж – галузевий вищий навчальний заклад або структур-

ний підрозділ університету, академії чи інституту, що провадить освіт-

ню діяльність, пов’язану із здобуттям ступенів молодшого бакалавра 

та/або бакалавра, проводить прикладні наукові дослідження. Коледж 

також має право здійснювати підготовку фахівців освітньо-квалі- 

фікаційного рівня молодшого спеціаліста.  

Для успішного функціонування ринку освітніх послуг необхідна 

наявність великої кількості ВНЗ, які створюватимуть конкурентні  

умови функціонування. Відтак на початок 2013 року в Україні налічу-

валося 823 вищих навчальних заклади I–IV рівнів акредитації, з яких 

425 мають державну форму власності, 221 – комунальну та 177 –  

приватну. Сьогодні ринок освітніх послуг України представлений 

199  університетами, 64 академіями, 89 інститутами, 243 коледжами, 

109 технікумами, 118 училищами та 1 консерваторією.  

У 2012–2013 навчальному році контингент студентів ВНЗ усіх 

рівнів акредитації та форм власності становить 2 млн. 170 тис. осіб, 

що  порівняно з минулим роком на 142,8 тис. осіб менше. У зв’язку 

зі  зменшенням державного фінансування більшість студентів, що  

навчаються у ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації, а саме 1 млн. 039 тис. осіб, 

здобувають освіту за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.  

Контингент студентів ВНЗ усіх рівнів акредитації та форм власності 

становить 2 млн. 170 тис. осіб, зокрема і понад 60,1 тис. іноземців 

із  146 країн світу [8].  
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Станом на початок 2014–2015 н. рр. кількість вищих навчальних 

закладів III–IV рівнів акредитації становить 664, натомість на початок 

2009–2010 н. рр. – 861. Розглянемо динаміку на рисунку.  

 

 
 

Рис. Кількість вищих навчальних закладів України 

протягом 2009–2015 н. рр. 

 

Ми спостерігаємо різке зменшення кількості ВНЗ на початку 

2014–2015 н. рр. Це явище можна пояснити ситуацією в країні, оскіль-

ки дані, представлені на рисунку, надані Міністерством освіти і науки 

України.  

Упродовж останнього року АР Крим, Луганська та Донецька 

області, де ведуться бойові дії, не надали звітності щодо діяльності 

ВНЗ на цих територіях.  

Міністерство освіти і науки (МОН України) є центральним ор-

ганом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і коорди-

нується Кабінетом Міністрів України. Тому МОН України входить 

до  системи органів виконавчої влади і є головним органом у системі 

центральних органів виконавчої влади із забезпечення формування 

та  реалізації державної політики у сферах освіти і науки, інтелек- 

туальної власності, наукової, науково-технічної та інноваційної діяль-

ності, інформатизації, формування та використання національних 

електронних інформаційних ресурсів, створення умов для розвитку 

інформаційного суспільства, а також у сфері здійснення державного 

нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів незалежно 

від  їх підпорядкування і форми власності.  
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Кабінет Міністрів є вищим органом у системі органів виконав-
чої влади, який здійснює виконавчу владу безпосередньо та через міні-
стерства, інші центральні органи виконавчої влади, Раду міністрів Ав-
тономної Республіки Крим і місцеві держадміністрації, спрямовує, 
координує та контролює діяльність зазначених органів.  

На своїх засіданнях Кабінет Міністрів розглядає: 
1) концептуальні засади реалізації державної політики; 
2) питання, що потребують нормативно-правового врегулю-

вання актами Кабінету Міністрів; 
3) питання організаційно-розпорядчого характеру, зокрема 

і  кадрові питання, питання присудження премій та призначення  
стипендій  Кабінету  Міністрів; 

4) законодавчі ініціативи Кабінету Міністрів; 
5) проекти урядових заяв, декларацій, директив, листів, звер-

нень і меморандумів; 
6) питання погодження списків кандидатур, зарахованих до  

кадрового резерву на посади державних службовців першої–третьої 
категорії, призначення на які здійснюється в установленому порядку 
Президентом України за поданням Кабінету Міністрів та Кабінетом 
Міністрів; 

7) інші питання згідно з Регламентом Кабінету Міністрів  
України. 

Кабінет Міністрів заслуховує звіти (інформацію) керівників ор-
ганів виконавчої влади про здійснення ними своїх повноважень та з 
окремих питань діяльності відповідних органів [9].  

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти – це 
постійно діючий колегіальний орган, уповноважений Законом на реа-
лізацію державної політики у сфері забезпечення якості вищої освіти; є 
юридичною особою, яка діє згідно з Законом і статутом, що затвер-
джується Кабінетом Міністрів України [7].  

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти: 
1) формує вимоги до системи забезпечення якості вищої освіти, 

розробляє положення про акредитацію освітніх програм і подає його 
на затвердження центральному органу виконавчої влади у сфері освіти 
і  науки; 

2) аналізує якість освітньої діяльності вищих навчальних  
закладів; 

3) проводить ліцензійну експертизу, готує експертний висновок 
щодо можливості видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності; 

4) формує єдину базу даних запроваджених вищими навчаль-
ними закладами спеціалізацій, за якими здійснюється підготовка здо-
бувачів вищої освіти на кожному рівні вищої освіти; 
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5) проводить акредитацію освітніх програм, за якими здійсню-

ється підготовка здобувачів вищої освіти; 

6) акредитує незалежні установи оцінювання та забезпечення 

якості вищої освіти; 

7) здійснює інші повноваження, передбачені законом.  

Агентство складається з 25 осіб: 2 члени від НАН України по 

1  члену – від кожної національної галузевої академії наук, 13 членів 

від ВНЗ (9 від державних ВНЗ, 3 від приватних ВНЗ, 1 від комуналь-

них ВНЗ), 3 члени від громадських об’єднань, 2 члени від студентсько-

го самоврядування. Національне агентство із забезпечення якості  

вищої освіти формує галузеві експертні ради та незалежну установу 

оцінювання та забезпечення якості вищої освіти.  

Державна інспекція навчальних закладів України (ДІНЗ) 

є  центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямо- 

вується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра 

освіти і науки та який реалізує державну політику у сфері здійснення 

державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів, 

підприємств, установ та організацій, які надають послуги у сфері осві-

ти або провадять іншу діяльність, пов’язану з наданням таких послуг, 

на підставі ліцензій, виданих у визначеному законодавством порядку, 

та видають документи про освіту державного зразка, незалежно від їх 

підпорядкування і форми власності.  

ДІНЗ реалізує державну політику у сфері здійснення державно-

го нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів, підпри-

ємств, установ та організацій, які надають послуги у сфері освіти або 

провадять іншу діяльність, пов’язану з наданням таких послуг, на під-

ставі ліцензій, виданих у визначеному законодавством порядку, та  

видають документи про освіту державного зразка, незалежно від 

їх  підпорядкування і форми власності, а також вносить на розгляд  

Міністра освіти і науки пропозицій щодо забезпечення формування 

державної політики у зазначеній сфері.  

Громадські об’єднання – це добровільне об’єднання фізичних 

осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та за- 

хисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, 

соціальних, культурних, екологічних та інших інтересів.  

Громадські об’єднання проводять свій незалежний контроль та 

моніторинг діяльності вищих навчальних закладів, їх представники 

можуть входити у склад комітетів та рад виконавчих органів влади, 

приєднуються до розробки нормативно-правових документів.  

Сьогодні для української вищої освіти характерними є такі  

негативні тенденції: 
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‒ зростання кількості вищих навчальних закладів, яке часто 

не  призводить до підвищення якості навчання; 

‒ дисбаланс між попитом і пропозицією на ринку освітніх  

послуг, що супроводжується зростанням чисельності випускників  

незатребуваних  професій; 

‒ зниження якісних чинників роботи вищих навчальних закла-

дів, зокрема кваліфікації випускників; 

‒ існування кризи ресурсів, що виявляється не тільки у скоро-

ченні фінансування із державного бюджету, але й у комерціалізації 

освітньої діяльності; 

‒ стійка тенденція до масовості освіти з погіршенням кваліфі-

каційної й вікової структури зайнятості; 

‒ низький рівень оплати праці у вузах, що спричинило відтік 

кадрів; 

‒ старіння матеріально-технічної бази вищих навчальних  

закладів; 

‒ всезростаюча конкуренція вищих навчальних закладів за  

залучення потенційних студентів; 

‒ незабезпеченість студентів місцями у гуртожитках; 

‒ значне скорочення державних місць; 

‒ перевага приватних вищих навчальних закладів порівняно 

з  державними у ціновій політиці [10].  

Висновки. Об’єктом ринку освітніх послуг виступають безпо-

середньо освітні послуги.  

Суб’єктами ринку освітніх послуг сфери вищої освіти є такі  

основні  групи: 

1) споживачі (окремі особи або групи осіб); 

2) виробники (вищі навчальні заклади, юридичні або фізичні 

особи); 

3) держава (Міністерство освіти і науки, Кабінет Міністрів 

України); 

4) контролююча складова (Національне агентство із забезпе-

чення якості вищої освіти, громадські об’єднання).  

З огляду на особливості діяльності та впливу кожного із зазна-

чених суб’єктів, можна формувати відповідні стратегії розвитку ви-

щому навчальному закладу та державі загалом.  
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го образования Украины 

Охарактеризован объект рынка образовательных услуг. Рассмотрены 

различные подходы к определению субъектов рынка образовательных услуг 

Украины. Предложено собственное разделение субъектов рынка образовате-

льных услуг. Подробно рассмотрены особенности каждого субъекта рынка 

образовательных услуг и охарактеризована роль и влияние каждого субъекта 

на рынок образовательных услуг. Рассмотрена типология высших учебных 

заведений в соответствии с Законом Украины «О высшем образовании». 

Проанализировано количество высших научных заведений Украины в течение 

2009–2014 учебных лет.  
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subject education market and describes the role and impact of each entity in the 

market of educational services. At first separated new group of subjects of the 

educational market. The typology of higher education institutions in accordance 

with the Law of Ukraine «About Higher Education». Presented a graph, which 

shows the dynamics of the number of higher educational institutions of Ukraine for 

2009–2014 academic years.  

Analyzed the number of higher educational institutions of Ukraine for 2009–

2014 academic years. Describes the activities of the Ministry of Education and 

Science of Ukraine and the Cabinet of Ministers of Ukraine. Considered authority of 

the Cabinet of Ministers of Ukraine. At first analyzed the activities of the National 

agency for quality assurance of higher education. Described a composition of the 

National agency for quality assurance of higher education. Accepted the State 

Inspection of educational institutions of Ukraine as a  subject of the educational 

market in higher education sphere in Ukraine. Described activities of the State 

Inspection of educational institutions of Ukraine. Detected a concept of public 

unions and their role in the educational market Ukraine. Done appropriate 

conclusions to the above material.  

Key words: educational services, education market, market analysis, 

a  higher education institution object education market, an education market.  
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УБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ 
ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОГО СЕКТОРУ 

ЕКОНОМІКИ: ІНФОРМАЦІЙНІ АСПЕКТИ 
СПІВПРАЦІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ  

І СЛУЖБ БЕЗПЕКИ ПВТСЕ 
 

Досліджено площини формування інформаційних систем органів внут-

рішніх справ і підприємств високотехнологічного сектору економіки (ПВТСЕ), 

проаналізовано їх завдання та чинники, які впливають на убезпечення інфор-

маційних систем.  

Зазначено основні заходи впровадження інформаційних систем на під-

приємствах ВТСЕ та визначено загрози економічній безпеці ПВТСЕ. Запропо-

новано оптимальні шляхи вирішення завдань сучасного інформаційного забез- 

печення  ПВТСЕ.  

Ключові слова: інформаційні системи, підприємства високотехноло-

гічного сектору економіки (ПВТСЕ), органи внутрішніх справ (ОВС), високі 

технології, захист інформації, інновації, безпека, спільні заходи. 



________  НАУКОВИЙ ВІСНИК 1´2015 ______________________________________ 

________  Львівського державного університету внутрішніх справ ____________ 

 90 

Постановка проблеми. Зазвичай словосполучення «високі тех-
нології» використовується не лише економістами, але й спеціалістами 
ІТ-технологій, політиками та представниками різних сфер діяльності, 
що підкреслює зацікавленість високотехнологічним сектором економі-
ки. Проте в Україні і в світі загалом не досягнуто консенсусу щодо 
трактування цього поняття, переліку «носіїв» високих технологій 
і  критеріїв, за якими підприємства чи галузі будуть віднесені до цієї 
категорії [1]. Одночасно в інтерпретації окремих видів діяльності, 
а  саме: виробництво електронного та телекомунікаційного обладнан-
ня; повітряних літальних апаратів і космічних кораблів; морських  
суден та підводних човнів; комп’ютерної й офісної техніки; медичного 
устаткування, фармацевтичних продуктів та оптичних інструментів – 
існує сформована і чітка позиція однодумців. Більшість науковців 
вважають ці галузі високотехнологічними. В умовах посилення еконо-
мічної інтеграції, сучасної політичної ситуації на Сході країни збіль-
шується агресивність методів конкуренції за ринки збуту, використан-
ня протизаконних методів та інформаційного шпигунства, і це негатив-
но впливає на внутрішнє виробництво товарів в Україні, призводить 
до  рейдерства та знищення підприємств ВТСЕ. Тому питання убезпе-
чення ПВТСЕ є нагальними і потребують вирішення низки захисних 
заходів, зокрема інформаційного забезпечення та  захисту інформацій-
них ресурсів.  

Стан дослідження. Віддаючи належне науковій та практичній 
значущості праць таких учених, як В. Алькема, З. Варналій, Т. Василь-
ців, В. Геєць, Н. Дубровіна, В. Іванов, Т. Клебанов, Г. Козаченко, 
О.  Ляшенко, О. Мельник, Ю. Погорєлов та ін., слід зазначити, що у 
вітчизняній літературі та й на практиці господарювання підприємств 
досі недостатньо досліджені важливі питання забезпечення їх економі-
чної безпеки, зокрема визначення загроз інформаційній безпеці підп-
риємства, площини перетину функціональних обов’язків та взаємодії 
органів внутрішніх справ і служб безпеки ПВТСЕ. Об’єктивне оціню-
вання економічної безпеки підприємства, прогнозування можливих та 
локалізація явних загроз не можуть ґрунтуватися на довільному наборі 
показників без моніторингу факторів впливу на безпеку підприємств 
та їх інформаційне забезпечення.  

Мета статті – формування інформаційних систем органів внут-
рішніх справ і підприємств високотехнологічного сектору еконо- 
міки (ПВТСЕ), параметрів їх взаємодії та висунення рекомен- 
дацій щодо підвищення рівня інформаційної безпеки вітчизняних  
підприємств  ВТСЕ. 

Виклад основних положень. Як свідчить досвід, вітчизняні то-
вари, не лише неконкурентоздатні на зовнішніх ринках, але й швидко 
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втрачають конкурентоспроможність на внутрішніх, витісняючись  
імпортом. У цих умовах цілі галузі, зокрема високотехнологічні, почи-
нають потерпати від нестачі фінансових ресурсів, від витоку інформа-
ції та переманювання кадрів, що рано чи пізно призводить до їх незво-
ротної технологічної деградації і повного зникнення [2]. Крім того, 
аналіз діяльності ПВТСЕ свідчить, що велика їх частка дислокувалася 
на Сході України, де через виникнення ЛНР та ДНР, проведення дій 
АТО були вивезені з території держави, цілком або частково знищені.  

Вважаємо, що в цьому факті є політичні прорахунки на рівні ке-

рівництва держави та служб безпеки підприємств, які повинні володіти 

інформацією про зміни зовнішнього і внутрішнього середовища, полі-

тичної та міжнародної ситуації, прораховувати можливі ризики і за-

грози, спільно з органами внутрішніх справ розробляти заходи безпеки 

матеріальних, фінансових, інформаційних та людських ресурсів.  

Згідно з законом України «Про інформацію» під інформацією 

слід розуміти документовані або публічно оголошені відомості про 

події та явища, що відбуваються у суспільстві, державі та навколиш-

ньому природному середовищі. Поняття «інформація» в соціальній 

сфері за своїм значенням найближче підходить до понять «дані», «ві-

домості» з усіма притаманними їм властивостями: вірогідність, повно-

та, первинність, вторинність, старіння тощо.  

Процес управління безпекою ПВТСЕ неможливий без інформа-

ції, адже без неї неможливо сформулювати цілі управління, оцінити 

ситуацію, визначити проблеми, спрогнозувати розвиток подій, підго-

тувати управлінські рішення, проконтролювати їх виконання. Сфера 

убезпечення ПВТСЕ є надзвичайно динамічною, комплексною, потре-

бує постійного вдосконалення, взаємодії бізнесу і правоохоронних 

структур, бізнесу і приватних охоронних структур, а це є можливим 

тільки за належного інформаційного забезпечення [5, с. 780]. 

ПВТСЕ, на нашу думку, більше ніж підприємства інших галузей 

економіки потребують чіткого інформаційного забезпечення та за- 

хисту з боку правоохоронних структур. Організація інформаційної 

роботи – це вплив на цю роботу з метою її оптимізації, тобто отриман-

ня найбільш ефективного результату за найменших зусиль і витрат. 

Інформаційна робота і її організація становлять поняття інформаційно-

го забезпечення. Інформаційна робота – це складова інформаційної 

системи, до якої належать такі компоненти: персонал, інформація,  

технічні засоби, методи, процедури збору та перетворення інформації 

[6, c. 343]. Вважаємо, що автори не врахували ще декілька дуже  

важливих компонентів інформаційної системи – це зберігання і захист 

інформації.  
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Правильно організована діяльність служби безпеки ПВТСЕ за-

безпечить не лише процеси отримання і перетворення інформації, але 

й її моніторинг, аналіз, зберігання і захист, здійснить співпрацю з ор-

ганами внутрішніх справ, спрогнозує можливі ризики та локалізує 

чи  ліквідує реальні загрози економічній безпеці підприємства.  

Основною метою системи інформаційного забезпечення служб 

безпеки ПВТСЕ, як і органів внутрішніх справ України, є всебічна ін-

формаційна підтримка діяльності у боротьбі зі злочинністю на основі 

комплексу організаційних, нормативно-правових, технічних, програм-

них та інших заходів. Тому на підставі спільних інтересів та цілей ін-

формаційного забезпечення безпеки діяльності підприємств з ініціати-

ви представників служби безпеки ПВТСЕ має бути розроблений пакет 

захисних заходів, який стане основою комплексних заходів співпраці 

ОВС і ПВТСЕ щодо убезпечення діяльності останніх. 

Формування загальновідомчих та галузевих інформаційних під-

систем, які становлять основу системи інформаційного забезпечення, 

здійснюється згідно з такими принципами: функціонального призна-

чення; нормативно-правового забезпечення; фактичності даних; до- 

цільності впровадження та експлуатації; нарощування та розвитку. 

Інформаційні підсистеми як частини системи інформаційного забезпе-

чення, призначені для збору, накопичення, зберігання та обробки ін-

формації певних напрямків обліків і орієнтовані на використання 

в  діяльності багатьох служб, мають загальновідомчий характер і на-

лежать до загальновідомчих інформаційних підсистем. 

Належність інформаційної підсистеми до певного рівня визна-

чається принципами територіальності, специфіки використання та об-

сягом інформації, яка обробляється. 

Оптимальної організації інформаційних масивів та баз даних 

можна досягти лише створенням комплексу взаємозв’язаних інформа-

ційних систем у межах конкретного органу і всієї системи. Діяльність 

зі створення конкретних інформаційних систем залежно від їх призна-

чення та сфери використання може називатися інформаційним забез-

печенням планування, контролю, профілактичної роботи тощо. 

Зміст інформаційного забезпечення може стосуватись до всього 

процесу управління, певних його функцій або стадій управлінського 

циклу, діяльності окремих структурних підрозділів або конкретних 

категорій співробітників [7, с. 106–108]. 

Необхідність у створенні інформаційних систем виникає під час 

формування нових або ж за видозмінювання колишніх функцій органу 

управління, а також тоді, коли названі системи переводяться на більш 

досконалу технічну базу.  
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Основними завданнями інформаційної системи є:  

1) постійне її поповнення необхідною інформацією;  

2) своєчасне забезпечення її споживачів достовірними даними;  

3) збирання, обробка відомостей про стан та результати роботи 

об’єктів управління для подання цієї інформації у вищі органи;  

4) аналітична обробка інформації, яка необхідна для ухвалення 

управлінських рішень. 

Управлінська інформація має низку особливостей, які спону- 

кають до використання технічних засобів, а саме:  

1) чітко визначені й обмежені терміни обробки інформації;  

2) довготривалий термін зберігання інформації та розрахунків 

її  отримання;  

3) вихідна інформація піддається багаторазовій обробці в межах 

виробничих процесів з урахуванням потреб споживача [9]. 

У державних установах і в бізнесі для зберігання інформаційних 

ресурсів створюють бази і банки даних, тобто функціонально органі-

зовані масиви комп’ютерної інформації, що здійснюють централізо- 

ване забезпечення користувачів необхідними даними для ухвалення 

рішень [9]. І від того, наскільки добре і з надійних джерел збирається 

інформація, як вона аналізується і зберігається, буде залежати управ-

лінська діяльність. Опрацьовують управлінську інформацію шляхом 

використання інтерактивної методики, яка передбачає роботу двох 

груп фахівців: одна група вводить масиви даних, а інша – використо-

вує їх у процесі виконання виробничих завдань. Формування баз даних 

на підприємстві відбувається через групування статистичних даних, 

а  також результатів діяльності підприємства. Однією з вимог є по- 

стійне оновлення баз даних, які повинні враховувати всі зміни у ви- 

робничій діяльності, потреби споживачів, терміни і повноту інформа-

ції, комплекс інформаційного забезпечення управлінських дій, системи 

захисту інформації. 

Одним із аспектів, який доцільно брати до уваги у процесі  

формування системи забезпечення економічної безпеки підприємства, 

є вміння надійно перекрити канали просочування конфіденційної ін-

формації. Найпершим завданням є визначення переліку відомостей, 

що  становлять комерційну таємницю, та встановлення джерел витоку 

конфіденційної інформації [3; 10]. Режим захисту інформації встанов-

люється: щодо відомостей, віднесених до державної таємниці – упов-

новаженими органами на підставі закону України «Про державну  

таємницю»; щодо конфіденційної документованої інформації – влас-

ником інформаційних ресурсів на основі існуючого та чинного законо-

давства України [10, c. 128]. 
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Безпека та захист в інформаційних системах має формуватись 

з  урахуванням комплексного підходу до створення системи захисту, 

що передбачає об’єднання в єдиний комплекс необхідних заходів 

та  засобів захисту інформації на всіх рівнях системи інформаційного 

забезпечення. 

Система інформаційної безпеки має бути спрямована на запобі-

гання втраті інформації, її перекручення, несанкціонованого доступу 

та незаконного її використання під час проектування, впровадження 

та  експлуатації інформаційних підсистем. 

Визначальним в безпеці та захисті системи інформаційного  

забезпечення є адміністрування інформаційних підсистем. Безпека 

інформації забезпечується на технологічних етапах збирання, накопи-

чення, обробки та передання інформації. Відповідальність за безпеку 

інформації на відповідних технологічних етапах всіх рівнів інформа-

ційного забезпечення несуть підрозділи, що їх здійснюють. На під- 

приємствах високотехнологічної галузі економіки цю функцію вико-

нують спеціальні підрозділи служби безпеки – аналітичні відділи,  

відділи конкурентної розвідки, маркетингові відділи тощо. 

Пропонуємо заходи із впровадження інформаційного забезпе-

чення інноваційної діяльності в системі маркетингового управління 

високотехнологічних підприємств (рис.), що дадуть змогу виробничим 

підприємствам побудувати інформаційно-інноваційну стратегію, яка 

допоможе їм отримати конкурентні переваги на промисловому ринку.  

 

 
 

Рис. 1. Заходи з впровадження  

інформаційного забезпечення ПВТСЕ 
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Система безпеки та захисту інформації має закладатись ще на 

етапі розробки технічного завдання на проектування інформаційних 

підсистем. Нагадаємо, що значну роль у забезпеченні захисту інфор-

мації підприємств ВТСЕ виконують правоохоронні органи, адже  

більшість підприємств ВТСЕ є важливими стратегічними об’єктами 

державного значення. Всі проекти, що розробляються, обов’язково 

повинні мати розділ «Захист інформації». 

Стрімкий розвиток інформаційних технологій у світовому про- 

сторі призвів до активного їхнього використання у боротьбі зі злочин-

ністю. Основними спільними тенденціями розвитку інформаційних 

систем у службах безпеки ПВТСЕ та ОВС є: удосконалення форм та 

методів управління системами інформаційного забезпечення; центра-

лізація та інтеграція комп’ютерних банків даних; впровадження новіт-

ніх інформаційних технологій для ведення спеціальних обліків; засто-

сування спеціалізованих засобів захисту інформації; налагодження 

ефективного обміну кримінологічною інформацією на місцевому, ре-

гіональному, державному та міждержавному рівнях [11, c. 171–176]. 

Правильну організацію діяльності служби безпеки ПВТСЕ, 

а  значить і результат вмілого керівництва підприємством та управлін-

ня системою економічної безпеки можна представити у вигляді крите-

рію, що відображає відсутність чи наявність завданих підприємству 

матеріальних збитків та моральної шкоди. Основними чинниками, які 

характеризують зміст економічної безпеки ПВТСЕ є: запобігання ви-

току інформації, що становить комерційну таємницю; збереження 

майна та інтелектуальної власності підприємства; запобігання, локалі-

зація та припинення протиправних дій, які вчиняються персоналом, 

клієнтами, відвідувачами; попередження та ліквідація наслідків над-

звичайних ситуацій [12, c. 113]; протекціонування працівників, щодо 

яких вчиняються насильницькі злочини; своєчасне виявлення і зупин-

ка спроб несанкціонованого проникнення на об’єкти підприємства, що 

перебувають під охороною.  

Висновки. Наявність інформації є невід’ємним гарантом ефек-

тивності функціонування ПВТСЕ. Беручи до уваги орієнтири нашої 

країни, одним із яких є створення демократичної держави, неможливо 

недооцінити реальний рівень здатності підрозділів служби безпеки 

підприємств ВТСЕ виконувати свої завдання. Ці завдання виконують-

ся відповідно до чинного законодавства України. 

Отже, на основі аналізу інформаційних систем ПВТСЕ можна 

зробити такі висновки: 1) наявність інформації в підприємствах 

ВТСЕ  дає змогу визначити перспективи змін обсягу роботи під- 

приємств, зробити висновки про те, на яких ділянках роботи мають 
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бути зосереджені основні зусилля структурних підрозділів, якнай- 

більш раціонально розподілити сили і засоби служб безпеки під- 

приємств та їх структурних підрозділів, як їх використати, які корек-

тиви потрібно вносити у форми і методи їх роботи; 2) інформаційне 

забезпечення підприємств ВТСЕ – це органічна єдність роботи щодо 

визначення змісту, обсягів, якості інформації, необхідної для здійснен-

ня управління, а також заходів щодо раціональної організації процесів 

збирання, систематизації, накопичення та обробки цієї інформації 

шляхом застосування різноманітних методів, методик і технічних за-

собів; 3) пріоритетною є роль системи інформаційного забезпечення 

підприємств ВТСЕ як ланки, що зумовлює ефективність роботи служ-

би безпеки, підрозділу кадрового забезпечення, аналітичного відділу, 

відділу внутрішнього аудиту і та контролю. Система інформаційного 

забезпечення здійснює інформаційну підтримку виробничої та фінан-

сової діяльності підприємств ВТСЕ, надає багатоцільову статичну, 

аналітичну та довідкову інформацію; 4) процес запровадження в під- 

приємствах ВТСЕ інформаційних технологій тільки набирає сили 

і  не  є  досконалим, однак ті позитивні зміни, що відбуваються нещо-

давно, допоможуть здолати всі перешкоди в інформаційному забез- 

печенні діяльності підприємств ВТСЕ і підвищити ефективність безпе-

ки суб’єктів господарської діяльності високотехнологічного сектору  

економіки. 
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Живко З. Б., Слепая А. С. Страхования предприятий высокотехно-

логичного сектора экономики: информационные аспекты сотрудничества 

органов внутренних дел и служб безопасности ПВТСЕ 
Исследовано плоскости формирования информационных систем орга-

нов внутренних дел и предприятий высокотехнологичного сектора экономики 
(ПВТСЭ), проанализировано их задачи и факторы, влияющие на обеспечение 
безопасности информационных систем. Указано основные мероприятия внед-
рения информационных систем на предприятиях ВТСЕ и определено угрозы 
экономической безопасности ПВТСЭ. Предложено оптимальные пути реше-
ния задач современного информационного обеспечения ПВТСЭ. 

Ключевые слова: информационные системы, предприятия высокоте-
хнологичного сектора экономики (ПВТСЭ), органы внутренних дел (ОВД), 
высокие технологии, защита информации, инновации, безопасность, сов- 
местные  мероприятия. 

 

Zhyvko Z. В., Slipa O. Z. Securing of highly technological economic sector: 

informational aspects of cooperation between police and security services HTES 
The article covers the research of key aspects of information systems crea-

tion in highly technological economic sector (HTES), the analysis of their tasks and 
causes that influence information systems safety, the measures to implement infor-
mation systems at the enterprises of highly technological economic sector. It has 
been noted that there is a threat for economic safety at the enterprises of HTES. 
The  most appropriate ways to fulfill the tasks of modern information supply have 
been determined. 

The key objective of information supply system for internal affairs bodies 
of  Ukraine is a complex information support of internal affairs bodies in crackdown 
on crimes based on the set of organizational, legal, technical, policy and other 
measures. The formation of general and branch information subsystems as the 
ground for information supply system is accompanied by the principles of 
functional  purpose, legal support, data accuracy, efficiency of application and  
exploitation,  development. 

The conclusions based on the analysis of information systems of the HTES 
enterprises are following: 1) Firstly, the information available at the enterprises 
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of  HTES allows to draw the perspectives of changing the production output in the 
enterprises, to conclude about key areas of main branches (departments) work, ra-
tional division and application of responsibilities and measures in security service 
of the enterprises and their branches, the ways to correct forms and methods of their 
work; 2) Secondly, it has been determined that information supply at the HTES en-
terprises includes the organic functional unity concerning the content, amount and 
quality of information, necessary for management, the measures to be taken in order 
to collect, systematize, accumulate and process this information applying various 
methods and equipment; 3) Thirdly, informational supply system at the HTES enter-
prises plays an important role in the effectiveness of security service, human re-
sources department, analytical department, inner audit and control department. 
Information supply system provides informational support of production and finan-
cial activity of the HTES enterprises, gives statistical, analytical and reference in-
formation; 4) Fourthly, we come to conclusion that the application of IT in the 
HTES enterprises is not perfect, still in process of development, though the recent 
positive changes and the outlined perspectives will assist to overcome the obstacles 
in information supply of the HTES enterprises and increase the effectiveness of the 
business entities safety in highly technological economic sector. 

Key words: information systems, enterprises of highly technological eco-

nomic sector (EHTES)/HTES companies, advanced technologies, information secu-

rity, innovations, security, safety. 
 

Стаття надійшла 8 травня 2015 р. 

 

 

УДК 351.823      Ю. І. Качанівська  

 
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Здійснено теоретичне узагальнення та пропозиції щодо зміцнення рів-

ня економічної безпеки сільськогосподарських підприємств. Зазначено, що 

визначальною умовою ефективного функціонування сільськогосподарського 

підприємства є підтримка його економічної безпеки. Наголошено на тому, що 

держава створює і регулює економічні умови діяльності сільськогосподарсь-

ких підприємств.  

Обумовлено необхідність розробки заходів зміцнення економічної без-

пеки сільськогосподарських підприємств на макрорівні, здійснено система- 

тичний моніторинг зміцнення економічної безпеки сільськогосподарських  

підприємств на мікрорівні, що дасть можливість вчасно ідентифікувати 

загрози та розробити заходи з їх усунення.  

Ключові слова: економічна безпека, ризик, загрози економічній безпеці 

сільськогосподарського підприємства, фінансова безпека сільськогосподарсь-

ких підприємств, управління економічною безпекою.  
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Постановка проблеми. Специфіка діяльності сільськогоспо-
дарських підприємств потребує налагодження механізму подвійної 
адаптації до ринкових та природно-кліматичних умов. Підвищена ри-
зикованість пов’язана із сезонністю та низькою технологічністю виро-
бництва, використанням природних ресурсів, низькою еластичністю 
попиту на сільськогосподарську продукцію та її здатністю швидко 
псуватися, природно-кліматичними чинниками та використанням зем-
лі як основного засобу виробництва. Постійне існування таких загроз 
обумовлює актуальність проблеми формування механізму економічної 
безпеки сільськогосподарських підприємств.  

Стан дослідження. У вітчизняній науковій літературі питання 
економічної безпеки досліджено недостатньо, чим і пояснюється  
незначна кількість наукових праць. Варто зазначити роботи таких  
науковців: О. Ареф’єва, Т. Васильців, О. Груніна, Л. Донець, М. Єр-
мошенко, Т. Іванюта, С. Ільяшенко, О. Кириченко, Д. Ковальова, 
Г.  Козаченко, Т. Кузенко, Н. Лоханова, О. Ляшенко, І. Плєтнікова, 
Н.  Подлужна, В. Пономарьова, В. Сенчагова, Т. Сухорукова, В. Там-
бовцева, А.  Турило та ін.  

Метою статті є виявлення проблем функціонування сільсько- 
господарських підприємств, захист товаровиробників від дії деструк-
тивних впливів, забезпечення стабільного та максимально ефективного 
розвитку підприємств у майбутньому.  

Виклад основних положень. Сільськогосподарські підприєм- 
ства займають визначальне місце у розвитку сільських територій. Для 
більшості сіл вони є основним джерелом робочих місць та соціального  
відтворення. Саме тому управління економічною безпекою сільсько- 
господарських підприємств має не лише суто економічний характер, 
а  й глибокий соціальний аспект.  

Економічна безпека сільськогосподарського підприємства – це 
такий стан його господарських ресурсів, що забезпечує раціональну 
галузево-організаційну структуру підприємства, враховуючи геогра- 
фічне розташування та природно-кліматичні умови його діяльності, за 
якого воно здатне ефективно протидіяти можливим загрозам внутріш-
нього й зовнішнього середовища, а також досягати поставлених цілей 
і  завдань на основі реалізації обраної ним стратегії розвитку.  

Економічна безпека аграрного підприємства у вузькому розу-
мінні – це його здатність функціонувати в якості суб’єкта господарю-
вання за існуючого рівня ресурсного забезпечення та обраної спеціалі-
зації виробництва.  

Економічна безпека аграрного підприємства у широкому розу-
мінні – це його здатність досягти належного рівня конкурентоспромо-
жності за будь-якого ступеня впливу можливих ризиків і загроз.  
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Головна мета економічної безпеки сільськогосподарського під-

приємства полягає в тому, щоб гарантувати його стабільне та макси-

мально ефективне функціонування тепер і високий потенціал розвитку 

в майбутньому.  

Економічна безпека підприємства досягається в тих випадках, 

коли воно є фінансово стійким, здатне запобігати негативному впливу 

внутрішніх та зовнішніх ризиків, а його ресурсний потенціал, органі-

заційна та управлінська структури відповідають цілям і завданням  

статутної діяльності.  

Економічна безпека сільськогосподарських підприємств є кри-

терієм надійності їх партнерства у бізнесі та спроможності забез- 

печувати переробні підприємства сировиною, а населення продук- 

тами  харчування.  

Ситуація, що виникла в агропромисловому комплексі України 

(постійне зростання цін на паливно-мастильні матеріали, зниження 

якості аграрної продукції, недостатнє фінансування сільського госпо-

дарства, нестабільність економічної та політичної ситуації в державі) 

створює систему загроз для сільськогосподарських підприємств  

у формі втрати прибутку та фінансової незалежності. В основному  

такі загрози мають характер зовнішніх, а відповідно таких, які важко 

усунути силами аграрних товаровиробників.  

У сучасних умовах господарювання аграрні товаровиробники 

повинні враховувати ймовірність виникнення невизначеності умов 

здійснення підприємницької діяльності, наявність ризику та загроз їх 

економічній безпеці. Для оцінки рівня ризику та можливих загроз 

на  підприємстві повинні розробити комплекс заходів, спрямованих 

на  мінімізацію можливих ризиків та протидію загрозам і підвищення 

рівня економічної безпеки підприємства.  

Сільськогосподарське виробництво є одним із найбільш ризико-

ваних видів підприємницької діяльності. Особливо великих ризиків 

зазнає сільськогосподарське виробництво країн, економіки яких роз-

виваються або перебувають в процесі трансформації. Аграрні реформи 

та становлення ринкових взаємовідносин, зміна форм власності та 

форм господарювання значно збільшують ступінь невизначеності  

соціально-економічних процесів в сільському господарстві та, відпо- 

відно, посилюють вплив ризиків на аграрний бізнес. Зростає вплив 

макроекономічних рішень на діяльність кожного сільського сподар- 

ського виробника. Можна стверджувати, що сама аграрна реформа 

є  фактором ризику.  

В Україні процеси реформування аграрного сектору відбу- 

ваються непросто. Сьогодні їх результатом є складний фінансовий 
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стан сільськогосподарських підприємств, значне зменшення поголів’я 

сільськогосподарських тварин, збитковість тваринницької галузі, зни-

ження рівня життя в сільській місцевості. Однією з причин такого  

стану є те, що на початку реформ в аграрному виробництві не були 

враховані можливі ризики реформування та їх вплив на результати 

діяльності сільгосппідприємств, а також не були напрацьовані аде- 

кватні інструменти та механізми їх мінімізації [2].  

Ризик – це ймовірність виникнення непередбачених втрат очі-

куваного прибутку, доходу, майна, коштів у зв’язку з випадковою змі-

ною умов економічної діяльності, впливом несприятливих обставин. 

Джерелами ризиків в сільськогосподарському виробництві 

є соціально-економічне середовище, природо-кліматичні умови та 

людський  фактор.  

Загрози економічній безпеці – це дія дестабілізуючих природ-

них чинників і/або суб’єктивних, пов’язаних з недобросовісною  

конкуренцією та порушенням законів і норм, що може спричинити 

потенційні або реальні втрати для організації.  

Найбільшу небезпеку для сільськогосподарських підприємств 

становлять загрози, що виникають у результаті недосконалості їх ін-

ституційного середовища, серед яких: прогалини в нормативно-

правовій базі; недосконала фіскальна політика; слаборозвинена фінан-

сова, ринкова та соціальна інфраструктури; високі трансакційні витра-

ти; переважання в ухваленні рішень ролі неформальних інститутів над 

формальними.  

Залежно від масштабів досліджуваної системи, загрози еконо- 

мічній безпеці сільськогосподарського підприємства можуть формува-

тися на національному, регіональному, галузевому рівнях або на  

безпосередньому рівні окремого суб’єкта господарювання. Усі ці  

рівні певним способом взаємопов’язані, і головне місце належить  

підприємству.  

На національному рівні економічна безпека сільськогосподарсь-

ких підприємств визначається регулюванням цін і тарифів, державною 

підтримкою товаровиробників через введення особливого режиму 

оподаткування сільськогосподарських підприємств, наданням дотацій, 

пільгових кредитів, забезпеченням пільгових умов страхування, дер-

жавним забезпеченням лізингу сільськогосподарської техніки, серти-

фікацією продукції, обмеженням імпорту сільськогосподарської про-

дукції тарифними і нетарифними заходами.  

Економічна безпека сільськогосподарських підприємств на  

регіональному рівні передбачає прийняття регіональних програм роз-

витку виробництва та забезпечення споживання сільськогосподарської 
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продукції, які включають фінансову підтримку виробників сільсько- 

господарської продукції з використанням коштів регіонального бю-

джету, регулювання викидів шкідливих речовин, моніторинг стану 

природного середовища, в якому відбувається виробництво сільсько-

господарської продукції, створення об’єктів виробничої інфраструкту-

ри та компенсація витрат на утримання соціальної інфраструктури.  

Галузевий рівень передбачає створення асоціацій товаровироб-

ників, формування горизонтальних та вертикальних інтеграційних 

структур, запобігання зловживанням монопольною владою на ринках 

сільськогосподарської продукції з боку трейдерів та постачальників 

техніки, матеріалів та послуг [3].  

Економічна безпеки на рівні підприємства є складним за своїм 

змістом поняттям, що охоплює низку можливих складових економіч-

ної безпеки суб’єкта господарювання.  

Основними проблемами сільськогосподарських підприємств є: 

‒ низький рівень ресурсно-технічного забезпечення (неспро-

можність забезпечити виробництво матеріальними ресурсами в необ-

хідному обсязі); 

‒ обмеженість власних фінансових коштів; 

‒ відсутність капіталовкладень (унеможливлює процес відтво-

рення основних фондів); 

‒ низький рівень продуктивності праці працівників; 

‒ брак кваліфікованих кадрів на підприємствах; 

‒ нераціональне використання земельних ресурсів; 

‒ низький рівень цінової конкурентоспроможності підприємств. 

Керівники сільськогосподарських підприємств вважають, що 

основними чинниками, які б сприяли розвитку підприємств, є держав-

на підтримка, наявність фінансових ресурсів, достатнє технічне забез-

печення, висока кваліфікація та досвід працівників, ефективне викори-

стання земельних ресурсів, підвищення якості продукції.  

Ефективність діяльності сільськогосподарських підприємств 

обумовлюється багато в чому станом його фінансів, що і призводить 

до необхідності розгляду проблем менеджменту фінансової безпеки 

сільськогосподарських підприємств.  

Фінансова безпека є основним елементом та умовою системи 

його економічної безпеки, але поняття фінансової безпеки як само- 

стійного об’єкту управління в літературі наразі не отримало гідного 

вивчення.  
Найповнішим визначенням фінансової безпеки сільськогоспо-

дарських підприємств є твердження, що це діяльність з управління 
ризиками та захисту інтересів аграрного підприємства від зовнішніх 
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та  внутрішніх загроз з метою забезпечення стабільного розвитку  
підприємництва та росту власного капіталу в поточній та стратегічній 
перспективі [4].  

Фінансова безпека сільськогосподарських підприємств в системі 
його економічної безпеки характеризується системою індикаторів, 
а  саме: ефективністю управління, платоспроможністю і фінансовою 
стійкістю, діловою активністю, інвестиційною привабливістю та рин-
ковою стійкістю, тобто ефективністю використання майна.  

Для забезпечення фінансової безпеки на сільськогосподарських 
підприємствах і можливості передбачення ризиків на підприємстві 
повинна існувати система органів управління фінансовою безпекою, 
що мають проводити діагностування стану підприємства, прогнозува-
ти можливі загрози та вживати низку заходів із забезпечення стабіль-
ності системи фінансової безпеки аграрних підприємств.  

З цією метою слід здійснювати ефективне управління економіч-
ною безпекою через створення відповідної спеціалізованої структури – 
служби економічної безпеки. Її діяльність повинна ґрунтуватися на 
дотриманні принципів: керованості, послідовності, системності, пріо-
ритетності, справедливості, збалансованості та узгодженості [5].  

Склад служби економічної безпеки може змінюватися залежно 
від розмірів сільськогосподарського підприємства. Для малих сіль- 
ськогосподарських підприємств рекомендовано створення посади  
антикризового менеджера або ж отримання консультативних послуг 
у  сфері управління економічною безпекою від спеціалізованих кон- 
салтингових  компаній.  

Підвищення економічної безпеки сільськогосподарських під- 
приємств потребує розробки дієвого організаційно-економічного ме-
ханізму, що передбачає реалізацію цілеспрямованих дій на усіх стадіях 
формування безпеки підприємства, включаючи моніторинг, заходи 
щодо підвищення її рівня в межах стратегічних орієнтирів, а також 
контроль за ефективністю впроваджуваних заходів. Ефективним спо-
собом підвищення економічної безпеки сільськогосподарських під- 
приємств є оптимізація рівня її функціональних складових за рахунок 
раціонального розподілу обмежених виробничих ресурсів.  

Висновки. Стабільне функціонування будь-якого підприємства 
в умовах ринкових відносин значною мірою залежить від наявності 
надійної системи економічної безпеки.  

Існування низки невирішених проблем, зокрема висока ступінь 
зношеності ресурсного потенціалу, брак фінансово-інформаційної під-
тримки, низький рівень кваліфікації управлінського персоналу тощо, 
не дають змоги більшості сільськогосподарських підприємств України 
самостійно забезпечувати економічну безпеку.  
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Своєчасне виявлення, попередження і нейтралізація різних ви-
дів загроз, які дестабілізують діяльність підприємства і загрожують 
його економічним інтересам, визначення шляхів формування ефек- 
тивної системи економічної безпеки, механізмів та інструментів  
її ефективності повинні стати важливими завданнями у діяльності  
кожного  підприємства. Системного дослідження потребують теорети-
чні та прикладні засади процесу управління економічною безпекою 
сільськогосподарських підприємств як запоруки та основи їх розвитку 
у мінливому ринковому середовищі.  

 
––––––––––––––––– 

1. Амбросов В. Я. Трансформаційні зміни і їх підтримка в агропроми-
словому комплексі / В. Я. Амбросов // Основні напрями високоефективного 
розвитку пореформованого та агропромислового виробництва в Україні на 
інноваційній основі. – К.: ІАЕ УААН, 2002. – С. 224–229.  

2. Єлістратова Ю. О. Економічна безпека сільськогосподарських під-
приємств та її складові на макро- та мікрорівнях / Ю. О. Єлістратова // Іннова-
ційна економіка. – 2010. – № 5. – С. 81–86.  

3. Мартюшева Л. С. Фінансова безпека підприємства як самостійний 
об’єкт управління / Л. С. Мартюшева, Т. Е. Петровська, Н. І. Трихліб // Ком-
мунальное хозяйство городов. – 2006. – № 71. – С. 235–238.  

4. Кракос Ю. Б. Управління фінансовою безпекою підприємств / 
Ю. Б.  Кракос, Р. О. Разгон // Економіка та управління підприємствами маши-
нобудівної галузі: проблеми теорії та практики. – 2008. – № 1 (1). – С. 86–97.  

5. Череп О. Г. Управління фінансово-економічною безпекою під- 
приємств в Україні / О. Г. Череп, З. П. Урусова, А. А. Урусов // Вісник ЖДТУ. 
Серія: Економічні науки. – 2012. – № 3 (61). – С. 328–330.  

 
Качанивская Ю. И. Экономическая безопасность сельскохозяйст-

венных предприятий 
Осуществлено теоретическое обобщение и предложения по укрепле-

нию уровня экономической безопасности сельскохозяйственных предприятий. 
Отмечено, что определяющим условием эффективного функционирования 
сельскохозяйственного предприятия является поддержка экономической без-
опасности. Подчеркивается, что государство создает и регулирует экономи-
ческие условия деятельности сельскохозяйственных предприятий. Обусловли-
вается необходимость разработки мер укрепления экономической безопасно-
сти сельскохозяйственных предприятий на макроуровне. Осуществлять  
систематический мониторинг укрепления экономической безопасности сель- 
скохозяйственных предприятий на микроуровне, что позволит вовремя иден-
тифицировать угрозы и разработать меры по их устранению. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, риск, угрозы экономи-
ческой безопасности сельскохозяйственного предприятия, финансовая безо-
пасность сельскохозяйственных предприятий, управления экономической без-
опасностью. 
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Kachanivska J. I. Economic security of agricultural enterprises 

In the article theoretical generalization and suggestions is carried out in 

relation to strengthening of economic strength of agricultural enterprises security. A 

determining effective operating of agricultural enterprise condition is support of him 

economic security.  

Economic security of agricultural enterprises is formed as a result of co-

operation of factors of internal and external environment. Internal factors of 

economic security of enterprise are basic reserve of increase of its level. Factors of 

external environment can be both potential possibilities and threats.  

The state creates and regulates the economic terms of activity of agricultural 

enterprises. It stipulates the necessity of development of measures of strengthening 

of economic security of agricultural enterprises on a macrolevel. For strengthening 

of economic security of agricultural enterprises on a microlevel it follows to carry 

out the systematic monitoring of its level, which will enable in time to identify 

threats, develop measures on their removal and, accordingly, increase of economic 

strength security. The main goal of economic security of agricultural enterprises is 

to ensure its stable and maximally efficient functioning now and high potential 

development in the future. Agricultural production is one of the most risky types of 

business . Particularly high risk of experiencing agricultural production economies 

are developing or are in the process of transformation. Agrarian reform, changes in 

ownership and management forms significantly increase the degree of uncertainty 

socio-economic processes in agriculture and increase the risk exposures in 

agricultural business. 

Key words: economic security, risk, threats to the economic security of 

agricultural enterprises, financial security of agricultural enterprises, management 

of economic security.  
 

Стаття надійшла 21 квітня 2015 р. 

 
 

УДК 336.228:338.43.012.23:336.2(477)    О. О. Кундицький 

 
ДО ПИТАННЯ ПОДАТКОВОГО РЕФОРМУВАННЯ 

ТА ЙОГО ВПЛИВУ НА ВИРОБНИЦТВО 
АГРОПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 

 
Проаналізовано вплив податкової політики на діяльність агропромисло-

вого комплексу. Обґрунтовано необхідність збереження пільгового режиму опо-

даткування для сільськогосподарських підприємств. Зроблено висновок про те, 

що в Україні ще не створена система оподаткування, яка відповідає сучасним 

ринковим відносинам, що пов’язано з об’єктивними і суб’єктивними чинниками. 

Ключові слова: податки, агропромисловий комплекс, ПДВ, Податко-

вий кодекс, ефективність.  
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Постановка проблеми. Із поглибленням аграрної реформи, на-

буттям виробниками аграрного сектору України господарської само- 

стійності, змінюються засади фінансових відносин між ними та держа-

вою, відпрацьовуються напрями і механізми державної бюджетної  

підтримки фінансово незалежних, самостійних товаровиробників. 

Із  набуттям Україною статусу члена СОТ у податковому механізмі 

були закладені значні можливості цілеспрямованого впливу держави 

на соціально-економічні процеси в АПК. Однак подальший розвиток 

інтеграції України у світове ринкове середовище потребує вдоскона-

лення механізму державної підтримки сільськогосподарських вироб-

ників через податковий механізм для забезпечення конкурентних  

переваг національної продукції на світовому ринку.  

Стан дослідження. Проблеми впливу оподаткування на еконо-

міку набули помітного розвитку в роботах сучасних учених, а саме: 

О. В. Ареф’євої, В. І. Благодатного, В. В. Буряковського, В. П. Виш-

невського, Ю. Б. Іванова, П. Т. Саблука, В. Я. Месель-Веселяка, 

В. В.  Юрчишина, В. П. Янчука та ін. Проте аналіз наукової літератури 

вказав на недостатню увагу організації й удосконаленню всіх аспектів 

управління оподаткуванням, зокрема вдосконаленню податкових  

відносин і підвищенню ефективності АПК. У числі найбільш спірних 

досі є навіть проблеми пільгового оподаткування сільськогосподар- 

ських  підприємств.  

Мета статті – аналіз впливу податкових реформ на розвиток 

АПК та рекомендація шляхів виходу із кризової ситуації.  

Виклад основних положень. Як свідчить досвід розвинених 

країн Заходу, здійснення масштабної податкової реформи неможливе 

шляхом внесення окремих точкових змін до законодавства. Її цілі  

можуть бути досягнуті тільки з прийняттям єдиного, взаємо-

пов’язаного та комплексного документа, що враховує всю систему 

податкових правовідносин. Таким документом для України мав стати 

Податковий Кодекс, націлений на кодифікацію податкових законів, 

спрощення їх викладення, максимальне зближення принципів подат-

кового та бухгалтерського обліку.  

На думку багатьох економістів, необхідність прийняття Подат-

кового Кодексу для аграрної сфери була зумовлена тим, що існуюча 

на  той час в сільському господарстві України система оподатку- 

вання далека від досконалості, їй властива низка вагомих недоліків, 

що  погіршує умови відтворення та посилює й без того скрутне  

фінансово-економічне становище підприємств АПК. Стан еконо- 

міко-організаційного процесу податкового регулювання більшості  

вітчизняних підприємств АПК був незадовільним, а сам процес  
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потребував вдосконалення, яке було можливе лишень за викори- 

стання елементів податкового механізму з інструментами податкового 

регулювання.  

Завдяки прийнятому Податковому кодексу існуюча система 

оподаткування в агропромисловому комплексі України зазнала чима-

лих змін. Відтак серед низки нормативних актів, що втратили чинність 

з 1 січня 2011 р., розглянемо Закон України «Про плату за землю» 

№  378/96-ВР від 19 вересня 1996 р. На заміну зазначеному закону 

в  Податковому кодексі передбачено розділ XIII, повністю присвяче-

ний такому загальнодержавному податку, як плата за землю.  

Аналізуючи зміни чинного законодавства, необхідно взяти до 

уваги те, що, як і раніше, плата за землю належить до загальнодержав-

них податків та справляється у формі земельного податку й орендної 

плати за земельні ділянки державної та комунальної власності [1].  

Що стосується земельного податку, то таким є обов’язковий 

платіж, що справляється з власників земельних ділянок та земельних 

часток (паїв), а також постійних землекористувачів [2]. Своєю чергою, 

орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності 

теж є обов’язковим платежем, який орендар вносить орендодавцеві 

за  користування земельною ділянкою [3].  

Відповідно, платниками земельного податку є власники земель-

них ділянок, земельних часток (паїв) та безпосередньо землекористу-

вачі, а орендної плати – орендарі земельних ділянок.  

На початку реформування системи оподаткування агропромис-

лового виробництва податковий механізм держава використала як  

важіль підтримки реформованих підприємств, в результаті чого для 

сільськогосподарських товаровиробників були розроблені й функціо-

нували спеціальні режими прямого (фіксований сільськогосподарсь-

кий податок) й непрямого (особливий порядок оподаткування подат-

ком на додану вартість) оподаткування.  

Позитивом функціонування ФСП у сільському господарстві, 

на  думку одних економістів, була його простота та прозорість. В той 

же час існувало багато досліджень, які доводили, що податок у такому 

вигляді вже себе вичерпав. Основними аргументами тут стали пору-

шення принципів нейтральності, справедливості в оподаткуванні  

аграрного сектору та не забезпеченні фіскальної та регулюючої  

функції  податків.  

Щодо ПДВ, то його спецрежим мав велику популярність серед 

аграріїв, оскільки, на думку багатьох, був ефективною формою держа-

вної підтримки високоризикового сільськогосподарського виробницт-

ва. Аргументом на користь дії механізму ПДВ було також і те, що  
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через автоматичну дію, він був повністю позбавлений корупційної 

складової на відміну від прямих бюджетних дотацій.  

Як свідчать дослідження, втрата можливості використання 

спецрежиму по ПДВ призведе до втрати 20% обігових коштів і вплине 

насамперед на господарства середнього розміру, частка в галузі яких 

перевищує 40%. Ситуація також погіршується тим, що на тлі вкрай 

нерозвиненої системи фінансування сільськогосподарського товарови-

робника посилення конкуренції на ринках на етапі вступу Україні 

до  ЄС такий удар в ядро галузі – єдиної, що демонструє економічне 

зростання, – може виявитися летальним.  

Слід зазначити, що важливість пільгових режимів оподат- 

кування сільгоспвиробників підкреслюється тим фактом, що їх наяв-

ність забезпечує приблизно 50% прибутковості сільгосппідприємств, 

а  в окремих секторах аграрного виробництва (наприклад, в тварин- 

ництві) збереження позитивних економічних результатів роботи пов- 

ністю залежить від наявності податкових пільг.  

Крім підтримки прибутковості сільськогосподарських товаро-

виробників пільгові режими оподаткування виконують важливу 

роль  з  погляду вирівнювання економічних стимулів у різних секторах 

аграрного виробництва.  

Проте, на думку урядовців, для розвитку АПК і наповнення  

бюджету потрібні інші, більш дієві податкові стимули. І саме це  

стало основною причиною того, що 28 грудня 2014 р. Верховна Рада 

України ухвалила Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України та деяких законів України» (щодо податкової реформи)  

(законопроект № 1578 від 22 грудня 2014 р.). 25 грудня 2014 р. цей 

законопроект було взято за основу.  

Експрес-аналіз положень законопроекту, проведений науковця-

ми Інституту аграрної економіки, засвідчив, що його норми спрямовані 

на удосконалення податкових процедур та підвищення рівня податко-

вого навантаження для окремих категорій економічних суб’єктів, 

а  також запровадження в Україні прогресивних заходів податкового 

адміністрування та податкового контролю, що широко застосовуються 

у європейській практиці.  

Положення ухваленого Закону України передбачають суттєві 

зміни механізму справляння податків із сільськогосподарських товаро-

виробників, а також механізму податкового адміністрування.  

Доволі серйозні зміни очікують нинішніх платників фіксованого 

сільськогосподарського податку. З 2015 р. вони стали платниками  

єдиного податку: для них сформовано окрему групу цього різновиду 

обов’язкових  платежів.  
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Ухваленим законом передбачено трикратне збільшення ставок 
єдиного податку для сільгосппідприємств порівняно зі ставками ко- 
лишнього ФСП (зокрема, для ріллі – із 0,15% до 0,45%), що із індек- 
сацією бази оподаткування обумовить збільшення податкових сум 
з  гектара оподатковуваної площі у майже 18 разів (із менш як 6 грн/га 
у 2014 р. до понад 105 грн у 2015 р.).  

Реформований сільськогосподарський податок є спеціаль- 
ною формою оподаткування доходів від ведення сільськогоспо- 
дарської діяльності, поєднуючи ознаки майнового та прибуткового 
оподаткування.  

Єдиний сільськогосподарський податок визнається єдиною  
формою оподаткування доходів від володіння та використання відпо-
відних сільгоспугідь (об’єднує три платежі – за володіння, за користу-
вання, та на доходи від передачі землі в оренду (крім відчуження)).  

Дія спецрежиму справляння ПДВ у сфері сільського господар- 
ства продовжується, але в дещо модернізованому вигляді. Новації  
полягають в тому, що запроваджено систему електронного адміні- 
стрування податку на додану вартість, що передбачає функціонування 
спеціальних ПДВ-рахунків. У тестовому режимі такі рахунки запра-
цювали із 1 лютого 2015 р., а повноцінне їх функціонування  
передбачається із 1 липня 2015 р. Відповідно, сільгосппідприємства, 
як  й інші платники ПДВ, позбавлені частини оборотних коштів. - 
Ситуація погіршується ще й тим, що наразі невирішеним є питання 
відшкодування ПДВ у процесі експорту зернових та технічних  
культур.  

Слід зазначити, що податкова система вважається ефективною, 
якщо забезпечується дотримання таких умов [3, с. 87]: 

– рівний розподіл податкового навантаження між платниками 
незалежно від організаційно-правової форми та форми власності; 

– податковий тягар не повинен бути надмірним, це позбавляє 
підприємства фінансових ресурсів для забезпечення розширеного від- 
творення та технічного переобладнання виробництва; 

– кількість податків має бути оптимальною, а техніка їх справ-
ляння простою та зрозумілою платнику податку; 

– податкова система повинна бути справедливою і не допускати 
довільного тлумачення; 

– податки не повинні впливати на ухвалення підприємствами 
економічних рішень, або такий вплив має бути мінімальним.  

Проте, як свідчать дослідження, система оподаткування сільсь-
кого господарства є неефективною [4].  

Реформування системи оподаткування аграрного сектору по-
винно забезпечити функціонування не лише стимулюючої, а й фіс- 
кальної та регулюючої функції податків.  
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Загалом податкову систему потрібно вдосконалювати в напрямі 

її уніфікації щодо джерел податків і забезпечення високої зацікавлено-

сті виробників у підвищенні рівня ефективності виробництва після 

сплати податків. Багатоканальна система податків послаблює ці сти-

мули, ставить виробників у неоднакові умови. З позиції ринкової  

економіки очевидною є потреба орієнтації її на впровадження та ди- 

ференціацію податків залежно від прибутку та використання цього 

важеля для обмеження монополізму в АПК.  

Нині прийнято вважати, що найбільший тиск на прибуток під- 

приємств робить податок на додану вартість. Дійсно, саме в сільсько-

му господарстві, незважаючи на його кризовий стан, створюється  

значна частина доданої вартості і, відповідно, на цю сферу припадає 

дві третини нарахувань податку на додану вартість.  

Водночас за своєю економічною природою податок на додану 

вартість – це податок на споживання і фактично платником цього  

податку є кінцевий споживач продукції. Відтак реальний рівень подат-

кового навантаження на виробника визначається можливостями пере-

кладання всього обсягу ПДВ на покупця продукції. Важливо зазначи-

ти, однак, що внаслідок нестабільності внутрішнього ринку, низької 

купівельної спроможності споживачів сільськогосподарської продукції 

це вдається не завжди. Також вплив ПДВ на формування власних  

фінансових ресурсів відбувається через встановлені законом правила 

податкового обліку. Наприклад, до бюджету підлягає сплата різниці 

між сумою ПДВ, отриманою у складі виручки (податкове зобо- 

в’язання), і сумою ПДВ, сплаченою постачальникам (податковий  

кредит). Але між виникненням податкового кредиту та його відшкоду-

ванням у сільському господарстві, як правило, минає певний час, 

упродовж якого власні кошти підприємства виходять з обороту, що 

негативно впливає на його фінансовий стан. Тому необхідна розробка 

механізму розрахунків підприємств з податковими органами з ПДВ, 

який максимально враховував би сезонний характер сільськогоспо- 

дарського виробництва і не допускав значного відволікання обігових 

коштів господарств. Інша проблема з цього податку – несвоєчасність 

повернення ПДВ.  
Крім того, на думку колективу авторів під керівництвом 

І. Р.  Михасюка, в умовах становлення нових форм власності, зокрема 
селянських (фермерських) господарств, необхідно використовувати 
досвід оподаткування не стільки сучасних високорозвинених країн 
світу, а досвід «дикого заходу» минулого сторіччя. Тоді, в умовах  
становлення фермерства, зокрема в Канаді, зменшували податки 
тим  селянам-господарям, які домагалися кращих результатів роботи, 
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тобто які більше продавали продукції, розширювали своє господарство 
[4, с. 125].  

Висновки. В Україні ще не створена система оподаткуван-
ня,  яка відповідає сучасним ринковим відносинам, що пов’язано 
з  об’єктивними і суб’єктивними чинниками. Пропонуючи зміни 
до  законодавства, уряд не дотримується стратегічних пріоритетів та 
політик, визначених законодавством України. Досягнення поточних 
цілей планується здійснити за рахунок нехтування довгостроковими 
пріоритетами та на засадах, які суперечать задекларованим принци-
пам. Тому найважливішим завданням державної податкової політики 
в  сільському господарстві є використання податкових інструментів, 
які б стимулювали поступальний розвиток галузі, серед яких продов-
ження дії пільгового оподаткування до виходу аграрної сфери з кризи. 
Водночас необхідне створення об’єктивної та прозорої системи взає-
мовідносин між податковими органами та платниками податків, яка 
б  забезпечила підвищення ефективності функціонування податкової 
системи, призвела до зниження рівня тіньової економіки та сприяла 
виявленню незаконних схем мінімізації податкових платежів.  
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яния на производство агропромышленной продукции 
Проанализировано влияние налоговой политики на деятельность агро-

промышленного комплекса. Обосновано необходимость сохранения льготного 
режима налогообложения для сельскохозяйственных предприятий. Сделано 
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ективными и субъективными факторами.  
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Kundytskyy O. O. On the issue of tax reform and its impact on the 

production of agrocultural products 

The impact of tax policy on agriculture activities was analyzed. The needs to 

preserve the preferential tax treatment for farmers were argued by the author. It has 

noted that the importance of preferential tax regimes farmers underscored by the fact 

that their presence provides approximately 50% of agricultural yield, and in some 

sectors of agriculture conservation positive economic results completely depends on 

the availability of tax incentives. Conditions the efficiency of the national tax system: 

equal distribution of the tax burden among taxpayers, regardless of the legal form and 

ownership; optimal tax burden; fair tax system; taxes should not influence the 

decision-making of economic enterprises and so on were selected by the author.  

In conclusion it was determined that Ukraine had not yet established a system 

of taxation that meet modern market economy, which is associated with both objective 

and subjective factors. Offering amendments to the legislation, the government follows 

the strategic priorities and policies established by the legislation of Ukraine. Achieving 

the goals of the current planned due to neglect long-term priorities and the principles 

which are contrary to the declared principles. Therefore, the most important task of 

the state tax policy in agriculture is the use of tax instruments that stimulate ongoing 

development of the industry, including the extension of the tax reliefs to exit agrarian 

sphere of the crisis. It is necessary to create an objective and transparent relationship 

between tax authorities and taxpayers, which would ensure the efficiency of the 

tax  system, led to the reduction of the shadow economy and helped identify illegal 

schemes to minimize tax payments. 

Key words: taxes, agriculture, VAT, tax code, efficiency.  
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МОДЕЛІ ФІНАНСОВОЇ РОЗВІДКИ, 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ ВПРОВАДЖЕННЯ 
 

Проаналізовано різні концептуальні погляди щодо понять «економічна 

злочинність», «відмивання грошей». Розглянуто різноманітні моделі фінансо-

вих розвідок у різних країнах світу з метою обрання найдоцільнішої моделі 

такої структури для України. Запропоновано найефективнішу модель фінан-

сової розвідки для України задля того, щоб забезпечити економічну безпеку.  

Ключові слова: тіньова економіка, економічна злочинність, відми- 

ванням грошей.  

 
Постановка проблеми. У зв’язку з поглибленням глобальних 

суперечностей, активізацією терористичних режимів, які фінансуються 
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кримінальними синдикатами, зростанням відмивання доходів, одержа-
них злочинним шляхом має важливе значення впровадження Закону 
«Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одер-
жаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 
розповсюдження зброї масового знищення». Він має дуже важливе 
значення для формування ефективної економіки країн східного парт-
нерства. Посилить систему організації боротьби з відмиванням дохо-
дів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму.  

Однією з основних державних інституцій, яка реалізовує вико-
нання згаданого закону, є Державна служба фінансового моніторингу. 
На нашу думку, її структура, завдання та повноваження потребують 
удосконалення.  

Стан дослідження. Питанням вивчення проблеми та запобіган-
ня поширенню тіньової економіки приділяли увагу такі вчені, як 
З.  Варналій [1], О. Власюк [2], А. Гальчинський [3], В. Засанський [4], 
В. Франчук [5] та ін. В основному у вітчизняних дослідженнях та пуб-
лікаціях розглядались питання теоретичних основ тіньової економіки, 
розробленням різноманітних методик її запобігання.  

Метою статті є проаналізувати моделі структур фінансових розві-
док у різних країнах та запропонувати найдоцільнішу модель для України. 

Виклад основних положень. Нестабільність економічного  
стану в Україні останнім часом має дуже загрозливий характер для 
її  національної безпеки. Вона насамперед пов’язана з переділом ук- 
раїнських земель, політичною нестабільністю, яка спричинена і внут-
рішніми, і зовнішніми факторами впливу, катастрофічним розвитком 
кримінальної економіки та розкраданням державного майна, переве-
дення коштів у «тінь» із подальшим його використанням для розвитку 
кримінально-тіньової економіки.  

Перші декілька ПФР було створено на початку 1990-х років. 
У  зв’язку з потребою в центральному органі для отримання, аналізу 
й  подальшого передавання фінансової інформації з метою боротьби 
з  відмиванням грошей. За подальші десять років кількість ПФР зросла 
настільки, що в 2004 р. Егмонтська група (неофіційна міжнародна асо-
ціація ПФР) налічувала вже 94 члени. 2003 року Цільова група 
з  фінансових заходів для боротьби з відмиванням грошей FATF ухва-
лила рекомендації щодо боротьби з відмиванням грошей, до яких упе-
рше були включені рекомендації щодо створення та функціонування 
ПФР, що входять до Егмонтської групи. Варто зазначити, що нині за-
вдання ПФР розширюються й охоплюють, крім відмивання грошей 
і  пов’язаних із цим первинних злочинів, питання фінансування теро-
ризму. Фінансова інформація, що стосується фінансування тероризму, 
здебільшого є недосконалою [6].  
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Егмонтська група була створена в 1995 р. для заохочення  

обміну інформацією фінансової розвідки між країнами та сприяння 

такому  обміну.  

Під час створення ПФР повинні визначатися функції цих орга-

нів і методи їх діяльності відповідно до цілей політики у сфері бороть-

би із злочинністю. Мають виділятися відповідні бюджетні ресурси.  

Створюючи ПФР в Україні, потрібно зважати на загальні харак-

теристики правової системи країни та існуючі переваги й недоліки 

державних відомств, до складу яких може входити ПФР. Деякі схеми 

розміщення ПФР у структурі органів державного управління розроб-

ляються з урахуванням конкретних особливостей адміністративно-

правових систем тієї або іншої країни. Аналогічно необхідно оцінити 

відносні переваги та недоліки відомств, до системи яких потенційно 

може входити ПФР, оскільки видається не виваженим створювати 

ПФР у межах адміністративного органу, який не має реального впливу. 

Для забезпечення успіху діяльності ПФР необхідна політична підтри-

мка. Вона потрібна не тільки задля гарантування ухвалення закону про 

створення ПФР, й для того, щоб на постійній основі забезпечувати 

отримання ПФР достатніх бюджетних ресурсів для досягнення обра-

них цілей. Проаналізувавши проблеми, що стоять перед Україною 

у  сфері фінансових злочинів, і роль, яку ПФР відіграватиме в досяг-

ненні цілей антикримінальної політики країни, можна окреслити зага-

льні характеристики, статус і функції ПФР, а саме: 

– основні цілі ПФР; 

– повноваження та функції, необхідні для досягнення поставле-

них перед цим органом цілей; 

– усі інші функції, які повинен буде виконувати ПФР, крім  

основних;  

– засоби забезпечення операційної самостійності й підзвіт- 

ності  ПФР; 

– базові вимоги за уявленням повідомлень про операції: хто  

надає відомості? та про що? (наприклад, підозрілі операції, операції 

з  наявними засобами, переміщення готівки закордон); 

– загальна чисельність ПФР (після завершення періоду його 

створення) та обсяги його бюджету (відповідно до очікуваного потоку 

вхідної та вихідної інформації і всіх додаткових обов’язків, що покла-

даються на ПФР); 

– роль ПФР стосовно інших національних відомств і державних  

органів, щодо інших ПФР, включаючи обмін інформацією; 

– місце ПФР у структурі адміністративних органів, його  

автономія [6].  
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Упродовж багатьох років країни створювали ПФР із загальною 

метою – для боротьби з відмиванням грошей. На ці підрозділи, як пра-

вило, покладалися три основні функції, які є частиною загальноприй-

нятого визначення ПФР. Водночас адміністративні механізми, за до-

помогою яких виконуються такі функції, у різних країнах мають певні 

відмінності, що зумовлені тією обставиною, що на початку 1990-х ро-

ків, коли створювалися перші такі органи, не існувало загальної моделі 

функцій ПФР, яка б мала міжнародне визнання. Наприклад, у деяких 

країнах особливу увагу приділяли функції ПФР як додаткового ін-

струменту правоохоронних організацій у боротьбі з відмиванням гро-

шей і пов’язаними з цим злочинами, й це стало причиною формування 

ПФР у структурі слідчих органів або прокуратури. Інші країни підкре-

слювали необхідність буфера між фінансовими установами і поліцією, 

й тому в таких країнах ПФР створювалися поза цими відомствами.  

Різноманітність механізмів організації ПФР можна звести до чо-

тирьох загальних типів: адміністративного, ПФР правоохоронного, 

ПФР судового або прокурорського, змішаного або гібридного. Водно-

час така класифікація є певною мірою довільною та можливі інші  

способи класифікації ПФР. Проте перелічені категорії відображають 

широку різноманітність адміністративних механізмів, відповідно до 

яких створюються ПФР. Хоча наведений перелік і не є вичерпним, 

доцільно окреслити переваги та недоліки кожного із цих ПФР.  

На практиці такі ПФР можуть розміщуватися в загальній адмі-

ністративній структурі різними способами. Найпоширеніша схема пе-

редбачає створення ПФР у межах Міністерства фінансів, Центрального 

банку або регулюючого органу. Деякі ПФР створювалися як окремі 

структури, незалежні від будь-якого міністерства (наприклад, у Бель-

гії). Здебільшого ухвалюється рішення про створення ПФР поза межа-

ми правоохоронної системи, але в такому разі повноваження ПФР об-

межуватимуться отриманням, аналізом і подальшим передаванням 

повідомлень про підозрілі операції. Їм не буде надано повноважень 

проводити слідство й бути державним звинувачуванням. Аналогічно 

визначаються повноваження ПФР із розкриття інформації, що містить-

ся в повідомленнях про підозрілі операції. На ПФР адміністративного 

типу може покладатися або не покладатися відповідальність за ухва-

лення нормативних положень у сфері боротьби з відмиванням коштів 

та припиненням фінансування тероризму або нагляд за дотриманням 

законності. Перетворюючи адміністративний орган на буфер між сек-

тором фінансових установ і сектором правоохоронних органів, офіцій-

ні органи можуть співпрацювати з установами, що надають відомості, 

які  часто беруть до уваги той негативний характер, який в очах  
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їх клієнтів мають прямі офіційно оформлені зв’язки з правоохорон- 

ними  органами. 

У деяких країнах ПФР організовується у структурі правоохо-

ронного відомства, оскільки це найпростіший спосіб сформувати орган 

із відповідними правоохоронними повноваженнями без необхідності 

створювати нові адміністративно-правові основи. У операційному ас-

пекті за такої схеми організації ПФР тісно взаємодіятиме з іншими 

правоохоронними підрозділами, зокрема з підрозділом боротьби з фі-

нансовими злочинами, і зможе користуватися накопиченими цим під-

розділом знаннями і практичним досвідом, а також його джерелами 

інформації. Своєю чергою, інформація, отримана ПФР, стане доступ-

нішою для правоохоронних органів і може бути використана в будь-

якому розслідуванні, що підвищує її корисність. Обміну інформацією 

також може сприяти використання існуючих національних і міжнарод-

них мереж. Крім того, ПФР правоохоронного типу має повноваження 

самого відомства. ПФР цього типу створюються в межах судової гілки 

державної влади, і зазвичай перебувають під юрисдикцією прокурату-

ри. Така організація ПФР існує в країнах з європейською континент- 

тальною правовою традицією, де державні обвинувачі є частиною  

судової системи, а їх повноваження поширюються також на слідчі  

органи, що надає їм змогу керувати кримінальними розслідуваннями 

та здійснювати нагляд за ними. Остання категорія організації структу-

ри ПФР охоплює поєднання охарактеризованих форм. Така організація 

гібридного типу є спробою скористатися перевагами одночасного ви-

користання всіх елементів. Деякі ПФР поєднують характеристики ПФР 

адміністративного та  правоохоронного типів, тоді як інші одночасно 

мають повноваження і митного органу, і поліції. У деяких країнах 

це  є  результатом об’єднання двох різних відомств, що здійснювали 

боротьбу з відмиванням грошей. У деяких ПФР, які належать до кате-

горії підрозділів адміністративного типу, працюють співробітники  

різних регулювальних і правоохоронних відомств.  
Спеціальні Рекомендації FATF про фінансування тероризму, 

прийняті в жовтні 2001 р., розширили обсяг зобов’язань щодо надання 
відомостей через включення операцій, які можуть бути пов’язані з фі-
нансуванням тероризму. Ці Рекомендації є важливими в  еволюції  
підходу FATF щодо ПФР. Унаслідок роботи Егмонтської групи в Ре-
комендаціях уперше згадується ПФР як одержувач повідомлень про 
підозрілі операції, а також передбачено, що країни мають створювати 
ПФР. Із закріпленням ПФР у системі боротьби з  відмиванням коштів 
та припиненням фінансування тероризму як  одного з компетент- 
них органів на підрозділи фінансової розвідки, безумовно, почали  
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поширюватися положення Рекомендації № 30 про  те, що компетентні 
органи повинні мати у своєму розпорядженні адекватні фінансові, кад-
рові й технічні ресурси. Те ж стосується і Рекомендації № 40, в якій 
зазначено, що за останні декілька років у  низці міжнародних кон- 
венцій було визнано корисність ПФР у сучасних системах боротьби 
з  відмиванням грошей, і ці конвенції закликали держави до ство- 
рення ПФР. Такі конвенції охоплюють (у порядку, в якому вони  
були відкриті для підписання) Конвенцію про боротьбу з фінансу- 
ванням тероризму (1999 р.), Конвенцію ООН проти транснаціо- 
нальної організованої злочинності (2001 р.) і Конвенцію ООН проти 
корупції (2003 р.) [7].  

Членами Європейського Союзу було ініційовано низку заходів 
щодо боротьби з відмиванням грошей і міжнародною організованою 
злочинністю. Норми, прийняті Європейським Союзом, є невід’ємною 
складовою правової основи боротьби з відмиванням грошей у країнах, 
що входять до нього. Крім того, оскільки ці норми та стандарти роз- 
робляються з урахуванням їх подальшого введення в державах  
із різними правовими системами, вони є цікавими і для країн, що 
не  є  членами Європейського Союзу.  

Висновки. З огляду на світовий досвід формування підрозділів 
фінансової розвідки та специфіку України, доцільно, на нашу думку, 
утворити Національне бюро фінансової розвідки з практичною радою 
гібридного типу. Це об’єднало б переваги і адміністративного, і право-
охоронного типів.  
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Курилина О. В. Модели финансовой разведки, эффективность 

их  внедрения 

Проанализированы разные концептуальные взгляды относительно по-

нятий «экономическая преступность», «отмывание денег». Рассмотрено  

разные модели финансовых разведок в разных странах, чтобы избрать самую 

целесообразную модель для Украины. Предложена самая эффективная модель 

финансовой разведки для Украины ради обеспечения экономической безопасности. 

Ключевые слова: теневая экономика, экономическая преступность, 

отмывание денег.  

 

Kurilina O. V. Models financial intelligence, efficiency of implementation 

Research methodology. By approach of the systems the different conceptual 

points of view are analysed in relation to concepts economic criminality, white-

washing, model of subsections of financial secret service of the different states.  

Results. The models of financial secret services are analysed in different 

countries to choose the most expedient model for Ukraine; the most expedient model 

of financial secret service is offered for Ukraine for the sake of providing of 

economic security. Novelty. Creation of bureau of financial secret service consists in 

the following argued with practical advice of hybrid type in his structure. It would 

unite advantages both administrative and law-enforcement types.  

Practical meaningfulness. On the basis of the improved methodology of 

research practical recommendations which are a scientific base for forming of 

structure of subsections of financial secret service taking into account the specific 

of  Ukraine are developed, world experience of forming of subsections of financial 

secret service is analysed. It will allow to provide implementation of Law «On 

prevention and counteract legalization (to washing) of profits, got a criminal 

way,  financing of terrorism and financing of distribution of massive weapon».  

The instability of economic conditions in Ukraine in recent years are 

extremely threatening to its national security. It is particularly linked to the 

redistribution of the Ukrainian lands, political instability that generated both 

internal and external factors of influence. Catastrophic development of the criminal 

economy and the theft of state assets, the transfer of funds in the «shadow» with 

its  subsequent use for the development of the criminal underground economy.  

Members of the European Union initiated a number of measures to combat 

money laundering and international organized crime. Standards adopted by the 

European Union is an integral part of the legal framework to combat money 

laundering in the European Union. Furthermore, since these norms and standards are 

developing taking into account their further introduction in countries with different 

legal systems, they are interesting for countries outside the European Union. 

Key words: shadow economy, credit-money system, economic crime.  
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УДК 657.1            Н. С. Марушко 

 
ІТ ПІДТРИМКА ВЕДЕННЯ 

УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ 
 

Здійснено оцінку стану використання сучасних інформаційних систем 

ведення управлінського обліку на підприємствах. Наголошено на необхідності 

ведення управлінського обліку, що є основою ефективного бізнесу. Проаналізо-

вано стан ринку інформаційних систем ведення обліку та управління підпри-

ємством в Україні. Оцінено програмні продукти, що належать до корпорати-

вних інформаційних систем, та які адаптовані до сучасних умов ведення біз-

несу в Україні. Викладено основні напрями розвитку підтримки ІТ ведення 

управлінського обліку.  

Ключові слова: бізнес-процеси, інформаційні системи, інтегровані 

корпоративні інформаційні системи, програмні продукти, ERP система.  

 

Постановка проблеми. Управлінський облік та звітність, без 

перебільшення, є основою ефективності діяльності підприємства,  

оскільки саме в системі ведення управлінського обліку здійснюється 

збір виробничих, фінансових та нефінансових даних, проводиться 

їх  аналіз, та, на цій основі, формуються максимально ефективні фі-

нансові рішення в умовах обмежених ресурсів. Підвищення ефек- 

тивності діяльності здійснюється й під час використання сучасних  

інформаційні технології, оскільки бухгалтер істотно покращує якість 

інформаційного забезпечення і надає дієву підтримку функціям плану-

вання та контролю.  

Стан дослідження. Оцінка сучасного стану досліджень в сфері 

використання інформаційних технологій підтримки обліку під- 

приємств свідчить, що сьогодні така проблематика викликає значний 

інтерес серед науковців та практиків. Забезпечення інформаційними 

технологіями в обліковому процесі досліджено такими науковцями, 

як  М. М. Бенько, Я. А. Гончарук, С. В. Івахненоков, С. О. Левицька, 

Л. О. Ходаківська, Е. Л. Шуремов, В. Д. Шківр [1–6] та інші.  
Сьогодні вітчизняний ринок інформаційних технологій бухгал-

терського обліку насичений пакетами прикладних програм, розробни-
ками яких здебільшого є зарубіжні компанії, проте спостерігається 
розвиток і вітчизняних технологій ведення обліку. Зрозуміло, що роз-
виток вітчизняних облікових технологій ґрунтується на запозиченні  
зарубіжного досвіду, який створив ефективні системи управління  
господарюючими суб’єктами, проте такі технології не є дешевими. 
Водночас система ведення обліку й обліковий процес сьогодні  
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ставлять нові вимоги до формування та обробки інформації й ухвален-
ня ефективних рішень на цій основі. Отже, інформаційно-технологічна 
підтримка управлінського обліку визначає ефективність та оператив-
ність управління суб’єктом господарювання.  

Мета статті – оцінка інформаційних технологій підтримки ве-
дення управлінського обліку, дослідження їх особливостей для ефек-
тивного управління бізнес-процесами.  

Виклад основних положень. На відміну від управлінського об-
ліку, фінансовий облік відображає минулий стан фінансово-господар- 
ської діяльності підприємства. Аналіз фінансової звітності характери-
зується як зовнішній та націлений на зовнішніх користувачів. Проте до 
сфери завдань ведення фінансового обліку не належить представлення 
даних фінансового та нефінансового характеру, які дають можливість 
сформувати комплекс рішень для ефективного управління бізнесом. 
Не заперечуючи доцільність існування фінансового обліку, зауважимо, 
що він успішно виконує ті завдання, які на нього покладені. Водночас 
сучасне динамічне бізнес-середовище потребує нових умов господа-
рювання, які визначають напрями ефективної стратегії діяльності  
підприємства. Оптимальне використання ресурсів підприємства за їх 
обмеженості, повноти обліку таких ресурсів, їхнього аналізу та про-
гнозування здійснюється в системі ведення управлінського обліку, 
що  є основою успішного бізнесу.  

Сьогодні щодо ефективності ведення обліку науковці диску- 
тують в площині формування інтеграційної системи накопичення 
та  обробки інформації, яка дає можливість оперативно обробляти та 
узагальнювати дані [1; 4–11]. Щобільше, узагальнення таких даних 
повинне мати динамічний характер та швидко реагувати на запити 
менеджерів різного рівня, оскільки вимоги до термінів, обсягів і форм 
надання інформації є скороминущими. Саме тому суттєвий аспект ста-
новить створення інтегрованої концепції обробки облікової інформації, 
оскільки інтегрована система ведення обліку має єдину базу вхідної ін-
формації, яка формується на етапі збору первинної інформації.  

Сучасні тенденції розвитку теорії бухгалтерського обліку ви-
значають необхідність інтеграції обліку в єдину інформацій систему. 
Сьогодні фінансовий, податковий та управлінський облік істотно змі-
нюються, спостерігається їхнє взаємопроникнення і злиття. Стиранню 
меж між ними також сприяють нові економічні умови та використання 
на підприємстві для їхнього ведення сучасних засобів обчислювальної 
техніки [11].  

Виконуючи функцію інформаційного забезпечення в управлінні, 
бухгалтерський облік є одним з найперших об’єктів застосування  
сучасних інформаційних систем і технологій.  
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У дослідженнях цієї галузі науковцями виокремлюється сучас-

ний етап (з 90-х рр. ХХ століття) розвитку інформаційних технологій 

бухгалтерського обліку, який називають етап комунікації, що характе-

ризується створенням інтегрованих програмних засобів, які поєднують 

кілька предметних областей автоматизації. Це дало змогу паперові 

технології обліку замінити електронним обліком (використання елект-

ронних документів, електронного підпису, електронного офісу) [10].  

Сучасний стан ринку інформаційних систем в Україні представ-

лений різноманітними автоматизованими системами бухгалтерського 

обліку, найбільш поширеними та адаптованими до вітчизняної прак- 

тики подано в таблиці 1. Зауважимо, що кількість різновидів таких 

систем постійно збільшується, а діапазон функціональних характе- 

ристик  розширюється.  

Сучасний управлінський облік потребує впровадження інтегро-

ваних систем управління ефективністю бізнесу. Без сучасних інформа-

ційних систем і технологій не можна на високому і ефективному рівні 

досягти позитивних результатів.  

 
Таблиця 1 

 

Огляд ринку програмних продуктів ведення обліку в Україні 
 

№  

з/п 
Програмний продукт Розробник 

1.  ІС Підприємство Фірма «1С» (РФ) 

2.  Галактика ERP Галактика (РФ) 

3.  SAP. SAP R 3 SAP AG (Німеччина) 

4.  DeloPro КсикомСофт (Україна) 

5.  Microsoft Dynamics AX Microsoft (США) 

6.  Тerrasoft -CRM Тerrasoft (РФ) 

7.  ІТ – Підприємство, ІТ-Enterprise Інформаційні технології (РФ) 

8.  ERP система BSI Бізнес сервіс (Україна) 

9.  ERP Марка Компанія Марка (Україна) 

10.  Віртуозо Компанія Марка (Україна) 

11.  Конекто Конекто (Україна) 

12.  Б52 Студія Плюс (Україна) 

 

Джерело: складено за [12]. 

 

З початку 1960 років, коли було створено перші комп’ютерні 

системи управління, досі розроблено декілька промислових стан- 

дартів управління, які є основою корпоративних інформаційних сис-

тем (КІС). Логістика управління фінансами підприємства передбачає 
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впровадження розвинених КІС, що дають змогу швидко обробляти 

первинні документи та формувати управлінську звітність для мене-

джерів різних рівнів, забезпечувати інформаційну взаємодію всіх  

учасників бізнес-процесів, аналізувати отриману інформацію та про-

дукувати рішення щодо оптимізації використання наявних ресурсів 

підприємства, покращення алгоритмів функціонування підприємства 

[7, с. 101].  

ІКІС охоплює комплекс взаємопов’язаних складових, призначе-

них для організації бізнес-процесів і організації потоків інформації 

засобами документообігу [13].  

Класифікація КІСІ, складність їх впровадження та вартість по-

дана в таблиці 2.  

 
Таблиця2 

 

Класифікація систем управління підприємством (СУП) [9] 
 

 
Вузькоспеціалі- 

зовані ІС 

Інтегровані інформаційні системи (ІКІС) 

малі середні великі 

Системи  

управління  

підприємством 

1С: Підприєм-

ство, БЕСТ, 

БЕСТ-4, БЕСТ- 

Маркетинг,  

RS-Bank, Office 

Tools, АБ Офіс 

2000, Парус, 

Компас, Вірту-

оз, X-DOOR, 

DeloPro Супер 

менеджер,  

Акцент та ін. 

Concorde XAL, 

Інфософт,  

Navision, 

Exact, Scala, 

Галактика, 

FinExpert, 

SunSystems, 

SyteLine, 

Axapta 

(Navision) 

J.D. Edwards, 

Platinum 

SQL, 

Miracle5 

SAP R/3,  

Baan,  

Oracle 

Application 

Складність  

впровадження 

До 1 міс.  Поетапне,  

4 міс. і більше 

Поетапне, 

6–9 міс.  

Поетапне, 

складне,  

9–12 міс.  

Орієнтовна  

вартість 

$ 200–5000 5–30 тис. дол. 

(для вітчизня-

них), 15–100 тис. 

дол. (для захід-

них систем) 

100–200 

тис. дол.  

100 тис. –  

1 млн. дол. 

 

Більшість середніх та великих підприємств сьогодні використо-

вують понад 20 різноманітних інформаційних систем. Застосування 

інформаційних технологій у межах фінансового та управлінського об-

ліку дуже часто належить до сфер, які можуть бути формалізовані. 
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Формалізація, як правило, є в оперативному плануванні. У межах стра-

тегічного планування за підтримки інформаційних технологій можна 

здійснювати сценарії майбутнього розвитку підприємства. Відтак  

зазвичай комп’ютерна підтримка використовується в оперативному 

плануванні. Водночас у системі управлінського обліку особливу роль 

виконує бюджетування, основою якого є планування результату на 

короткострокову перспективу.  

Беручи до уваги численні розрахунки-порівняння та консолідо-

вані розрахунки з великим обсягом даних, які частково запозичуються 

з інших інформаційно-технологічних систем, необхідно детально  

продумати можливості застосування методів комп’ютерної обробки 

інформації в межах бюджетування. Крім того, завдяки економії часу на 

рутинній роботі здійснюється оцінка можливих результатів варіантів 

розвитку ситуацій і впливу цих результатів на подальший розвиток 

підприємства.  

КІС сучасного покоління – це системи класу ERP, які охоп- 

люють практично всі матеріальні та фінансові ресурси підприємства 

[7, с. 115]. Однак сьогодні недостатньо враховувати лише ці ресурси, 

необхідно керувати лояльністю клієнтів, компетентністю праців- 

ників, роллю стейкхолдерів, якістю бізнес-процесів. Більшість з таких 

об’єктів обліку не мають фінансової оцінки, що визначається в системі 

ведення обліку, проте формують реальну вартість підприємства. 

В  цьому контексті збільшується значення нематеріальних і нефінансо-

вих чинників для формування вартості бізнесу, його розвитку.  

У результаті існуючі модулі ERP системи (управління запасами, 

управління постачання, управління збутом, управління виробництвом, 

планування, управління сервісним обслуговуванням, управління лан-

цюжком поставок, управління фінансами) доповнять і інші функціо- 

нальні модулі, що загалом дасть змогу ефективно керувати діяльністю 

підприємства та формувати його додану вартість.  

Тобто традиційна орієнтація ERP-систем на «оптимізацію 

управління ресурсами підприємств» зміститься на корпоративну сис-

тему підприємства, відкриту для всіх учасників, які функціонують 

в  полі спільних інтересів бізнесу» [7, с. 115]. Такий підхід забезпечить 

сенегретичний ефект та дозволить формувати не тільки готові управ-

лінські звіти, а й ефективні рішення.  

Основні напрями розвитку підтримки ІТ ведення управлінсько-

го обліку такі.  

Змінюється роль ERP-системи в діяльності підприємства. Якщо 

раніше КІС повинна була забезпечувати автоматизацію внутрішніх 

бізнес-процесів підприємства, то сьогодні автоматизація передбачає 
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вільну взаємодію підприємства з контрагентами (замовниками, поста-

чальниками, банками, тощо).  

Розширюється сфера застосування ERP-систем. Основними ко-

ристувачами ERP-систем були підприємства виробничої та торговель-

ної діяльності, однак вимоги сьогодення такі, що користувачі систем 

ERP-II повинні включати усіх учасників секторів ринку.  

Збільшуються функціональні можливості ERP-систем. Крім 

традиційних функцій з автоматизації виробництва, торгівлі та дистри-

буції нові системи повинні будуть підтримати автоматизацію всіх  

функцій бізнесу: управління персоналом, управління роботою з клієн-

тами, стейкхолдерами, управління за центами відповідальності тощо.  

Змінюється характер процесів, які виникають в ERP-системі.  

Більшість внутрішньої, закритої та секретної інформації стає зовніш-

ньою та відкритою. Багато КІС широко використовують зв’язок через 

Інтернет як засіб інформаційного обміну між користувачами. У разі, 

якщо це призведе до зростання ефективності бізнесу, таємниця корпо-

ративної інформації зникає.  

Внаслідок цього істотно змінюється архітектура ERP-систем. 

Закрита і монолітна платформа традиційних ERP-систем з доволі  

обмеженим виходом в Інтернет поступиться місцем відкритим,  

web-орієнтованим додаткам, побудованим за принципом компо- 

нентної  моделі.  

Отже, дані, які раніше генерувалися і споживалися на підприєм-

стві, в майбутньому стануть доступними для всіх членів бізнес-

суспільства. Відкритість інформації, її прозорість і достовірність є ви-

значальною вимогою Міжнародних стандартів фінансової звітності 

та  стануть основним пріоритетним напрямом розвитку та перевагою 

в  конкурентній  боротьбі.  

Висновки. Сучасні ІТ є основою системи управлінського обліку 

та звітності. Сьогодні ефективність управління підприємством визна-

чається не тільки оцінкою позитивного фінансового результату, для 

успішного ведення бізнесу потрібен весь масив фінансової та нефінан-

сової інформації, контроль за фінансовими, матеріальними та немате-

ріальними ресурсами, оцінка особливих вподобань клієнтів, аналіз 

можливостей стейкхолдерів, процесу формування вартості підприєм- 

ства. Такий підхід до формування нового покоління КІС дає змогу ви-

значити новий ракурс пріоритетних завдань в діяльності підприємства. 

Сучасне управління вимагає впровадження інтегрованих систем 

управління бізнесу, проте їх ефективність визначається підтримкою ІТ 

ведення обліку, які дозволяють забезпечити інформаційну взаємодію 

всіх учасників бізнес-процесів, швидко обробляти первинні документи 
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й отримувати управлінські звіти для менеджерів різних рівнів, аналізу-

вати отриману інформацію та формувати на цій основі рішення щодо 

оптимізації використання наявних ресурсів, удосконалення алгоритмів 

функціонування бізнесу. Водночас необхідність формування нової 

концепції корпоративних стандартів управління є очевидною, на цій 

основі повинні бути створені ІТ ведення управлінського обліку.  
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Марушко Н. С. ИТ поддержка ведения управленческого учета 

Осуществлено оценку состояния использования современных инфор-

мационных систем управленческого учета на предприятиях. Отмечена необ-

ходимость ведения управленческого учета, который является основой эффек-

тивного бизнеса. Проанализировано состояние рынка информационных  

систем ведения учета и управления предприятием в Украине. Оценены про-

граммные продукты, принадлежащие к корпоративным информационным 

системам, и которые адаптированы к современным условиям ведения бизнеса 

в Украине. Изложены основные направления развития поддержки ИТ ведения 

управленческого учета.  

Ключевые слова: бизнес-процессы, информационные системы, инте-

грированные корпоративные информационные системы, программные про- 

дукты, ERP система.  

 

Marushko N. S. IT support ofmanagement accounting 

This article looks at an evaluation of the use of modern information systems 

of management accounting at companies. It emphasizes the need for running 

management accounting as it is in the management accounting system that 

production, financial, and non-financial data are gathered, analyzed, and the most 

efficient financial decisions are reached on their basis in a situation of limited 

resources. It explains the need for introducing corporate information systems at 

companies. It points out that accounting systems currently cannot do without 

electronic processing of information. By using information systems an accountant 

significantly improves quality of information support and efficiently supports 

planning and control functions. The article reviews the market for information 

systems of accounting and management of companies in Ukraine. It presents an 

evaluation of software products related to corporate information systems and 

adapted to the current conditions of running a business in Ukraine.  

The article describes the key areas of developing IT support of management 

accounting, in particular: the role of ERP systems in a company’s operation is 

changing, the field of using ERP systems is expanding, the functional capacities of 

ERP systems is extending, and the nature of processes in the ERP system is 

changing. All of this leads to significant changes in the architecture of ERP systems. 

This approach to the formation of a new generation of CIS makes it possible to form 

a new aspect of setting priority objectives of a company’s operation.  

Key words: business processes, information systems, integrated corporate 

information systems, software products, ERP system. 
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УДК 338.439:65.012.8(477)             С. І. Мельник,  

М. Д. Курляк 

 
ДОСЛІДЖЕННЯ КАТЕГОРІЇ 

«НАЦІОНАЛЬНА ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА» 
 

Досліджено теоретичні основи національної продовольчої безпеки 

держави в умовах функціонування ринкової економіки. Проаналізовано погляди 

на визначену проблему сучасних вітчизняних та зарубіжних учених, а  також 

запропоновано авторське бачення сутності національної продовольчої безпе-

ки. Визначено чітку ієрархічну залежність між різними рівнями національної 

безпеки, оскільки продовольча безпека є підсистемою систем вищих порядків. 

Тому несвоєчасне усунення проблем у функціонуванні однієї з  ланок продово-

льчої безпеки здатне спричинити негативні наслідки у масштабах економіки 

всієї країни.  

Ключові слова: держава, національна безпека, продовольча безпека, 

потреби, загрози, інтереси, цінності.  
 

Постановка проблеми. Проблема забезпечення продовольст-

вом країн, регіонів, домогосподарств, пересічних громадян існує дав-

но, а досягнення певного рівня продовольчої безпеки було завжди  

основним завданням і суспільства загалом, і конкретної особистості. 

Необхідність продовольчої безпеки є нагальною ще й тому, що її осно-

вою є інстинкт самозбереження, на якому ґрунтується вся людська 

діяльність [1, с. 11]. Забезпечення країни продовольством має страте- 

гічне значення, від якого залежить не лише продовольча, але й націо-

нальна безпека.  

Стан дослідження. Наукові аспекти національної продовольчої 

безпеки досліджені в працях вітчизняних і зарубіжних учених. Серед 

них: О. Г. Білорус, В. І. Власов, О. І. Гойчук, О. Л. Кашенко, О. В. Ко-

четков, Р. В. Марков, В. В. Немченко, Н. Й. Реверчук, О. С. Резнікова, 

П. Т. Саблук, Р. І. Тринько, М. Й. Хорунжий та інші.  

Незважаючи на значні теоретичні розробки в галузі вирішення 

проблеми національної продовольчої безпеки, нині є невирішеними 

багато питань щодо забезпечення останньої. Констатуючи необхід-

ність активізації національної продовольчої безпеки в Україні як необ-

хідної умови стабільної економіки, слід звернути увагу на теоретичні 

основи цього питання.  

Метою статті є дослідження теоретичних аспектів національної 

продовольчої безпеки та на цій основі визначення авторського бачення 

означеного поняття.  
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Виклад основних положень. У сучасних умовах рівень розвит-

ку будь-якої країни визначається добробутом її населення, а рівень 

її  безпеки – ступенем захищеності її громадян. У підсвідомості люди-

ни потреба безпеки існує від часу її появи на Землі. Не випадково ві-

домі американські психологи Х. Муррей та А. Маслоу потребу безпеки 

визначили як порівняно самостійну, яка виникає щоразу, коли людина 

задовольняє свої головні фізіологічні потреби.  

Поняття «безпека» як категорія виникло із появою людини, 

а  її  забезпечення стало передумовою її прогресивного розвитку.  

Слово «безпека» у перекладі з грецької означає «володіти ситуацією». 

Під безпекою люди розуміють певний стан дійсності, за якого немає 

будь-якої загрози. Термін «безпека» – предмет зацікавлення суспіль-

них, природничих, медичних, технічних наук. Безпека, з одного боку, 

розглядається як тенденція розвитку й умови життєдіяльності соціуму, 

його структур, інститутів, які визначаються відповідними настановами 

(політичними, правовими та іншими), за яких забезпечується збе- 

реження їхньої якісної визначеності та вільне функціонування, а з ін-

шого – як певна захищеність такого функціонування від потенційних 

і  реальних загроз [1, с. 7–8].  

У ст. 3 Конституції України зазначено, що «людина, її життя 

і  здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються 

в  Україні найвищою соціальною цінністю», а у ст. 17 передбачено, 

що  «захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпе-

чення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими  

функціями держави, справою всього Українського народу» [2].  

У наукових публікаціях наводяться різні визначення поняття 

«безпека», серед яких, цікавою є думка, що для успішного управління 

безпекою необхідно керуватися низкою аксіом, а саме: безпека – це 

наука, яку потрібно вивчати і розвивати; це мистецтво, яке потрібно 

осягнути; безпека – це культура, яку потрібно виховувати у бізнесме-

на; будь-який бізнес лише тоді чогось вартує, якщо він надійно захи-

щений; небезпеку легше попередити, ніж з нею боротися; основа  

успіху в бізнесі – своєчасно отримана, правильно зрозуміла і вміло 

використана інформація; хто не використовує нових методів боротьби 

із загрозами, той повинен очікувати нових невдач [3, с. 10].  

Отже, термін «національна безпека» значною мірою пов’язане 

з  поняттям «безпека», на значення якого ще звернули увагу в античні 

часи. У філософських і політико-правових ученнях античних мислите-

лів намагалися розглядати гарантування безпеки громадян як засіб 

досягнення загального блага. Арістотель у своїх роздумах послугову-

вався критерієм безпеки громадян [4, с. 509].  
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Відомий мислитель середньовіччя Бенедикт Спіноза головною 

метою створення «громадянського суспільства» вважав «мир та безпе-

ку життя» [5, с. 311].  

У науці сформувалися два підходи до визначення поняття «на-

ціональна безпека». Згідно з першим, національну безпеку розгляд- 

дають у контексті національних інтересів (С. Браун, Б. Броді, Дж. Кол-

лінз, С. Хоффман), відповідно до другого – у контексті основних  

цінностей суспільства (К. Норр, Ф. Трегер, А. Архарія).  

Вітчизняні науковці О. М. Гончаренко, Е. М. Лисицин, В. Б. Ва-

ганів вважають, що національна безпека – категорія, яка характеризує 

ступінь захищеності життєво важливих інтересів, прав та свобод  

особи, суспільства і держави від зовнішніх та внутрішніх загроз 

або  ступінь відсутності загроз правам і свободам людини, основним 

інтересам і цінностям суспільства та держави [6, с. 39–46]. Згідно 

із  Законом України «Про основи національної безпеки України», під 

поняттям «національна безпека» розуміють захищеність життєво  

важливих інтересів людини та громадянина, суспільства і держави, за 

якої забезпечується сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, 

запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз національ-

ним інтересам [7].  

Отже, національна безпека – багатоаспектне поняття, яке охоп-

лює різні види безпеки, зокрема: економічну, інформаційну, військову, 

екологічну, політичну, соціальну, продовольчу та інші види безпеки. 

Вони взаємопов’язані так, що кожна з них відіграє важливу роль  

у забезпеченні національної безпеки. Однак у нашому дослідженні 

ми  хочемо зауважити на національну продовольчу безпеку.  

В умовах світової фінансової кризи важливе значення приді- 

ляється продовольчій безпеці. Оскільки надійне забезпечення країни 

продовольством має стратегічне значення, від якого залежить не лише 

продовольча, але й національна безпека. Колишній міністр сільського 

господарства США Ерл Батц ще у 1975 році, висловив думку, що 

«в  сучасному світі є лише два справжніх види влади: влада нафти та 

влада продовольства. Причому влада продовольства ще більш могутня, 

ніж влада нафти». І далі він продовжив: «Саме тому найважливішим 

засобом нашого спілкування з 2/3 населення планети стане продоволь-

ство» [8, с. 221].  

Визначення поняття «продовольча безпека» впродовж останніх 

чотирьох десятиріч поступово змінювалося. Коли вперше у 70-ті рр. 

його розглядали, то акцентували на обсягу та стабільності постачання 

харчів. Саме це було основним в ухваленій 1974 р. ООН «Декларації 

про ліквідацію голоду і недоїдання». У 80-ті рр. до цього додано  
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положення про доступ для всіх людей до достатку продуктів для  

активного та здорового життя.  

1996 року на Всесвітньому продовольчому саміті було сформу-

льовано таке визначення: «Продовольча безпека – це коли людина  

постійно має фізичний, соціальний і економічний доступ до достатніх, 

безпечних та корисних продуктів, які забезпечують її потреби й харчо-

ві преференції для активного і здорового життя» [9, с. 3].  

Відомий економіст Б. Пасхавер продовольчу безпеку країни  

визначає як забезпечення доступності та достатності продовольчого 

споживання всім верствам населення переважно завдяки вітчизняному 

агропродовольчому виробництву [10, с. 80].  

О. В. Кочетков та Р. В. Марков продовольчу безпеку трактують 

як наявність на продовольчому ринку достатньої кількості продуктів 

харчування та їх доступність для всіх верств населення, стверджуючи, 

що наявність продовольства визначається пропозицією, а доступність 

продуктів харчування – попитом [11, с. 43–44].  

На думку професора О. І. Гойчук, продовольча безпека – це 

структиризована та системна категорія, що характеризує економічні 

відносини стосовно продовольчого споживання та якості харчування 

на різних рівнях людської спільноти; продовольча безпека в широкому 

розумінні – це суспільне благо, а тому її забезпечення потребує дер- 

жавної підтримки [12, с. 146].  

Академік Р. І. Тринько, визначає продовольчу безпеку «як 

спроможність держави за будь-яких обставин гарантувати і забезпечу-

вати потреби населення в екологічно чистому продовольстві на рівні 

науково обґрунтованого споживання при платоспроможності за умов, 

коли третина доходу витрачається на харчування» [13, с. 252].  

За визначенням професора В. В. Немченка «продовольча безпека 

держави – це здатність задовольняти потреби населення в продовольстві 

в умовах обмежених фінансових, екологічних можливостей держави 

згідно з науково обґрунтованими нормами, індивідуальних особливос-

тей людини та її платоспроможності та рівня цін» [14, с. 180]. 

У методичних рекомендаціях щодо розрахунку рівня економіч-

ної безпеки держави від 29 жовтня 2013 року продовольча безпека  

визначена як «стан виробництва продуктів харчування в країні, що 

здатний повною мірою забезпечити потреби кожного члена суспільст-

ва в продовольстві належної якості за умови його збалансованості 

та  доступності для кожного члена суспільства» [15].  
Сутність продовольчої безпеки, на думку професора М. Й. Хо-

рунжого, – це спроможність держави за будь-яких обставин гарантува-
ти і забезпечувати потреби населення в продовольстві на рівні науково 
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обґрунтованих норм споживання та відповідно до його платоспромож-
ності і за цінами, що формуються на ринку продовольства [16, с. 217]. 
Також цікавою є думка цього професора, з якою варто погодитися, про 
те, що продовольча безпека має стати фундаментом формування  
соціальної політики, прожиткового мінімуму як основи мінімальної 
заробітної плати і пенсії, інших індикаторів, що характеризують со- 
ціально-економічний стан у країні [17, с. 9–16].  

Дослідження різних підходів до визначення сутності поняття 
«національна продовольча безпека» дало змогу нам сформулювати 
власне трактування національної продовольчої безпеки і у вузькому, 
і  широкому розуміннях.  

У вузькому розумінні національну продовольчу безпеку, на  
нашу думку, слід розглядати як стан продовольчої системи країни 
в  межах визначених граничних значень. Водночас, якщо безпеку роз- 
глядати як стан, то не можна говорити про систему безпеки, оскільки 
станом не можна управляти, тому безпеку також можна характеризу-
вати як певну діяльність. Оскільки стан – це статика, а діяльність – це 
динаміка. Отже у широкому розумінні національна продовольча без-
пека – це діяльність, спрямована на протидію загрозам та небезпекам, 
а також такий стан продовольчої системи країни, за якого реалізуються 
національні економічні інтереси та зберігається її цілісність.  

Визначивши сутність продовольчої безпеки необхідно вказати 
на її залежність від багатьох чинників, основними з яких є:  

– рівень розвитку аграрного сектора, зокрема особисті підсобні 
господарства;  

– розвиток харчової промисловості; 
– рівень експортно-імпортних операцій; 
– рівень купівельної спроможності та культури населення; 
– можливості використання інноваційних технологій; 
– фінансові можливості підприємств; 
– матеріально-технічне забезпечення та інвестиційна привабли-

вість підприємств АПК; 
– підтримки держави в наданні підприємствам АПК пільг та 

ефективної фіскальної політики [14, с. 179].  
Найважливішими умовами досягнення продовольчої безпеки є: 
– потенційна фізична доступність харчових продуктів для кож-

ної людини; 
– економічна можливість придбання продовольства всіма соціа-

льними групами населення, зокрема соціально незахищеними, що до-
сягається шляхом підвищення життєвого рівня або реалізації необхід-
них заходів соціального захисту; 

– споживання продуктів високої якості в кількості достатній для 
раціонального харчування [18, с. 12].  
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Структура продовольчої безпеки є багаторівневою ієрархією, в 

основі якої – суб’єкт, що вирішує продовольчу проблему, та його фун-

кції. У центрі проблеми продовольчої безпеки перебуває людина з по-

требами у харчуванні, без задоволення яких неможливо здійснювати 

продуктивну діяльності й відтворення (табл.).  

 
Таблиця 

 

Структура продовольчої безпеки [18, с. 12–13] 
 

Рівень 
Суб’єкт, що вирішує  

проблеми 
Функція суб’єкта 

Глобальний ООН, спеціалізовані 
органи (ФАО, СОТ, 
Комітет з продоволь-
чої безпеки, Всесвіт-
ній банк та ін.) 

Сприяння стабільному еконо-
мічному розвитку держав, дов-
гострокові програми забезпе-
чення продовольством, ство-
рення запасів продовольства 

Міжнаціональний 
(міждержавний) 

ЄС, СНД та ін. (утво-
рені шляхом заклю-
чення угод з торгівлі, 
цін, стандартизації 
продовольства) 

Сприяння стабільному еко-
номічному розвитку й фор-
муванню державних та між-
державних продовольчих 
фондів, поліпшенню якісних 
параметрів продовольства 

Національний 
(державний) 

Законодавчі та вико-
навчі органи держав-
ної влади 

Сприяння економічному роз-
витку, формування держав-
них продовольчих фондів, 
баланс попиту та пропозиції 

Регіональний Регіональні органи 
державної влади (об-
ласть, регіон) 

Сприяння економічному роз-
витку, формування регіона-
льних продовольчих фондів 

Місцевий Місцеві органи 
управління (муніци-
палітет, район) 

Створення умов для одер-
жання доходів від домашніх 
господарств, постачання про-
дуктів і контроль за якістю 

Сімейний Домашні господарства Питання та використання 
продуктів харчування та ін.  

 

Отже, продовольча безпека – це один із важливих аспектів еко-

номічної політики, спрямованої на забезпечення стабільного виробни-

цтва основних продуктів харчування, доступності їх отримання та ви-

користання населенням відповідно до фізіологічних норм споживання 

завдяки власному виробництву та надходженням від імпорту. Значен-

ня продуктів харчування, що належать до найцінніших ресурсів нації, 

без яких її існування неможливе, і визначає центральне місце продово-

льчої безпеки в системі національної безпеки (рис.).  
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Рис. Місце продовольчої безпеки 

в системі національної економічної безпеки 

 

Отже, варто виокремити чітку ієрархічну залежність між різни-

ми рівнями національної безпеки, оскільки продовольча безпека є під-

системою систем вищих порядків. Тому несвоєчасне усунення про-

блем у функціонуванні однієї з ланок продовольчої безпеки здатне 

спричинити негативні наслідки у масштабах економіки всієї країни. 

Невипадково вчені вважають забезпечення населення продовольст-

вом – найважливішою проблемою ХХІ століття.  

Висновки. Отже, стрімкі зміни політичної й економічної ситуа-

ції в Україні та складні перспективи вирішення продовольчої пробле-

ми на міжнародному рівні вимагають посиленої уваги до національної 

продовольчої безпеки, адже лише та держава, яка гарантує забезпечен-

ня населення продуктами харчування, здатна провадити незалежну 

політику.  

Отже, проаналізувавши підходи до категорії національна продо-

вольча безпеки, можна зробити висновок, що від чіткого визначення 

сутності продовольчої безпеки держави залежить формування системи 

національної продовольчої безпеки, оскільки без системного підходу 

суб’єкти забезпечення цієї безпеки не зможуть ефективно оцінити  

перспективи власного зростання, розробити тактику та стратегію  

розвитку. Через те забезпечення продовольчої безпеки є невід’ємною 
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економічна  

безпека 

Продовольча  
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Демографічна 

безпека 

Інвестиційно-

інноваційна 

безпека 

Соціальна 

безпека 

Макроеко-

номічна 

безпека 

Виробнича 

безпека 
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складовою діяльності державних органів. Зважаючи на те, що безпека 

є складним та багатоаспектним явищем, ефективне її забезпечення 

повинно ґрунтуватися на комплексному підході, який передбачає роз- 

гляд та аналіз усіх його елементів у сукупності, цілісності та єдності. 
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Мельник С. И., Курляк М. Д. Исследование категории «нацио- 

нальная продовольственная безопасность» 

Исследуются теоретические основы национальной продовольственной 

безопасности государства в условиях функционирования рыночной экономики. 

Проанализированы взгляды на определенную проблему современных отечест-

венных и зарубежных ученых, а также предложен авторское рассмотрение 

сущности национальной продовольственной безопасности. Определена чет-

кая иерархическая зависимость между различными уровнями национальной 

безопасности, поскольку продовольственная безопасность является подсис-

темой систем высших порядков. Поэтому несвоевременное устранение про-

блем в функционировании одного из звеньев продовольственной безопасности 

способно привести к негативным последствиям в масштабах экономики 

всей  страны.  

Ключевые слова: государство, национальная безопасность, продо- 

вольственная безопасность, потребности, угрозы, интересы, ценности.  

 

Melnyk S. I., Kurlyak M. D. Research category «National Food 

Security»  

In the article the theoretical foundations of national food security in terms of 

the market economy. The analysis looks at the particular problem from the 

standpoint of modern domestic and foreign scientists, and suggested the author’s 

view of the nature of national food security both in the narrow and broad sense. In 

the narrow sense of national food security should be seen as a state of socio-

economic system within certain limits. However, if considered as state security, you 

can not talk about security because the state can not manage because security can 

also be characterized as an activity. Since the state is static but is dynamic activity. 

Thus, in the broadest sense a national food security – an activity aimed at 

countering threats and dangers, which are implemented by national economic 

interests and its integrity preserved. It was found that the most important condition 

for achieving food security are: potential physical accessibility of food for every 

person; economic opportunity to purchase food all social groups, including the 

socially vulnerable, which is achieved by improving the living standards or 

implementing measures necessary social protection; consumption of high quality in 

quantities sufficient for a balanced diet. The structure of food security, which is a 

multi-level hierarchy, based on – a subject that solves the problem of food and its 
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functions. At the heart of the problem of food security is a person with needs for 

nutrition, pleasure without which it is impossible to carry out productive work and 

play. Also clearly defined hierarchical relationship between different levels of 

national security, because food security is a subsystem of higher orders. Therefore, 

failure to correct problems in the functioning of one of the links food security to 

cause negative effects on the economy across the whole country.  

Key words: state, national security, food security, needs, threats, interests, 

values.  
 

Стаття надійшла 27 квітня 2015 р. 

 

 

УДК 65.011.3:658            А. В. Метньова 

 
ОЦІНКА РИЗИКУ ЯК СКЛАДОВА 

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ 
 

Розглянуто значущість банків у забезпеченні життєдіяльності країни. 

Проаналізовано питання оцінки ризиків від надання банківських послуг, оцінки 

ризиків застосування банків для відмиванням грошей у банківському секторі. 

Застосовано економіко-математичні методи під час управління ризиками, які 

дають змогу здійснити якісний та кількісний аналізи економічних явищ, нада-

ти кількісну оцінку значенням ризику і невизначеності й обрати найбільш ефе-

ктивне (оптимальне) рішення. Зпрогнозовано подальший розвиток подій, зок-

рема наслідки рішень, що ухвалюються.  

Ключові слова: ризик-менеджмент, система управління ризиками, 

оцінка та контроль ризиків, легалізація злочинних доходів, внутрішньобан- 

ківська структура фінансового моніторингу, фінансування терористичної 

діяльності, кількісна оцінка ризику.  

 

Постановка проблеми. Для банківської діяльності важливим є 

не уникнення ризику взагалі, а прогнозування та зниження його до 

оптимального рівня, тобто слід використовувати механізми контролю, 

достатні для мінімізації таких ризиків до прийнятного для банку рівня 

залишкових ризиків.  

Серед ризиків, які виникають у банків під час їхньої діяльності, 

особливе місце займає ризик використання банківських послуг з ме-

тою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї  

масового ураження (далі – ризик легалізації кримінальних доходів/ 

фінансування тероризму), що може негативно вплинути на виконання 

їх основних обов’язків.  
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Для банківської діяльності важливим є не уникнення ризику 

взагалі, а прогнозування та зниження його до оптимального рівня, тоб-

то слід використовувати механізми контролю, достатні для мінімізації 

таких ризиків до прийнятного для банку рівня залишкових ризиків.  

Стан дослідження. Сьогодні немає будь-якої дійової узагаль-

неної методики, яка б дозволяла з найбільшою ймовірністю надати 

кількісну оцінку всіх ризиків по банку загалом. Також слід зазначити 

про відсутність методичних підходів Національного банку України та 

доведених до відома банків, що є підставою для визначення достатнос-

ті заходів, що використовуються банками з метою зменшення рівня 

ризику використання їх послуг з метою легалізації (відмиванню) дохо-

дів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінан-

суванню зброї масового знищення.  

Банківські ризики за всього їх різноманіття відображають спе-

цифіку діяльності банківської установи, вони виникають з його дії 

або  бездіяльності, затримки, передчасності або помилковості його дій. 

У будь-якому разі їх наявність вимагає від банку цілеспрямованої, 

планомірної діяльності, певної системи управління ризиками.  

Відтак виникає необхідність застосування методів економіко-

математичних методів для прогнозування та розробки заходів з мінімі-

зації ризиків в банку. Це обумовлює важливість та актуальність на-

уково обґрунтованого підходу до управління банківськими ризиками.  

Мета статті. Теоретичне обґрунтування та систематизації  

ризиків банківських послуг та ризиків легалізації кримінальних  

доходів/фінансування тероризму у сучасній класифікації банківських 

ризиків.  

Виклад основних положень. Банківська система будь-якої 

держави виконує головну роль в економічній системі, будучи її  

невід’ємною складовою. Відповідно, кожному банку необхідно органі-

зувати належну систему управління для ефективного і надійного вико-

нання поставлених завдань. Для того, щоб реалізовувати численні  

функції, банки намагаються поліпшити механізми управління прита-

манним ним ризиками та збільшити відкритість своєї діяльності.  

Для контролю таких ризиків керівництво банку повинно перед-

бачати ефективне управління ризиками, що є складовою системи внут-

рішнього контролю банку.  

Ефективна система управління ризиками банку виконує важли-

ву роль у прибутковому функціонуванні кожного банку. Вимоги до 

ретельності процедур виявлення, оцінки, відстеження та контролю 

всіх  істотних ризиків Базельський комітет з банківського нагляду 

вважає основними для банків.  
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Характерною причиною виникнення ризику є невизначеність, 
яка, своєю чергою, як економічна категорія, становить подію, яка може 
відбутися або не відбутися. Ризиковану подію супроводжує три умови: 
наявність невизначеності, необхідність вибору альтернативи і можли-
вість кількісної та якісної оцінки імовірності того чи іншого варіанту.  

У літературі існують різні формулювання терміну «невизначе-
ність». Наприклад, дослідники [1] зазначають, що невизначеність – 
це  неповне або неточне уявлення про значення різних параметрів 
у  майбутньому, зумовлюваних різноманітними причинами і насампе-
ред неповнотою або неточністю інформації про умови реалізації  
рішення, зокрема пов’язаних з ними витратами та результатами.  
Тотожне поняття невизначеності надають інші науковці [2], а саме: під 
невизначеністю розуміється неповнота або неточність інформації про 
умови господарської діяльності, зокрема й про пов’язані з нею витрати 
і  отримані результати.  

Ризик в основному спричиняється невизначеністю середовища. 
У невизначеності приховані причини та чинники ризику, які формують 
ризикову ситуацію. Імовірність її настання є чисельна міра ступеня 
об’єктивної можливості цієї події [3].  

Причинами невизначеності є три основні чинники: 
1) незнання, недостатність знання щодо економічної галузі, 

зовнішнього середовища; 
2) випадковість – це те, що в подібних умовах існує неодна-

ково, що заздалегідь не можна передбачити; 
3) протидія [2; 4].  
На відміну від невизначеності ризик є вимірною величиною,  

його кількісною мірою може слугувати імовірність сприятливого 
або  несприятливого результату. Якісний взаємозв’язок між невизна-
ченістю та ризиком полягає у такому: що більша невизначеність  
ситуації під час ухвалення рішення, то більший ступінь ризику.  

Слід зазначити, що різниця між ризиком та невизначеністю на-
лежить до способу завдання інформації та визначається наявністю 
(у  разі ризику) або відсутністю (за невизначеності) імовірних характе-
ристик неконтрольованих змінних. З цього погляду ці терміни викори-
стовуються в математичній теорії дослідження операцій, де розріз- 
няють завдання ухвалення рішень під час ризику і, відповідно, в умо-
вах невизначеності.  

Управління ризиками – це процес виявлення, оцінки і контролю 
ризиків, які можуть призвести до збитків (фінансових або інших).  

Всі ефективні системи управління ризиками мають декілька спіль-
них основних характеристик, до того ж, що всі елементи систем – це 
різне поєднання прийомів, способів і методів роботи персоналу банку. 
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Відтак система управління банківськими ризиками – це сукуп-

ність прийомів (способів і методів) роботи персоналу банку, що дозво-

ляють забезпечити позитивний фінансовий результат за існування  

невизначеності в умовах діяльності, прогнозувати настання ризикової 

події та вживати заходів до унеможливлення або зниження його нега-

тивних наслідків [5].  

Для розпізнавання потенційних збитків і встановлення рівня 

прийнятного ризику необхідна оцінка рівня ризиків.  

Застосування економіко-математичних методів у процесі управ-

ління ризиками дає змогу здійснити якісний та кількісний аналіз еко-

номічних явищ, надати кількісну оцінку значенням ризику і невизна-

ченості та вибрати найбільш ефективне (оптимальне) рішення. Тобто 

необхідно спрогнозувати подальший розвиток подій, зокрема наслідки 

рішень, що ухвалюються.  

Під прогнозуванням розуміється система наукових досліджень 

якісного та кількісного характеру, що спрямовані на з’ясування тен- 

денцій розвитку певних явищ, об’єктів та процесів [6].  

Прогнозування охоплює ключові етапи ризик-менеджменту, 

а  саме, виявлення (ідентифікація) й оцінка ризику, та становить роз-

робку на перспективу змін фінансового стану банку загалом та за 

окремими напрямами його діяльності. Тому дослідження особливостей 

цих етапів системи управління ризиками є важливим для розуміння 

всієї системи управління ризиками банку. Особливістю прогнозування 

є альтернативність у створенні фінансових показників та параметрів, 

що визначає різноманітні варіанти розвитку фінансового стану банку 

на основі тенденцій, які намітилися. Тобто, прогнозування передбачає 

отримання інформації, її обробку, а також проведення якісного та  

кількісного аналізу (кількісна оцінка рівня ризику).  

Кількісна оцінка ризику з використанням достовірних даних 

з  часом може виявитися більш об’єктивною і корисною, ніж якісна 

оцінка, отримана на основі припущень і аналізу випадково вибраних 

прикладів. Однак, коли відомості обмежені або відсутні, використо- 

вують будь-яку доступну інформацію, щоб припустити реальні або 

можливі наслідки. За такого підходу ґрунтуються в основному на якіс-

них, а не на кількісних показниках.  

Отже, кількісна оцінка ризиків надасть змогу виокремити ризи-

ки, найбільш ймовірні щодо виникнення, та вагомі за величиною втра-

ти, які стануть об’єктом подальшого аналізу для ухвалення рішення 

щодо застосування методів зниження їх рівня.  

Кількісний аналіз передбачає чисельне визначення окремих ри-

зиків за напрямами діяльності та по банку загалом. За результатами 



________  НАУКОВИЙ ВІСНИК 1´2015 ______________________________________ 

________  Львівського державного університету внутрішніх справ ____________ 

 140 

проведення аналізу визначається чисельне значення ймовірності на-

стання ризикових подій і їх наслідків, здійснюється кількісна оцінка 

рівнів ризику і встановлюється прийнятний в цій ситуації рівень.  

Імовірність здійснення кожного з ризиків різна, тому й розмір втрат 

(збитків) також буде різний.  

Найбільш досконала методологія оцінки ризику об’єднує різні 

підходи для того, щоб зібрати все, що відомо, і як можна більше про 

те, що невідомо.  

Різноманіття об’єктів та процесів у банківській сфері, чинників, 

що на них впливають, джерел і способів отримання інформації, мето-

дів її обробки та, апарату, який водночас використовується, визначає 

різноманіття методів прогнозування.  

Розглянемо ієрархічну класифікацію методів прогнозування, що 

розроблена дослідниками [6] та представлена далі.  

Кожний рівень класифікації характеризується своєю класифіка-

ційною ознакою, в якості якого використовують: 

1) джерело отримання інформації; 

2) метод отримання та обробки вихідної інформації; 

3) апарат методів.  

Залежно від повноти інформації методи оцінки ризику можна 

умовно об’єднати в три групи з урахуванням таких умов (рис. 1): 

‒ визначеності, коли інформація про ризикову подію  

доволі повна, наприклад, у вигляді фінансової, статистичної звіт- 

ності та інше; 

‒ часткової невизначеності, коли інформація про ризикову по-

дію існує у вигляді частот виникнення ризикових подій; 

‒ повної невизначеності, коли інформація про ризикову подію 

повністю відсутня, але є можливість залучення фахівців і експертів для 

часткового зняття невизначеності [7].  

Нерідко ці методи використовуються в комбінації один з одним. 

Елементи кожного рівня становлять найменування належних їм 

непересічних підмножин елементів ближнього нижнього рівня, які, 

своєю чергою, є найменуваннями вузьких груп та різновидів (модифі-

каціями) конкретних методів. Вибір методу, його інструментарію  

здійснюється залежно від характеру вихідної інформації, що дає  

змогу збільшено виявити тенденцію зміни процесів та елементів, 

що  їх  визначають.  

Прогнозування в системі управління ризиками може здійснюва-

тись на основі екстраполяції минулого в майбутнє з урахуванням екс-

пертної оцінки тенденції змін і на основі прямого передбачення змін, 

що можуть виникнути несподівано.  
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На першому рівні поділу всі методи прогнозування поділяються 

на три великих класи залежно від джерела та характеру вихідної інфор-

мації. Основною особливістю цієї ознаки класифікації та поділюваних 

за ним методів є наявність (відсутність) і об’єм вихідної інформації на 

момент реалізації методу, отриманої з попереднього досвіду, яка необ-

хідна та достатня (недостатня) для кількісної та якісної оцінки харак-

теристик об’єктів прогнозування з використанням формалізованих 

процедур обробки цієї інформації.  

У ризик-менеджменті отримання надійної та достатньої в пев-

них умовах інформації виконує головну роль, у зв’язку з тим, що це 

дає змогу ухвалювати конкретне рішення за діями в умовах ризику.  

 

 
 

Рис. 1. Класифікація методів прогнозування 

 

Відтак фактографічні (апостеріорні) методи засновані на вико-

ристані фактичної інформації, що отримані в об’ємі, достатньому для 

виявлення закономірностей розвитку процесів, характеристик і резуль-

татів, до реалізації методу. Експертні (апріорні) методи використову-

ються у тому разі, коли немає вихідної інформації до моменту реаліза-

ції методу та її отримання може бути здійснено тільки експертним 

шляхом, тобто за допомогою виявлення та узагальнення думок спеціа-

лістів-експертів. Квазіфактографічні методи засновані на використанні 

фактичної інформації, отриманої з попереднього досвіду, але об’єм 

якої недостатній для використання фактографічних методів. Комбіно-

вані (змішані) методи – комбінація методів зі змішаною інформацій-

ною основою, в яких у вигляді вихідної інформації використовуються 

фактичні дані та експертні оцінки.  
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Другий рівень класифікації передбачає поділ кожного з класів 

першого рівня на підкласи залежно від застосовуваних методів отри-

мання та обробки вихідної інформації. Комбіновані методи в класифі-

каційній схемі не розділені за другою та третьою ознаками, оскільки 

цей поділ становить певну комбінацію (взаємозв’язок) методичних 

особливостей, характерних для фактографічних та експертних методів. 

Третій рівень класифікації підрозділяє методи прогнозування на 

види за класифікаційною ознакою, в якості якої використовується 

«апарат методів».  

Характерною особливістю, об’єднуючою ознакою фактографіч-

них методів є використання для прогнозування фактичних даних, 

отриманих на основі наявного практичного досвіду, спостереження, 

цілеспрямованого теоретичного та експериментального дослідження 

об’єктів і процесів у менеджменті. Водночас об’єм даних достатній 

для визначення потрібних величин методами прямого рахунку з доста-

тньою точністю та достовірністю.  

Різновиди методів розрізняють за способами отримання, оброб-

ки інформації й апаратом, що використовується.  

Серед ризиків, які виникають у банків у процесі їхньої діяль- 

ності, особливе місце займає ризик використання банківських послуг 

з  метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним  

шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження 

зброї масового ураження (далі – ризик легалізації кримінальних дохо-

дів/фінансування тероризму), що може негативно відобразитися на 

виконанні їх основних обов’язків.  

Беручи до уваги, що методи, які використовують банківські уста-

нови для оцінки рівня ризиків легалізації кримінальних дохо-

дів/фінансування тероризму, здебільшого є інформацією з обмеженим 

доступом, сьогодні в літературі існує підхід з використанням методів 

статистичних розрахунків (окремих показників) та Баєсовського методу. 

Однак необхідно врахувати те, що зазначена методика використовується 

з погляду Національного банку України з метою банківського нагляду 

за  банками з питання боротьби використання банківської системи задля 

легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму.  

Сутність пропонованої методики оцінки ризиків легалізації кри-

мінальних доходів/фінансування тероризму полягає в отриманні інфор-

мації про відповідність діяльності певного банку комплексу нормативів, 

адекватних поточним економічним реаліям, і розрахунку щодо такої 

інформації ймовірності виникнення ризику, що є найбільш інформатив-

ним загальним показником оцінки ризиків використання банків з метою 

легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму.  
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Пропонована методика оцінки ризиків проводиться у 3 етапи.  

Перший етап – визначення чисельних характеристик діяль- 

ності банків, що дають можливість отримати оцінку ризиків вико- 

ристання банків з метою легалізації кримінальних доходів/фінан- 

сування тероризму.  

Другий етап – встановлення меж допустимих значень характе-

ристик та визначення бінарних характеристик.  

Третій етап – отримані оцінки ризиків за Байєсовським методом 

необхідно відкласти за однією зі шкал номографа і визначити за іншою 

шкалою бал, який характеризує рівень ризику використання банків з 

метою легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму.  

Вихідними даними для цієї методики є значення майже двох де-

сятків числових показників діяльності банків.  

Перевагою викладеної методики аналізу роботи банків є її еко-

номічна прозорість, тобто обґрунтованість економічних причин ви-

ставляння тієї або іншої оцінки ризиків використання банків з метою 

легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму. Це дося-

гається через специфічний вид інформації, на основі якої від- 

бувається оцінка імовірності ризиків використання банків з метою  

легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму.  

На нашу думку, недоліком зазначеної методики є надання лише 

інформації щодо ймовірності виникнення такого ризику, проте зали-

шаються не розглянутими питання щодо визначення кількісної оцінки 

ризику легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму,  

максимально імовірних втрат для банку, а також вплив ризику легалі-

зації кримінальних доходів/фінансування тероризму на капітал банку, 

що є одним з показників фінансової стійкості банку.  

Висновки. Більш повна інформація про ризики дає змогу керів-

ництву банка оцінювати загальні потреби в капіталі та оптимізувати 

його розподіл і використання. Можливості, які відкриваються в проце-

сі управління ризиками банку, допомагають керівництву в досягненні 

цільових показників діяльності та рентабельності, а також у запобіган-

ні нераціонального використання ресурсів.  

Для банківської діяльності важливим є не уникнення ризику 

взагалі, а прогнозування та зниження його до оптимального рівня, тоб-

то слід використовувати механізми контролю, достатні для мінімізації 

таких ризиків до прийнятного для банку рівня залишкових ризиків.  

Проте сьогодні немає дійової узагальненої методики, яка б до-

зволяла з найбільшою ймовірністю надати кількісну оцінку всіх ризи-

ків по банку загалом. Також слід зазначити про відсутність методич-

них підходів Національного банку України та доведених до відома 
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банків, що є підставою для визначення достатності заходів, що вико-

ристовуються банками задля зменшення рівня ризику використання 

їх  послуг з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних  

злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування зброї 

масового  знищення.  
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Метнева А. В. Оценка риска как составляющая управления  

рисками  

Рассматривается значимость банков в обеспечении жизнедеятельно-

сти страны. Уделяется первоочередное внимание вопросу рисков от предос-

тавления банковских услуг, оценки рисков применения банков для отмыванием 

денег в банковском секторе. 

Применяются экономико-математические методы при управлении  

рисками, которые позволяют провести качественный и количественный ана-

лиз экономических явлений, предоставить количественную оценку значению 

риска и неопределенности и выбрать наиболее эффективное (оптимальное) 

решение. Прогнозируется дальнейшее развитие событий, в частности, пос-

ледствия принимаемых решений. 
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Metnova A. V. Risk assessment as part of risk management 

Consider the importance of banks in the viability of the country. To give pri-

ority attention to the question of risk assessment analyzes of banking services, risk 

assessment the Bank for money laundering in the banking sector. Used economic 

and mathematical methods in managing risks that allow for qualitative and quanti-

tative analysis of economic phenomena, provide a quantitative assessment of the 

value of risk and uncertainty, and select the most efficient (optimal) solution. Pro-

jected future developments, in particular, the consequences of the  decisions  taken. 

Key words: risk management, risk management, risk assessment and con-

trol, legalization of criminal proceeds, based on the internal structure of financial 

monitoring, financing of terrorist activities, quantitative risk assessment. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИЯВЛЕННЯ 
ТА ПРОТИДІЇ ШАХРАЙСТВУ: 

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 
 

Проаналізовано питання боротьби з шахрайством і зловживанням 

службовими обов’язками. Розглянуто методику виявлення зловживань з боку 

персоналу на закордонних підприємствах та методи боротьби з ним. Про-

стежено, що незважаючи на законодавчі та нормативні документи, шахрай-

ство та інші види злочинів серед працівників різних ланок є поширеною про-

блемою і у нашій країні, і за її межами. Виокремлено основні напрями госпо-

дарської діяльності, в яких втрати від шахрайства становлять найбільшу  

кількість.  

Ключові слова: шахрайство, зловживання службовими обов’язками, 

фінансова звітність, малі підприємства, фінансові збитки, службове розслі-

дування, сертифіковані фахівці з розслідування розкрадань.  

 

Постановка проблеми. Нині питання боротьби з шахрайством 

та різними зловживаннями потребує дедалі більшої уваги [1]. Незва-

жаючи на законодавчі та нормативні документи, шахрайство та інші 
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види злочину серед працівників різних ланок стали поширеною про-

блемою в нашій державі та за її межами. Зокрема, Асоціація сертифі-

кованих експертів з шахрайства (ACFE) у своїй доповіді 2012 року 

підрахувала, що американські організації втрачають 5% від їхнього 

річного доходу через економічну злочинність різних видів, що на 

2%  більше ніж в 2010 році та на 5% – у попередній доповіді ACFE 

в  2009 році [2].  

Стан дослідження. Проблематика розкриття способів шахрайс-

тва досліджувалась у роботах: Д. В. Березіна, А. Ф. Волобуєва, 

О. В.  Волохової, В. І. Гаєнка. Методи боротьби зі зловживаннями 

та  розкраданнями описані в роботах В. П. Лаврова, В. Д. Ларичева, 

Т. А. Пазинич, Г. М. Спіріна, С. Ю. Шарова, С. С. Чернявського, 

П. С.  Яні та ін.  

Щоб більш зрозуміло проілюструвати величину цієї оцінки,  

застосовуючи грошовий вимір, слід вказати, що вона становить 

70,28  триліонів доларів США від валового світового продукту в 2012. 

Важливо зазначити, що ця оцінка заснована на колективній думці сер-

тифікованих фахівців із розслідування розкрадань (CFEs).  

Метою статті є аналіз зарубіжного досвіду виявлення та проти-

дії шахрайству.  

Виклад основних положень. Професійні шахрайства – це сер-

йозні та наростаючі проблеми [3]. За допомогою експертів із питань 

економічної злочинності можна виявити її основні ознаки, встановити 

винних осіб і навіть відновити активи. Американські експерти з ACFE 

запропонували виокремити три основні категорії шахрайських схем:  

1) незаконне привласнення активів шляхом помилкових рахун-

ків, платіжних відомостей, шахрайства та скіммінгу;  

2) корупція, шляхом отримання або пропонування хабара чи 

вимагання коштів від третіх осіб;  

3) фінансова звітність, надана шляхом шахрайства, тобто приго-

тування звіту із зазначеними фіктивними доходами або приховування 

витрат чи зобов’язань.  

Із цих трьох категорій найпоширенішим є незаконне привлас-

нення активів, на які припадає майже 89% всіх зареєстрованих  

випадків у дослідженні. Фактично з цією метою найчастіше відбу- 

ваються рейдерські захоплення. За даними ACFE, ця категорія шах-

райства має найменшу суму збитків – середня вартість становить 

150000 доларів. 

Економічні злочини, що стосуються фінансової звітності, є най-

менш поширеними. Проте їхній збиток є найвищим, внаслідок чого 

компанії втрачають близько 2 мільйонів доларів [2].  
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Найпоширенішими видами шахрайства з першої категорії –  

незаконне привласнення активів – є платіжні схеми, метою яких 

є  створення фіктивних компаній та виставлення рахунків роботодавця 

за неіснуючі послуги. Скіммінг – операції з банківськими картками – 

відбувається за умов, коли працівник приймає платежі клієнта без  

підтверджуючих документів з продажу. Інші загальні схеми шахрайст-

ва охоплюють крадіжки грошових коштів та матеріальних цінностей, 

фальсифікацію результатів інвентаризацій, витік комерційної таємниці 

або конфіденційної інформації про клієнтів, фальсифікації та подання 

звітів про витрати. Із 1 388 досліджуваних випадків економічної зло-

чинності, 1379  містять інформацію про шахрайські схеми та, як наслі-

док, середню суму втрат у доларах. Останні становлять 140 000 дола-

рів, і більше однієї п’ятої частини випадків стосувалися збитків у роз-

мірі 1 000 000 доларів.  

Швидке виявлення шахрайських схем часто є найвідповідаль-

нішим аспектом у процесі розкриття злочину. Рішення повинні  

ухвалюватися швидко, щоб забезпечити докази, зменшити втрати 

й  ефективно розслідувати стратегії шахрайства. Досліджуючи методи 

шахрайства, компанія має змогу запобігати подібним схемам у май- 

бутньому, отримує досвід і може здійснювати перевірку на схожі  

види  зловживань [6].  

Наприклад, результат справи може суттєво змінюватися, якщо 

першим про передбачуване шахрайство дізнається керівництво органі-

зації, а не правоохоронні органи.  

Крім того, аналіз, за допомогою якого спеціальні служби вияв-

ляють випадки шахрайства, дає розуміння ефективності контролю та 

інших антишахрайських заходів. Опитані під час дослідження респон-

денти надавали інформацію про те як проводиться розслідування махі-

націй на початкових етапах [2], що дає змогу виявити закономірності 

та інші цікаві дані про методи виявлення випадків економічної зло-

чинності (рис. 1).  

Мабуть, найпоширенішим напрямом у процесі розкриття шах-

райства є метод початкового виявлення (попередження) з часу спосте-

реження ACFE (з 2002 року). Так, у доповіді ACFE за 2010 рік управ-

лінський контроль внутрішній аудит були, відповідно, другим і третім 

найбільш поширеним методом виявлення шахрайства.  

Махінації, які вперше були зафіксовані в результаті дій право- 

охоронних органів, завдали збиток компанії в середньому в 1 000 000 до-

ларів. Є декілька факторів, які можуть бути пов’язані з втратами в цій 

категорії, зокрема закон, що регламентує розслідування злочинів 

із  великими фінансовими втратами.  
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Рис. 1. Початкове виявлення професійного шахрайства 

 

Як правило, злочини цієї категорії розкриваються швидше у 

зв’язку з величиною втрат (1000000 доларів), втрати, в результаті про-

веденя зовнішнього аудиту (370 000 доларів), зізнання (225 000 дола-

рів) і випадкове виявлення (166 000 доларів) – є найменш помітні ме-

тоди виявлення через невелику грошову втрату (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Середні втрати за окремими методами 

виявлення шахрайства ($) 

 

Тобто, розкриття шахрайства цими методами, як правило, 

не  є  результатом конкретного внутрішнього контролю або заходів 

боротьби з шахрайством.  
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Навпаки, середні втрати від шахрайства, які були відкриті  
внутрішнім аудитом (81 000 доларів), експертизою документів 
(105 000 доларів), ІТ-контролем (110 000 доларів), управлінським  
контролем (123 000 доларів) і контролем рахунків (124 000 доларів), 
були істотно нижчими. Ця остання група методів виявлення відобра-
жає активні заходи з боку організації щоб зупинити шахрайство.  

Ризик виявлення аудитором суттєвих викривлень звітності вна-
слідок шахрайства управлінського персоналу є вищим, ніж унаслідок 
шахрайства працівників. Причиною є те, що працівники вищих рівнів 
мають більше повноважень. Це дає їм змогу обходити процедури кон-
тролю, створені щоб запобігти аналогічним шахрайствам з боку інших 
працівників. Користуючись своїм службовим становищем, управлінсь-
кий персонал може спонукати працівників здійснювати певні незакон-
ні дії або вимагати від них допомоги у скоєнні шахрайств [5].  

Безперечно є велика користь у виявленні шахрайських схем 
безпосередньо перед їх реалізацією, зокрема можливість обмежувати 
фінансовий та репутаційний збитки, заподіяні злочином. Аналізуючи 
тривалість професійного шахрайства, можна мати уявлення про мож-
ливі сфери діяльності організації, де трапляються випадки економічної 
злочинності. Середня тривалість злочину – кількість часу з моменту, 
коли можливість шахрайства було обдумано і доти, коли було виявле-
но – у всіх випадках дослідження становить 18 місяців. Проте трива-
лість випадків у кожній категорії шахрайства коливалась від 12 місяців 
(для готівкових схем виплат та безготівкових розрахунків) до 36 міся-
ців (для зарплатних проектів).  

Для визначення найпоширеніших методів попередження необ-
хідна спеціально розроблена система, яка допомагає окремим особам у 
діях із пошуку інформації [3].  

Такі інструменти, як анонімні гарячі лінії або інтернет-портали, 
які дають змогу людям доповідати про зловживання, не побоюючись 
репресій або бути ідентифікованими, може допомогти полегшити цей 
процес. Є декілька причин чому людина, можливо, захоче анонімності 
під час надання інформації для попередження шахрайства, і дані вка-
зують, що значна кількість попереджень надійшла анонімно (12%).  

Наявність або відсутність гарячої лінії має цікавий вплив на  
шахрайство. Наприклад, організації з певними формами організації 
гарячих ліній на місці мають набагато вищу ймовірність того, що шах-
райство буде виявлено (51%), ніж без таких пристосувань (35%).  

Інше велике розходження між цими двома класами організацій 
спостерігається в шахрайстві, виявленому випадково. Шахрайство, 
виявлено випадково в організаціях із гарячою лінією, займає менше 
3%, ніж в організаціях без гарячої лінії – 11% і більше.  



________  НАУКОВИЙ ВІСНИК 1´2015 ______________________________________ 

________  Львівського державного університету внутрішніх справ ____________ 

 150 

Метод зовнішнього аудиту виявив шахрайства у 6% організацій 
без гарячих ліній, і тільки 1% в організаціях із гарячими лініями.  

Близько 40% постраждалих організацій у дослідженні були при-
ватними, а 28% – публічними, тобто більше двох третин жертв у дос-
лідженні були некомерційними організаціями. Цей розподіл відповідає 
попереднім доповідям ACFE. Некомерційні організації становлять 
найменшу частину набору даних, на які припадає трохи більше 10% 
всіх зареєстрованих випадків.  

Невеликі організації (з чисельністю менше 100 працівників) як 
і  раніше є найпоширенішими жертвами в шахрайстві, хоча загальний 
розмір відмінності між категоріями порівняно невеликий. Крім того, 
малі підприємства становлять більшість комерційних організацій 
у  багатьох країнах, тому розподіл випадків зміщується у бік великих 
організацій [4].  

Ця різниця обумовлена принаймні частково більшою схиль- 
ністю великих організацій створювати умови для зменшення шахрай- 
ства або мати у штаті сертифікованих фахівців із розслідування роз- 
крадань (CFEs), що офіційно розслідують випадки шахрайства. Проте 
спостереження ACFE довели, що у невеликих (із чисельністю менше 
ніж 100 співробітників) та середніх організаціях (що налічують від 
100  до 999 співробітників) – спостерігається постійне підвищення 
втрат від шахрайства, ніж у колег із більшою кількістю працюючих. 
Це відображає значну частку шахрайства в невеликих організаціях. 
Тому саме вони мають необхідність вводити в штат сертифікованих 
фахівців із розслідування розкрадань.  

Через обмеженість ресурсами малий бізнес може бути особливо 
спустошений втратою коштів від шахрайства. На жаль, такі обмеження 
в більшості малих організацій часто означає мінімум інвестицій для 
боротьби з шахрайством, що робить ці організації більш вразливими 
до економічних зловживань.  

Висновки. Професійне шахрайство є глобальною проблемою. 
Хоча деякі результати дещо відрізняються залежно від країни, біль-
шість із тенденцій у шахрайських схемах та боротьба з ними схожі 
незалежно від того, де відбувся злочин.  

Одним із ключових завдань правоохоронних органів є створен-
ня ефективної та стабільної системи підготовки фахівців, які будуть 
володіти технологіями розслідування злочинів, пов’язаних із легаліза-
цією (відмиванням) незаконних доходів, зокрема отриманих завдяки 
шахрайським схемам в обліку. Також із метою унеможливлення  
використання злочинцями доходів, отриманих шахрайським шляхом, 
доцільно широко застосовувати заходи своєчасного арешту активів 
відповідно до випадків [7].  



_________________________________________________  Серія економічна ________ 
__________________________________________________________________________ 

 151 

Щоб звести до мінімуму можливості для шахрайства та зло- 
вживань, підприємству необхідно поліпшити внутрішній контроль, 
незалежний аудит, а також оптимізувати та удосконалити нагля- 
дові  функції.  
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Мигус И. П., Миненко М. В. Особенности выявления и противо-

действия мошенничеству: зарубежный опыт 
Проанализирован вопрос борьбы с мошенничеством и злоупотреблени-

ем служебными обязанностями. Рассмотрена методика выявления злоупот-
реблений со стороны персонала на зарубежных предприятиях и методы борь-
бы с ним. Несмотря на законодательные и нормативные документы, мошен-
ничество и другие виды преступлений среди работников различных звеньев 
стали распространенной проблемой как в нашей стране, так и за ее предела-
ми. Определение полной стоимости профессионального мошенничества яв- 
ляется важной частью для понимания глубины проблемы. Выделено основные 
направления хозяйственной деятельности, в которых потери от мошенниче-
ства составляют наивысшее количество.  

Ключевые слова: мошенничество, злоупотребление служебными обя-
занностями, финансовая отчетность, малые предприятия, финансовые убы-
тки, служебное расследование, сертифицированные специалисты по рассле-
дованию хищений.  

 
Mihus I. P., Minenko M. V. Features detecting and combating fraud: 

foreign experience 
Article is devoted to fighting fraud and abuse of official duties. The method 

of detecting abuse by staff at foreign enterprises and methods of combating it. 
Despite the legislative and normative documents, fraud and other crimes among 
employees of various parts became widespread problem in our country and abroad.  

http://www.acfe.com/%20uploadedFiles/ACFE_Website/Content/rttn/2012-report-to-nations.pdf
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Professional fraud – is a serious and growing problem. With experts on 
economic crime can identify its main features, install the perpetrators and even 
recover assets. In article deals with American experts ACFE three main categories 
of fraudulent schemes. Determining the full cost of occupational fraud is an 
important part to understand the depth of the problem. The main directions of 
economic activity, losses from fraud which constitute the highest number.  

One of the key tasks of law enforcement is an effective and stable system of 
training, which will have technology crime investigation related to the legalization 
(laundering) of proceeds, including those obtained through fraudulent schemes in 
the account. Also in order to prevent criminals using income derived by fraud, 
appropriate measures widely used timely seizure of assets according to cases.  

Also in order to prevent criminals using income derived by fraud, 
appropriate measures widely used timely seizure of assets according to cases.  

To minimize opportunities for fraud and abuse, the company needs to 
improve internal controls, independent audit and optimization and improvement of 
supervisory functions. In some cases it is possible to use specialized software and 
periodic testing of employees of enterprises in terms of the abuse of authority and 
embezzlement cases.  

Key words: fraud, breach of official duties, the financial statements, small 
businesses, financial loss, an internal investigation, Certified Fraud Examiners.  
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УДК 330.322.(477)          І. П. Мойсеєнко 

 
ВПЛИВ НАПРЯМІВ  

ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ 

 
Обґрунтовано можливість отримання різного рівня впливу на економі-

ку залежно від структурного розподілу інвестиційних ресурсів на внутрішні 
та зовнішні. Проаналізовано особливості вивозу капіталу в офшори. 

Доведено необхідність зміни аналітичного забезпечення ухвалення рі-
шень у системі державного регулювання інвестиційної діяльності. Окреслено 
необхідність використання статистичного аналізу напрямів інвестування та 
їх впливу на макропоказники як аналітичного забезпечення ухвалення рішень в 
системі державного регулювання інвестиційної діяльності.  

Визначено, що систему регулювання умов інвестиційної діяльності  
коригують залежно від економічної політики держави у кожний конкрет- 
ний період та ступеня інвестиційної активності суб’єктів господарю- 
вання  тощо.  

Ключові слова: інвестиційна діяльність, економічний розвиток, па-
раметри інвестування, вивіз капіталу в офшори, прямі іноземні інвестиції, 
статистичний  аналіз. 
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Постановка проблеми. Стабілізація економіки країни та її роз-

виток залежить від механізму взаємоузгоджених програм макроеконо-

мічного зростання, реалізація яких потребує фінансового сприяння. 

На  сучасному етапі Україна належить до країн із статусом транзитив-

ної, основною рисою якої є постійний процес реформування та подо-

лання наслідків системної кризи, що вимагає застосування поєднання 

різних джерел фінансового забезпечення та відповідного формування 

інвестиційної політики. Сучасний рівень державного регулювання ін-

вестиційної діяльності повинен враховувати особливості внутрішнього 

регулювання факторів ефективності інвестиційної діяльності (компе-

тентісний підхід управління діяльністю державних службовців, необ-

хідність зниження рівня тіньової діяльності, вивозу капіталу в офшори, 

фіскальні інструменти інвестування тощо) і зовнішніх факторів, тобто 

впливу міжнародних фінансів та агресії з боку Росії.  

Стан дослідження. Теоретичні аспекти впливу інвестиційної 

діяльності на економічний розвиток обґрунтовували у своїх працях 

українські та зарубіжні вчені, зокрема: С. В. Федоренко, О. Шнипко, 

Н. М. Заярна, О. А. Косякіна, М. Мегер, Б. Крамарчук, О. Ю. Смірнов, 

Ю. Н. Яковенко, Е. Бача, Дж. Крікхаус, тощо. Роль інвестицій як ін-

струмента макроекономічного розвитку досліджували представники 

різних наукових шкіл, у результаті чого сформовано наукову базу, що 

пояснює вплив інвестицій на темпи економічного зростання країни.  

Значення державного регулювання інвестиційних процесів по-

лягає у сутності здійснюваних ними функцій. Розгляд інвестицій з фу-

нкціонального боку в економічних дослідженнях сформував такі види 

їх впливу: 1) регулюючий вплив (збільшення капіталу, структурна пе-

ребудова економіки, пришвидшення темпів розвитку науково-тех- 

нічного прогресу, покращення рівня соціальної фактора розвитку дер-

жави); 2) розподільний вплив шляхом розподілу створеного націо- 

нального продукту між різними суб’єктами господарювання та сфера-

ми економіки відповідно до загальноекономічної політики країни за-

лежно від визначених цільових орієнтирів та пріоритетів; 3) стимулю-

ючий вплив, спрямований на підвищення темпів розвитку країни  

шляхом активного оновлення його складових (оновлення виробничих 

фондів, введення досягнень НД і ДКР); 4) індикативний вплив через 

здатність інвестиційних процесів здійснювати контроль над виконан-

ням стратегічних цілей шляхом застосування регулюючого механізму, 

який забезпечує оптимальність в економічних процесах; 5) інтеграцій-

ний вплив шляхом послаблення міждержавних бар’єрів [1; 2; 3].  

Реалізація інвестиційної політики відбувається шляхом викори-

стання різних інструментів, на різних рівнях управління, зокрема 



________  НАУКОВИЙ ВІСНИК 1´2015 ______________________________________ 

________  Львівського державного університету внутрішніх справ ____________ 

 154 

впливу на державну, регіональну, галузеву та індивідуальну економіч-

ну діяльність.  

Визначальна особливість інвестиційної політики полягає у її 

функціональності: оцінка економічного середовища країни та визна-

чення пріоритетних напрямів; формування переліку інвестиційних 

проектів та здійснення їх експертизи; включення цікавих проектів до 

державної інвестиційної програми; формування бюджетних та пошук 

позабюджетних джерел фінансування; формування та застосування 

гарантійних механізмів діяльності проектів; створення інфраструктури 

інвестиційного ринку; інтеграція та взаємодія внутрішнього інвести-

ційного ринку з міжнародним тощо. З огляду на зазначене інвестицій-

на політика формує економічне середовище країни шляхом комплекс-

ного поєднання заходів, що охоплюють всі сфери внутрішнього та  

зовнішнього циклу.  

Сучасну економіку вже неможливо уявити без офшорних зон. 

Майже у всіх країнах бізнесмени їх використовують для того, щоб 

зменшити свої податкові зобов’язання. Вітчизняні підприємці є ліде-

рами за кількістю створених офшорних компаній. Офшорною зоною 

вважається країна або територія, законодавством якої дозволено реєст-

рувати компанії, які отримують прибуток із джерел, що діють поза 

країною або територією реєстрації (офшорні компанії). Це поширений 

фінансовий інструмент використання інвестиційних ресурсів, який 

використовується у законних цілях для оптимізації оподаткування, 

проведення фінансових розрахунків, роботи з цінними паперами, захи-

сту власності тощо.  

В офшорних фінансових центрах зосереджено більшість світо-

вих фінансових коштів.  

Типові схеми виведення капіталу за кордон із використанням 

офшорних зон пов’язані з рухом матеріальних цінностей і з нематеріа-

льними активами.  

До першої групи належать такі схеми: перша – це експорт това-

ру за заниженою ціною, який купує офшорна компанія, після чого вона 

перепродує цей товар уже за ринковою ціною, а прибуток, який не 

оподатковується, залишається у компанії; друга – це реєстрація офшо-

рної компанії, до статутного капіталу якої вносяться кошти засновни-

ком і надаються у вигляді кредиту українській дочірній компанії; третя 

схема – схема надання послуг.  

Наступна схема – використання ліцензійних компаній за такими 

варіантами: 

– операції з нематеріальними активами (правами на інтелек- 

туальну та промислову власність; 
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– реалізація схем податкового планування на основі викори- 

стання «формальних» інтелектуальних цінностей через створення  

ліцензійної компанії в «офшорній зоні», якій передаються ліцензії 

на  використання прав інтелектуальної власності [1, с. 102].  

За даними Міжнародного валютного фонду загальносвітовий 

обсяг коштів, що відмиваються, становить від 2% до 5% світового 

ВВП. Сьогодні, за даними Організації економічного співробітництва 

і  розвитку (ОЕСР), світова система банківського офшору приховує 

близько 11,5 трлн. доларів США [2, с. 209].  

Це свідчить про збільшення масштабів тіньової економіки  

у різних схемах зовнішньоекономічної діяльності та використання  

інвестицій.  

Вимоги українських прямих інвесторів за борговими інструмен-

тами до підприємств прямого інвестування за кордоном на 31 грудня 

2014  р. становили 212,0 млн. дол. [4].  

Загальний обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу 

та  боргових інструментів) в економіку країн світу становив 

6564,2  млн. дол. США.  

Посилення регуляторних і контрольних заходів щодо офшорно-

го бізнесу в системі державного регулювання інвестиційної діяльності 

потребує інституційних змін у законодавстві та організації єдиного 

регуляторного центру, який би співпрацював з іншими держав- 

ними органами, які безпосередньо контролюють зовнішньоеконо- 

мічну діяльність. Законодавство має постійно вдосконалюватися з вра-

хуванням можливих варіантів схем легалізації доходів, зокрема від 

офшорного бізнесу.  

Мета статті – обґрунтувати необхідність гармонійного поєд-

нання напрямів та обсягів інвестиційних ресурсів, що є вагомим  

інструментом на шляху економічного становлення держави.  

Виклад основних положень. Вплив інвестиційної діяльності на 

економічний розвиток країни, на наш погляд, немає однозначного трак-

тування результатів. Відтак отриманий ефект від використання інвес-

тиційних ресурсів в кожному конкретному випадку різний і залежить 

від донорів інвестиційного продукту та їх утримувачів і від внутріш-

нього та зовнішнього середовища, в якому здійснюється ця діяльність.  

Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) з України 

в  економіку країн світу на 31 грудня 2014 р. становив 6352,2 млн. дол., 

зокрема у країни ЄС – 6035,8 млн. дол. (95,0% загального обсягу), 

в  інші країни світу – 316,4  млн. дол. (5,0%) [3].  

Прямі інвестиції з України здійснено до 46 країн світу, пере- 

важна частка спрямована до Кіпру (91,6%).  
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Рис. Розподіл прямих інвестицій (акціонерного капіталу) з України 
за основними країнами інвестування (у % до загального обсягу) 

 

Для оцінки впливу інвестицій на економіку країни було викори-
стано емпіричний аналіз та розроблено таку статистичну модель: 

 

 
 

де, D_RATE – депозитна процентна ставка, L_RATE – кредитна 
процентна ставка, E_RATE – обмінний курс, INV_Z – інвестиції 
з  України в країни світу. Статистичною базою для дослідження слугу-
вали дані динаміки основних макроекономічних і фінансових показни-
ків України, які публікують Міжнародний валютний фонд, Державний 
комітет статистики України, Світовий банк даних. Використовувались 
річні дані. Аналізуючи дані, отримані з допомогою тесту на стаціонар-
ність (стаціонарність показника означає наявність деякого незмінного 
у часі середнього значення та постійної у часі дисперсії відхилень по-
точних значень від цього середнього значення) АДФ (тест Дікі-
Фуллера), з’ясувалось, що всі показники є стаціонарні в перших різни-
цях; депозитна процентна ставка, обмінний курс, інвестиції з України 
в країни світу є стаціонарними на рівні 1% з ймовірністю 95–99%. 
А  ось кредитна процентна ставка, експорт є також стаціонарними, 
проте на рівні 5% з ймовірністю 90–95%. З цього дослідження робимо 
висновок, що всі розглянуті показники є стаціонарними, отже їх можна 
використовувати в подальших дослідженнях.  

На основі теоретичних припущень досліджено причинно-на- 

слідковий зв’язок між інвестиціями та основними макроекономічними  

показниками, із допомогою тесту Гренджера. Гіпотезу про те, що зов-

нішній борг не впливає на інвестиції з України в країни світу можна 

відкинути, на рівні статистичної значущості 5%, з лагами у 1, 2 та 

3  роки (проте з лагом у 3 роки на рівні статистичної значущості 10%). 
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Те, що імпорт не впливає на інвестиції з України в країни світу, можна 

спростувати на рівні статистичної значущості 5% з лагом у 1 та 2 роки. 

Гіпотезу про відсутність впливу експорту на інвестиції з України 

в  країни світу спростовуємо на рівні статистичної значущості 5% 

з  лагом у 1 та 3 роки.  

На рівні статистичною значущості 10% з лагом у 1 рік можна 

спростувати гіпотези, що імпорт та обмінний курс не впливають на 

інвестиції з України в країни світу. З лагом у 2 роки можна стверджу-

вати, що існує певний зв’язок між: прямими іноземними інвестиціями 

та зовнішнім боргом на рівні статистичної значущості 5%. А з лагом 

у  2, 3 та 4 роки інвестиціями з  України в країни світу та ВВП, на рівні 

статистичної значущості 10%, 5% та 5% відповідно.  

Також спростовуємо гіпотези про те, що інвестиції з України 

не  впливають на обсяги валової продукції промислового виробництва з 

лагом у 3 роки на рівні 1%; імпорт з лагом у 3 та 4 роки з рівнім статис-

тичної значущості 1%; експорт з лагом у 3 та 4 роки з рівнім статистич-

ної значущості 5%; обмінний курс з лагом у 3 та 4 роки на рівні 1%. 

Причинно-наслідкові зв’язки між зовнішнім боргом та основними 

макроекономічними показниками (за результами тесту Гренджера). 

 
Таблиця 1 

 

Причинно-наслідкові зв’язки  

між інвестиціями та макропоказниками 
 

Гіпотеза 
Статистична  
значущість 

(1 лаг) 

Статистична 
значущість 

(2 лаг) 

Статистична 
значущість 

(3 лаг) 

Статистична 
значущість 

(4 лаг) 

Імпорт не впливає на  
інвестиції з України в 
країни світу 

5,86902 
(0,03075**) 

3,78863 
(0,05960)** 

  

Експорт не впливає на 
інвестиції з України в 
країни світу 

4,03953 
(0,06567)** 

 
5,21778 

(0,03326)** 
 

Зовнішній борг країни не 
впливає на інвестиції з 
України в країни світу 

7,38353 
(0,01760)** 

3,92788 
(0,05509)** 

3,35295 
(0,08491)*** 

8,98359 
(0,02809)** 

Інвестиції з України в 
країни світу не впливають 
на обсяги валової продук-
ції сільського господарства 

4,83929 
(0,04651)** 

4,52882 
(0,03978)** 

  

 

* Гіпотезу можна відкинути на рівні статистичної значущості: *-1%; 

** – 5%; *** – 10%.  
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Отримавши дані на стаціонарність, з’ясувавши причинно-

наслідковий вплив між показниками, ми з допомогою регресії з’ясуємо 

чи існує вплив між інвестиціями та обраними показниками.  

Для дослідження впливу тих же показників на інвестиції з Ук- 

раїни в країни світу, було використано таку модель: 

 

 

 

(1. 918)***    (2. 062)**    (-0. 003)    (-2. 392)**    (3. 301)* 

 

R
2
 = 0,84 DW= 2. 14 

 

Проаналізувавши це дослідження, робимо такий висновок, що 

на інвестиції з України в країни світу має позитивний вплив процентна 

ставка за депозитами, а ось кредитна процентна ставка негативно 

впливає, спостерігається також відсутній вплив обмінного курсу на 

інвестиції з України в країни світу (див. табл. 2).  

Зворотного впливу не було виявлено.  

 
Таблиця 2 

 

Статистичний аналіз вивозу капіталу з України 
 

INV_Z=C(1)+C(2)*D_RATE+C(3)*E_RATE+C(4)*L_RATE+C(5) 

*INV_Z(-1)   

Instrument list: INV_Z D_RATE E_RATE L_RATE INV_Z(-1) 

     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     
C(1) 4,988452 2,599884 1,918721 0,0813 

C(2) 2,232073 1,082233 2,062471 0,0636 

C(3) -0,003168 0,855156 -0,003704 0,9971 

C(4) -2,551393 1,066527 -2,392245 0,0357 

C(5) 0,688475 0,208561 3,301077 0,0071 

     
R-squared 0,845908 Mean dependent var 5,906959 

Adjusted R-squared 0,789875 S. D. dependent var 1,727285 

S.E. of regression 0,791777 Sum squared resid 6,896019 

Durbin-Watson stat 2,148480    
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Отже, доведено необхідність змін аналітичного забезпечення 

ухвалення рішень в системі державного регулювання інвестиційної 

діяльності. Врахування результатів статистичного аналізу напрямів 

інвестування та їх впливу на параметри економічного розвитку повин-

но стати основою професійних компетенцій державних службовців.  

Необхідно врахувати можливість отримання різного рівня впли-

ву на економіку залежно від структурного розподілу інвестиційних 

ресурсів. Відтак кожна країна визначає для себе індивідуальну страте-

гію розвитку і відповідно до неї формує попит на інвестиційні ресурси. 

Але, як відомо, внутрішні інвестиції є значно привабливішими для 

країни за зовнішні через різницю в їх вартості та умов залучення. Вар-

то зауважити, що зміна пропорцій в структурі інвестиційного пакету 

може внести непоправні зміни в загальній економічній структурі, що 

призведе до розбалансування системи. Серед можливих наслідків мо-

жна виокремити зміни між галузями країни – деформація міжгалузе-

вих зв’язків, зміна пріоритетів; диспропорції у регіональній структурі; 

зміна структури власності на користь іноземних резидентів; зниження 

рівня конкурентоспроможності внутрішніх суб’єктів господарювання 

шляхом входження на ринок іноземних представників; підвищення 

рівня заборгованості країни тощо. Проте за умови доцільної струк- 

турної орієнтації інвестиційних ресурсів наведені показники можуть 

досягти ефективних змін.  

Висновки. Здійснення державного регулювання інвестиційної 

діяльності вимагає комплексу взаємоузгоджених дій та заходів, вна-

слідок застосування яких буде досягнуто обраних цілей на різних рівня 

держаного регулювання, в розрізі країни – соціально-економічного 

розвитку держави.  

Систему регулювання умов інвестиційної діяльності коригують 

залежно від економічної політики держави у кожний конкретний пе- 

ріод та залежно від ступеня інвестиційної активності суб’єктів госпо-

дарювання тощо.  
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Моисеенко И. П. Влияние направлений инвестиционной деятель-

ности на экономическое развитие Украины 

Обоснована возможность получения разного уровня влияния на эконо-

мику в зависимости от структурного распределения инвестиционных ресур-

сов на внутренние и внешние. Проанализированы особенности вывоза капита-

ла в оффшоры. Доказана необходимость изменения аналитического обеспече-

ния принятия решений в системе государственного регулирования инвестици-

онной деятельности. Определены необходимость использования статистиче-

ского анализа направлений инвестирования и их влияния на макропоказатели 

как аналитического обеспечения принятия решений в системе государствен-

ного регулирования инвестиционной деятельности. 

Определено, что система регулирования условий инвестиционной  

деятельности корректируют в зависимости от экономической политики 

государства в каждый конкретный период и степени инвестиционной актив-

ности субъектов хозяйствования и тому подобное. 

Ключевые слова: инвестиционная деятельность, экономическое раз-

витие, параметры инвестирования, вывоз капитала в оффшоры, прямые ино-

странные инвестиции, статистический анализ. 

 

Moyseyenko I. P. Impact areas investment in economic development of 

Ukraine 

The paper proved the possibility of obtaining various levels of influence on 

the economy depending on the structural distribution of investment resources on the 

internal and external. The features of the export of capital offshore. The necessity of 

using statistical analysis of investment trends and their impact on macroeconomic 

indicators as analytical support decision-making in public investment regulation.  

The system of state regulation investment асtivity and conditions adjusted 

depending on the economic policy of the state at any given time and depending on 

the level of investment activity of business entities and more.  

Key words: investment, economic development, investment options, the 

export of capital in the offshore, foreign direct investment, statistical analysis. 
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПІДХІД 
ДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ 
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

 
Розглянуто актуальні проблеми структури облікових систем, наведено 

результати дослідження властивостей та способів формального опису кон-
цептуалізації облікових систем. Зазначено перелік особливостей структури 
управління, схеми управлінських цілей і предметних технологій в економічній 
діяльності. Досліджено поняття «інформаційного» підходу до визначення 
бухгалтерського обліку.  

Ключові слова: система, облікова система, інформаційна система 
бухгалтерського обліку.  

 

Постановка проблеми. Однією із вагомих і невирішених про-
блем сьогодення є відсутність в Україні концептуальної основи облі-
кових систем. Її не досліджували вітчизняні вчені. У спеціальній еко-
номічній літературі розкрито лише питання, пов’язані з суттю, роллю 
і  характеристикою концептуальних основ обліку та звітності, що ви-
користовують у міжнародній практиці [1].  

Стан обліку у ринкових відносинах призвів до відповідної зміни 
у концепції бухгалтерського обліку, його понять і принципів. Одно- 
часно бухгалтерський облік як наука перебуває на стадії розвитку, ви-
значення не тільки нової концепції та методології обліку, а й теоре-
тичних засад його формування.  

Стан дослідження. Концептуальна основа обліку дає керівниц-
тву можливість вибору операцій, подій, обставин, які мають бути облі-
ковані, а також їх визначення, оцінки, узагальнення та відображення 
у  фінансовій звітності [2]. Концепції обліку виконують значну роль, 
оскільки становлять основу всіх чинних і майбутніх стандартів та є 
базовими принципами формування фінансової звітності, які викорис-
товують для вирішення питань, не регламентованих стандартами [3].  

Метою статті є дослідження інформаційного процесу системи 
бухгалтерського обліку, яка потребує додаткової уваги, про що неод-
норазово наголошували не лише українські економісти-експерти, але 
й  закордонні фахівці.  

Виклад основних положень. Головним сьогодні є досліджен- 
ня концептуальних основ бухгалтерського обліку для реалізації чин-
ників його подальшого розвитку, забезпечення користувачів повною 
та  дієвою інформацією про результати діяльності суб’єктів гос-
подарювання. 
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Вибір способу обробки облікової інформації є визначальним в 

організації бухгалтерського обліку, яка має відповідати особливостям 

конкретного підприємства, його цілям та інтересам, а також сприяти 

планомірному та раціональному веденню господарства. В сучасних 

системних дослідженнях розрізняють чотири рівні методологічних 

знань: філософські основи системних досліджень; загальнонаукові 

методологічні принципи та форми досліджень; конкретна наукова ме-

тодологія системного дослідження в спеціальних дисциплінах; мето-

дика і техніка системних досліджень в конкретних предметних сферах. 

Ці чотири рівні завжди є в процесі дослідження системи. Системний 

підхід формує у дослідника своєрідний погляд на природу і способи 

представлення та вивчення різних об’єктів як систем.  

За визначенням Е. Л. Шуремова [4] система – це впорядкована 

сукупність різних елементів чи частин, взаємозалежних між собою 

і  з  зовнішнім середовищем, об’єднаних в єдине ціле. Існують і інші 

визначення. Український вчений Г. В. Лавінський визначає систему 

як  комплекс елементів, які взаємодіють [5].  

Системи існують в нашій підсвідомості, в об’єктивному світі, 

вони можуть також створюватись людьми.  

З розвитком суспільства в межах системи управління здій-

нюється ускладнення процесів управління, яке, своєю чергою, стиму-

лює розвиток інформаційних систем. Потреба в управлінні виникає 

у  разі необхідності координації дії членів трудового колективу, 

об’єднаних для досягнення локальних і глобальних цілей.  

Беручи до уваги сфери застосування, вирізняють такі інформа-

ційні системи: банківські, страхові, податкові, фондового ринку, про-

мислових підприємств. Одне з вагомих місць в інформаційній системі 

займає бухгалтерська інформація. 

Бухгалтерський облік – це система спостереження, вимірювання 

та класифікації фактів господарської діяльності, яка узагальнює і пере-

дає інформацію для управління господарськими процесами.  

Російський науковець В. Г. Макаров наголошує, «що бухгалтер-

ський облік відображає процеси, які відбуваються при виконанні госпо-

дарських планів, і, відповідно, ті засоби, за допомогою яких ці процеси 

здійснюються. Ціллю такого відображення є збір інформації про стан 

і  використання господарських засобів з тим, щоб на основі отриманих 

даних здійснювалось керівництво господарською діяльністю» [6]. 

Я. В. Соколов визначив, що: «Бухгалтерський облік представляє 

собою систему спостереження, вимірювання і класифікацію фактів 

господарської діяльності, яка узагальнює і передає інформацію для 

управління господарськими процесами» [7].  
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Відомості про окремі факти в системі бухгалтерського обліку 

змінюються на інформаційну характеристику господарського процесу. 

Правильний, ефективний облік дає можливість вважати, що на всіх 

етапах облікового процесу фіксується й узагальнюється тільки та ін-

формація, яка необхідна для управління господарською діяльністю.  

Бухгалтерський облік розглядається як система, бо він ґрунту-

ється на певних постулатах; висновки, які можна зробити з його даних, 

є безпосередньо з життя, з цих постулатів; бухгалтерський облік пока-

зує і може показувати не що було і що буде в господарстві, а тільки те, 

що отримало відображення під час виконання умов постулатів [8].  

Розглядають дві системи бухгалтерського обліку: окрему і за-

гальну. Оскільки правила ведення бухгалтерського обліку визначаєть-

ся різними відомствами, то кожне з таких відомств і підприємств, що 

входять до нього, є окремою системою. Відтак все, що властиве кож-

ній з цих окремих систем, утворює загальну систему обліку.  

Утворення будь-якої системи бухгалтерського обліку є наслід-

ком вольового акту регулюючого органу, воля якого не безмежна і ви-

значена об’єктивно. Бухгалтерський облік використовується в усіх 

сферах підприємницької діяльності – виробничій, комерційній, банків-

ській, страховій, у всіх галузях та підгалузях господарювання – проми-

словості, сільському господарстві, будівництві тощо.  

В основі інформаційної системи бухгалтерського обліку прий-

нято розв’язання облікових задач, які об’єднані в комплекси і вико-

нуються окремими ділянками обліку. Комплекс задач характеризуєть-

ся визначеним економічним змістом, веденням затверджених синтети-

чних рахунків, первинними і зведеними документами, взаємопо-

в’язаними алгоритмами розрахунків, а також методичними матеріала-

ми і нормативними документами конкретної ділянки обліку.  

Ефективна інформаційна система враховує різницю між рівнями 

управління, сферами дій, а також зовнішніми обставинами і надає ко-

жному рівню управління тільки ту інформацію, яка необхідна йому 

для ефективної реалізації функцій управління.  

Інформаційна система бухгалтерського обліку поділяється на 

відкриту частину, тобто таку, що може бути опублікованою, та закри-

ту, яка становить комерційну таємницю підприємства. Перша формує 

поняття фінансового обліку (економіко-правова система), друга – вну-

трішньогосподарського (управлінського), виробничого (виробничо-

комерційна система) обліку.  

Існує багато причин щодо процесу управління системою, які 

утруднюють управління складними системами: неповнота і невизначе-

ність вихідної інформації; відсутність чи недостатня адекватність  
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моделі; різновид можливих форм управління. Посилення контрольних 

функцій обліку в умовах автоматизованої обробки інформації необхід-

не для здійснення постійного контролю за кожною окремою операці-

єю, а також виявлення прихованих порушень і відхилень у господар-

ській діяльності підприємства.  

Найбільш поширеною є недостатність інформації, оскільки 

тільки за наявності інформації можливе управління системою. В про-

цесі управління виникають інформаційні потоки між об’єктом 

і  суб’єктом управління економічного об’єкта, а також між ним  

і  зовнішнім  середовищем.  

У бухгалтерському обліку вирізняють інформаційну, організацій-

ну, методологічну, контрольну, аналітичну та комунікаційну функції. 

У сучасному трактуванні під «інформаційною системою» розу-

міється автоматизація інформаційних процесів. Одне з важливих місць 

в інформаційній системі займає інформаційна функція бухгалтерсько-

го обліку, яка формує інформацію про фактичний стан економічного 

об’єкта, його виробничо-господарську та фінансову діяльність. Авто-

матизована інформаційна система бухгалтерського обліку (АІС-БО) – 

це система, в якій інформаційний процес бухгалтерського обліку авто-

матизований через застосування спеціальних методів обробки даних, 

які використовують комплекс розрахункових, комунікаційних і інших 

технічних засобів, в цілях отримання і передання інформації, необхід-

ної спеціалістам-бухгалтерам для виконання функцій управлінського 

та фінансового обліку [9].  

Процеси збору, реєстрації, передання, накопичення, зберігання 

і  обробки інформації становлять інформаційний процес бухгалтерсь-

кого обліку. З технологічного погляду процедури інформаційного про-

цесу деталізуються, вибудовуються у визначеній послідовності в тех-

нологічний процес і реалізуються технічними та програмними засоба-

ми, методами та способами перетворення інформації, що і є інформа-

ційною технологією конкретної предметної сфери. Для реалізації ін-

формаційної технології автоматизованих облікових систем існує набір 

компонентів, які її забезпечують. До компонентів, які забезпечують 

автоматизовані облікові системи, належать: інформаційне, технічне, 

математичне, програмне, лінгвістичне, організаційне, технологічне, 

ергономічне, правове і методичне забезпечення.  

Основна частина автоматизованих облікових систем відображає 

задачі, які формують повну і достовірну інформацію про виробничо-

господарську діяльність підприємства, яка необхідна внутрішнім і зов-

нішнім користувачам. Задачі, які реалізують функцію бухгалтерського 

обліку, різнобічні, як і об’єкти його спостереження. Це об’єкти, які 
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забезпечують виробничо-господарську діяльність підприємства – його 

власність (активи), кредиторську заборгованість (пасиви), власний ка-

пітал, і об’єкти, які становлять його виробничо-господарську і фінан-

сову діяльність – фінансові та господарські процеси і їх елементи: фак-

ти господарської діяльності та фінансові результати.  

Облікова інформація повинна відповідати певним вимогам.  

Вона повинна бути достовірною і повною, актуальною і своєчасною, 

достатньою і корисною. Первинна інформація повинна бути докумен-

тально підтвердженою і юридично правильно оформленою.  

Висновки. Облікова інформація, як категорія економічної  

інформації, має складну ієрархічну структуру, яка представлена: рек- 

візитами, показниками, документами. Інформація повинна бути  

оцінена на якісному і кількісному рівнях за спеціально розробленими 

методиками. Така оцінка має важливе значення під час організації  

зберігання  інформації  і  технології  її  обробки.  

Відтак можна зробити висновок, що: властивості систем повин-

ні аналізуватись і описуватись; властивість самоорганізації розумієть-

ся як спосіб елементів системи до ухвалення рішень; управління сис-

темою – це її функція, орієнтована чи на зберігання основної якості 

системи, чи на виконання деякої програми, яка забезпечує стійкість 

функціонування і досягнення мети; цикл розвитку системи огортає 

етапи дослідження, аналізу, проектування, вводу в експлуатацію, підт-

римки. Практично всі аспекти організації ведення бухгалтерського 

обліку і їх теоретичні аспекти перебувають у взаємозв’язку. Розкрива-

ючи предмет і зміст основних категорій, закономірності їх розвитку, 

теорія бухгалтерського обліку передбачає шлях розвитку практичної 

реалізації обліку, яка ґрунтується на застосуванні спеціальних підходів 

автоматизованої обробки інформації.  
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Наконечная Н. В. Информационный подход к формированию си-

стемы бухгалтерского учета  

Рассмотрены актуальные проблемы структуры учетных систем, при-

ведены результаты исследования свойств и способов формального описания 

концептуализации учетных систем.  

Указан перечень особенностей структуры управления, схемы управ- 

ленческих целей и предметных технологий в экономической деятельности. 

Исследовано понятие «информационного» подхода к определению бухгалтерс-

кого учета.  

Исследован процесс системы бухгалтерского учета, который требует 

дополнительного  внимания.  

Ключевые слова: система, учетная система, информационная сис-

тема бухгалтерского учета.  

 

Nakonechna N. V. Information approach to construction accounting 

system 

One of the important and unsolved problems today – is the lack of Ukraine 

conceptual framework of accounting systems. This scientific problem found in the 

writings of coverage of domestic scientists. In the special economic literature 

revealed only issues related to the nature, role and characteristics of the conceptual 

bases of accounting and reporting used in international practice.  

State accounting in market relations led to a corresponding change in the 

concept of accounting, its concepts and principles. At the same time accounting as a 

science under development, defining not only new concepts and accounting methods, 

but also theoretical principles of its construction.  

In modern systems research methodology There are four levels of 

knowledge: the philosophical foundations of systems research; general scientific 

methodological principles and form of research; specific scientific methodology of 

systems research in specific disciplines; Methods and techniques of systems 

research in specific subject areas.  

With the development of society within the control is complexity 

management processes, which in turn stimulates the development of information 

systems. The need for management occurs when members need to coordinate the 

actions of the labor collective, united to achieve local and global goals. There are 
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many things about the process control system, which complicate management of 

complex systems: the incompleteness and uncertainty of the initial information; the 

absence or lack of adequate model; variety of possible forms of governance.  

Thus, we can conclude that: properties of systems should be analyzed and 

described; property is understood as a way of self-organization system elements 

in  decision-making; control system – is its function-oriented or for storage of the 

quality system, or the execution of some program that provides stability and 

functioning of the goal; system development cycle enveloping stages of research, 

analysis, design, commissioning, support.  

Key words: system, accounting system, accounting information system.  
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 
У СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

 
Проаналізовано формальні та доктринальні підходи до визначення по-

няття «інвестиційна безпека держави» як складової системи економічної 

безпеки. Визначено основні критерії забезпечення інвестиційної безпеки дер-

жави відповідно до сучасних тенденцій та викликів економічному розвитку 

України. Розглянуто підходи щодо поділу національних інтересів у сфері за-

безпечення інвестиційної безпеки, надано характеристику національним інте-

ресам у інвестиційній сфері за часом їх реалізації. З’ясовано, що суть інвес-

тиційної безпеки держави полягає у забезпеченні національних інтересів щодо 

поточного стану економічного середовища та сталих потреб у соціально-

економічному розвитку. 

Ключові слова: економічна безпека, інвестиційна безпека, фінансова 

безпека, інвестиційна сфера, національна економіка. 

 

Постановка проблеми. Процес інвестування є однозначною 

передумовою економічного зростання та добробуту, яка, своєю чер-

гою, реалізується шляхом протидії зовнішнім та внутрішнім загрозам 

національним інтересам держави. Україна, будучи на межі воєнного 

стану, стрімко втрачає своєї позиції на міжнародному ринку інвесту-

вання, що, як наслідок, унеможливлює інноваційну модель розвитку 

країни. Проблеми економічної безпеки у інвестиційній сфері активно 

обговорюються на загальнодержавному рівні. Відтак у Стратегії  

національної модернізації України до 2020 року зазначено, що  
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перспективи розвитку економіки України залежатимуть від якісних 

структурних змін в бік посилення ролі інвестиційно-інноваційної мо-

делі розвитку та підвищення конкурентоспроможності України. Період 

2013–2020 років має стати важливим етапом реструктуризації і закріп-

лення позитивних тенденцій прискорення економічного та соціального 

розвитку України [1, с. 69]. Державна стратегія регіонального розвитку 

на період до 2020 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів 

України від 6 серпня 2014 р. № 385 [2], пронизана ідеєю покращення 

соціально-економічного стану країни шляхом залучення інвестицій, 

однак, варто зауважити, що перший етап реалізації Стратегії згідно 

з  передбаченим алгоритмом дій не відбувся за причини недосконалої 

розробки механізму його дії. Зважаючи на це, формування актуальних 

сьогоденню теоретичних засад щодо суті, реалізації та забезпечення 

національних інтересів у інвестиційній сфері має принципово важливе 

значення, адже механізм забезпечення інвестиційної безпеки держави 

не реалізуватиметься на практиці без наявного теоретичного підґрунтя. 

Стан дослідження. Питання суті інвестиційної безпеки держави 

та її впливу на стан економічної безпеки у контексті забезпечення на-

ціональних інтересів аналізується в роботах провідних вітчизняних та 

зарубіжних вчених: Л. Абалкіна, О. Барановського, О. Власюка, 

М.  Денисенка, М. Єрмошенка, В. Кириленка, М. Крупка, Д. Литвино-

ва, І. Любімова, В. Михайлюка, С. Мошенського, В. Мунтіяна, А. Су-

хорукова, Г. Тулебаєва та інших. Незважаючи на численні досліджен-

ня вказаного напряму, питання інвестиційної безпеки не втрачає своєї 

актуальності та потребує подальшої розробки відповідно до сучасних 

економічних тенденцій, які призводять до виникнення нових загроз у 

інвестиційній сфері. Варто зауважити, що більшість вчених інвести-

ційну безпеку розглядають як допоміжний інструмент (структурний 

елемент) забезпечення фінансової безпеки, однак варто зазначити, що 

таке трактування, поверхнево зосереджене на можливостях інвести-

ційних ресурсів у напрямі реалізації економічної безпеки держави 

і  вказує на неналежну оцінку інвестиційної складової.  

Мета статті – проаналізувати підходи та з’ясувати суть поняття 

«інвестиційна безпека держави» з урахуванням поточних та майбутніх 

трендів економічного розвитку.  

Виклад основних положень. У 1947 році у США був прийня-

тий закон «Про національну безпеку» та створений Союз національної 

безпеки при Президентові США, у діяльність якого входило вирішення 

питань зовнішньої та внутрішньої оборонної та економічної політики. 

Цей нормативно-правовий акт став рушієм діяльності країни у сфері 

забезпечення національних інтересів та просування їх за межами 
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США. Говорячи про інвестиційну безпеку, можна констатувати факт, 

що її виникнення ґрунтувалось на дослідженнях економічної безпеки – 

наймолодшої з наук про безпеку держави. Хоча, фактично, розрахунки 

інвестиційних ризиків почалися з діяльністю перших інвестиційних 

компаній і фондів (Бельгія 1822 рік).  

На момент дослідження у вітчизняному законодавстві термін 

інвестиційна безпека формально не визначений. Зокрема у Законі 

України від 19 червня 2003 р. № 964-ІV «Про основи національної 

безпеки» у ст. 7 як загрозу у інвестиційній сфері (у складі економічної) 

вказано лише зниження інвестиційної та інноваційної активності,  

науково-технічного та технологічного потенціалу, що не зовсім точно 

відповідає усьому спектру потенційних загроз у вказаній галузі.  

У ст. 8 зазначено, що основним напрямом у реалізації інве- 

стиційної складової (у складі економічної безпеки) є поліпшення  

інвестиційного клімату, підвищення ефективності інвестиційних  

процесів; стимулювання випереджувального розвитку наукоємних 

високотехнологічних виробництв, останнє визначає суть і мету  

інвестиційної  безпеки.  

На нашу думку, вказаний нормативно-правовий акт потребує 

змін у частині розподілу національних інтересів відповідно до складо-

вих національної безпеки України (політичну, економічну, соціальну, 

інформаційну, соціальну, науково-технологічну, екологічну, гуманіта-

рну воєнну безпеку) та визначення формальних термінів кожної зі 

складових національної безпеки. 

У Методичних рекомендаціях щодо розрахунку рівня економіч-

ної безпеки держави, затверджених Наказом Міністерства економічно-

го розвитку і торгівлі України від 29 жовтня 2013 р. № 1277, інвести-

ційна безпека об’єднана з інноваційною і визначається як стан еконо-

мічного середовища у державі, що стимулює вітчизняних та іноземних 

інвесторів вкладати кошти в розширення виробництва в країні, сприяє 

розвитку високотехнологічного виробництва, інтеграції науково-

дослідної та виробничої сфери з метою зростання ефективності, пог-

либлення спеціалізації національної економіки на створенні продукції 

з високою часткою доданої вартості [3], хоча, на нашу думку, вона є 

самостійною складовою економічної безпеки і у ієрархічному співвід-

ношенні переважає над інноваційною.  

Доктринальний підхід до визначення інвестиційної безпеки 

держави не є одностайним. Вказане не викликає жодного подиву, оскі-

льки система – економічна безпека, у підпорядкуванні якої є структур-

на одиниця інвестиційна безпека, має двозначне трактування: з одного 

боку, це стан, з іншого – комплекс заходів.  
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Проведеним аналізом підходів до визначення «інвестиційна 

безпека» встановлено наявність розбіжностей у поглядах науковців 

(табл. 1). 

 
Таблиця 1 

 

Тлумачення поняття «інвестиційна безпека» 
 

О. Барановський Інвестиційна безпека – процес досягнення рівня інвес-

тицій, що дає змогу оптимально задовольняти поточні 

інвестиційні потреби національної економіки за обся-

гом і структурою з урахуванням ефективного викорис-

тання та повернення коштів, які інвестуються, оптима-

льного співвідношення між розмірами внутрішніх 

і зовнішніх інвестицій, іноземних інвестицій у країну і 

вітчизняних за рубіж, підтримання позитивного націо-

нального платіжного балансу [4, с. 366]. 

М. Денисенко Інвестиційна безпека – рівень інвестування економіки, 

який забезпечував би її розширене відтворення, раціо-

нальну реструктуризацію та технологічне переозброєн-

ня [5, с. 14]. 

В. Кириленко Інвестиційна безпека – процес забезпечення стану інве-

стиційної сфери, за якого економіка здатна досягти і 

підтримувати рівень інвестиційних ресурсів для забез-

печення сталого розвитку, зростання конкурентоспро-

можності національної економіки і добробуту населен-

ня. Інвестиційна сфера становить систему економічних 

відносин з приводу руху інвестицій [6, с. 74]. 

М. Крупка Інвестиційна безпека передбачає забезпечення такого 

рівня інвестицій, які (за обсягом і структурою) відпові-

дають поточним потребам економіки [7]. 

І. Любімов Інвестиційна безпека – процес забезпечення такого 

стану інвестиційної сфери, за якого економіка здатна 

зберігати і підтримувати такий рівень інвестиційних 

ресурсів в умовах дії внутрішніх і зовнішніх загроз, що 

є необхідним для забезпечення стійкого розвитку і со-

ціально-економічної стабільності країни, зростання 

конкурентоспроможності національної економіки та 

добробуту населення [8]. 

С. Мошенський Інвестиційна складова економічної безпеки – особлива 

підсистема економічної безпеки, що створює переду-

мови для найкращого використання соціально-

економічних відносин у розвитку і науково-технічному 

відновленні продуктивних сил суспільства через актив-

ну інвестиційну діяльність [9]. 
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А. Сундук Інвестиційне безпека – можливість нагромадження 

ресурсів або капітальних вкладень [10]. 

А. Харламова Інвестиційна складова економічної безпеки визначає 

початкові умови розвитку інвестиційної політики, з 

одного боку, і її результат – з іншого [11, с. 60]. 

О. Яковлева Інвестиційна безпека держави – це рівень співвідно-

шення між величиною інвестицій країни за кордон і 

отриманими інвестиціями, що задовольняє потреби 

внутрішньої економіки і підтримує позитивний платіж-

ний баланс держави [12]. 

 

Згідно з проведеним аналізом у науковому колі інвестиційна 

безпека розглядається як процес забезпечення інвестиційними ресур-

сами та задоволення їх можливостями потреб економіки; як числовий 

показник інвестицій за якого здійснюється розширене відтворення; 

як  стан інвестиційної системи, що створює передумови здійснення 

інвестиційної діяльності на благо реалізації національних інтересів. 

Фактично, основною метою інвестиційної безпеки є реалізація націо-

нальних інтересів у інвестиційній сфері. 

Л. В. Шевченко поділяє національні інтереси у сфері забезпе-

чення інвестиційної безпеки на довгострокові, середньострокові, ко-

роткострокові [13, с. 91–92], однак у силу тощо, що інвестиції є джере-

лом наповнення і розвитку економіки, така класифікація є недоціль-

ною, оскільки вона не гнучка щодо динамічних економічних явищ. 

Відтак інтереси, які забезпечує інвестиційна безпека, повинні 

відповідати актуальному економічному середовищу і адаптуватись 

до  його умов. На наш розсуд, інтереси у інвестиційній сфері слід 

розділяти за ознакою часу їх реалізації на: поточні (мінімізація залеж-

ності від капіталу іноземних інвесторів, забезпечення відповідного 

нормативно-правового механізму реалізації прав інвесторів, залучення 

капіталів вітчизняних інвесторів); ключові (формування інвестиційно-

інноваційної моделі розвитку, забезпечення сприятливого інве-

стиційного клімату, впровадження інноваційних продуктів, спрямова-

них на модернізацію промисловості, розвиток фондового ринку). 

В. І. Мунтіян вважає, що головною ознакою інвестиційної  

безпеки є конкурентоспроможність економіки як процесу реалізації 

економічної безпеки у динаміці [14, с. 434–435].  

Беручи до уваги зазначене, інвестиційна безпека – це пріоритет-

на складова економічної безпеки, що ґрунтується на реалізації об’єктів 

інвестиційної діяльності у напрямі соціально-економічного розвитку 

країни та захисту національної економіки від зовнішніх і внутрішніх 

загроз з метою задоволення національних інтересів. 



________  НАУКОВИЙ ВІСНИК 1´2015 ______________________________________ 

________  Львівського державного університету внутрішніх справ ____________ 

 172 

Висновки. Поза стрімким розвитком наукових досліджень 
у  сфері інвестиційної безпеки, нормативно-правові акти, спрямовані 
на її забезпечення, не містять чіткого формулювання терміну «інве-
стиційна безпека України», що, своєю чергою, зменшує напрями 
діяльності державної політики у економічній сфері, формалізує повно-
важення суб’єктів забезпечення національної безпеки. Теоретичні  
основи інвестиційної безпеки виникають з мети, яку вона виконує 
під  час забезпечення національних інтересів держави та напрямів ре-
алізації її впливу у системі економічної безпеки держави. 
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Охримович М. М. Теоретические основы исследования инвести- 

ционной безопасности в системе экономической безопасности государства 

Проанализированы формальные и доктринальные подходы к определе-

нию понятия «инвестиционная безопасность государства» как составляющей 

системы экономической безопасности. Определены основные критерии обес-

печения инвестиционной безопасности государства в соответствии с совре-

менными тенденциями и вызовами экономическому развитию Украины.  

Рассмотрены подходы относительно разделения национальных интересов 

в сфере обеспечения инвестиционной безопасности, охарактеризованы нацио-

нальные интересы в инвестиционной сфере за временем их реализации.  

Выяснено, что суть инвестиционной безопасности государства заклю- 

чается в обеспечении национальных интересов относительно текущего  

состояния экономической среды и постоянных потребностей в социально-

экономическом развитии. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, инвестиционная безо-

пасность, финансовая безопасность, инвестиционная сфера, национальная 

экономика. 

 

Ohrymovych M. M. Theoretical basis of researching essences of 

investment security in system of economic security of state 

The article determines formal and doctrinal approaches to determining the 

definitions of «state investment security» as a component of economic security. The 

main criterias of investment security state, in accordance of current trends and 

challenges of economic development of Ukraine, is identified. In article detected 

approaches regarding the division of national interests in the field of investment 

security given characteristic national interests in the investment area for future 

implementation. It was found that the investment risk activity began with the first 

investment companies and funds, the investment security of the state ensure national 

interests regarding the current state of the economic environment and the need for 

sustainable socio-economic development, of the rapid development of scientific 

research in the field of investment security , regulations designed to ensure did not 
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contain formulation of the term «investment security of Ukraine», which in turn 

restricts the activities of state policy in the economic sphere, formalizes the authority 

of national security. Ukraine being on the verge of martial law, rapidly losing posi-

tions of its appeal to the international market investment, as a result, such development 

of events brakes progress of economic innovative model of development. 

Key words: economic security, investment security, financial security, 

investment sector, national economy. 
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УДК 65.8(075.8)                    О. І. Пацула 

 
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ 

СОЦІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Проведено дослідження та запропоновано методичний підхід до про-

ведення оцінки ефективності соціальної діяльності підприємства, який ґрун-

тується на розрахунку системи показників, що впливають на фінансові ре-

зультати та кадрову безпеку підприємства.  

Ключові слова: економічна ефективність, соціальна ефективність, 

соціальні витрати, соціальна діяльність.  
 
Постановка проблеми. Соціальна орієнтація ринкової економі-

ки є пріоритетною у моделюванні механізмів господарювання будь-
яких підприємницьких структур. Соціальні явища проникають в усі 
сфери функціонування підприємства, набуває поширення діяльність 
суб’єктів господарювання, спрямована на зниження соціальної напру-
женості не лише в межах трудового колективу, а й населення країни 
загалом. Тобто, підприємства все частіше намагаються впроваджувати 
в свою практику окремі аспекти соціальної відповідальності, яка в 
Україні перебуває на стадії становлення. Треба сказати, що основною 
перешкодою на шляху реалізації соціальних ініціатив на вітчизняних 
підприємствах є недостатність вільних коштів та економічна неста- 
більність зовнішнього середовища функціонування. Крім того, немає 
достатнього розуміння важливості соціальної відповідальності. Водно-
час серед основних чинників здійснення соціальних заходів перше  
місце займають моральні міркування (61,3%) та внутрішнє спонукання 
(52,1%).  

Доволі вагомими є такі чинники, як зростання продажів (37,9%) 
внаслідок підвищення іміджу компаній, копіювання дій конкурентів 
(19,2%) і вимоги з боку органів місцевої влади (18,9%) [1]. Питання 



_________________________________________________  Серія економічна ________ 
__________________________________________________________________________ 

 175 

оцінки ефективності соціальної діяльності підприємства є  важливими 
також з тих причин, що на здійснення такої діяльності витрачаються 
певні додаткові зусилля, які можуть відволікати від вирішення важли-
вих поточних і, нерідко, термінових питань.  

Отже, кожне підприємство має усвідомлювати ту додаткову ви-
году, яку воно отримає в результаті реалізації окремих тих чи інших 
напрямів соціальної діяльності, адже, зрозуміло, що без отримання 
будь-якого ефекту, здійснювати таку діяльність підприємці не будуть.  

Стан дослідження. Дослідженню проблем оцінки ефектив- 
ності соціальної діяльності підприємств присвячені роботи низки  
закордонних та вітчизняних вчених. Серед них варто взяти до уваги 
публікації О. В. Ворони [2], Т. М. Литвиненко [3], Н. Ненашева [4], 
Н. Л. Кусик, А. В. Ковалевської [5], О. А. Буяна [6], А. Н. Булатова [7], 
А. Е. Костін [8] та ін. Проте, незважаючи на певні досягнення у вирі-
шенні поставленої проблеми, питання узагальненого підходу до оцінки 
ефективності соціальної діяльності на вітчизняних підприємствах 
є  невизначеним.  

Мета статті полягає у дослідженні існуючих методик оцінки 
ефективності соціально-відповідальної діяльності підприємства та до-
повнення їх новими показниками.  

Виклад основних положень. Під час оцінювання ефективності 
соціальної діяльності підприємства слід розуміти, що частина соціаль-
них витрат пов’язана з працівниками підприємства і тими соціальними 
заходами, які здійснюються всередині самої компанії. Інша ж части-
на – спрямована на фінансування соціальних проектів, які здійсню-
ються підприємством самостійно або за допомогою різних благодійних 
організацій для надання певних благ тим, хто потребує фінансової до-
помоги і не має відношення до підприємства, охорону навколишнього 
середовища тощо. Оцінювання ефективності таких соціальних проек-
тів слід розпочинати до початку проекту. Ще до ухвалення рішення 
про підтримку проекту визначаються його цілі, які мають бути вимі-
рюваними, реалістичними та зрозумілими. Очевидно, що цілі соціаль-
ного проекту не повинні суперечити загальній стратегії компанії, яка 
підтримуватиме цей проект.  

Організації, що потребує допомоги, доцільно підготувати аналіз 
ситуації, в якому описати проблему та окреслити можливі варіан- 
ти, за допомогою яких можна змінити ситуацію на краще. Тобто, 
їй  слід надати конкретний план свого проекту, у якому необхідно  
зазначити всі основні заходи, що вона планує для досягнення цілей 
проекту, чітко окреслити коло осіб, що отримають допомогу в процесі 
його реалізації. Такий план буде не лише свідченням серйозності намі-
рів організації, її професіоналізму, але й матеріалом для ухвалення 
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рішення керівництвом підприємства, що надає допомогу. Тільки після 
оцінювання соціального проекту, між підприємством, яке надає  
кошти, і організацією, яка їх отримує, доцільно укласти договір 
про  його фінансування, в якому потрібно зазначити права та обо- 
в’язки сторін, розмір фінансування та відповідальність за невиконання 
умов  договору. Отже, оцінювання соціальних витрат є систематизова-
ною оцінкою операцій, пов’язаних з фінансуванням соціальних заходів 
з метою визначення доцільності їх здійснення. Водночас основним 
виступає цільовий підхід, згідно з яким основним критерієм оцінки 
ефективності є ступінь досягнення цілей, які ставить керівництво 
і  працівники підприємства. Відповідно до цього доцільним є визна-
чення ефективності соціальних витрат ступенем досягнення економіч-
них і соціальних цілей.  

З іншого боку, в економічній літературі [9; 10; 11; 12] існує  

традиційне розуміння ефективності як співвідношення: результа-

ти/витрати. Щодо соціальних витрат, то їх загальна економічна ефек-

тивність може характеризуватися співвідношенням таких результатів, 

як обсяг випуску продукції, додана вартість, прибуток до соціальних 

витрат. Своєю чергою, соціальна ефективність передбачатиме як ре-

зультат досягнуті показники якості трудового життя, стабілізації  

соціально-трудових відносин, поліпшення соціально-психологічного 

клімату в колективі, зниження рівня травматизму, захворюваності 

працівників тощо.  

Об’єднуючи обидва підходи, вважаємо, що ефективність со- 

ціальних витрат підприємства – це характеристика результативності 

соціальної діяльності на основі врахування ступеня реалізації еконо- 

мічних та соціальних цілей підприємства та його працівників, а також 

співвідношення результатів діяльності та соціальних витрат.  

На основі викладеного і проведених досліджень для розрахунку 

економічної ефективності пропонуємо використовувати таку формулу: 

 
ЕфСВ = (ТП × ЧП × ВНП) / СВ,       (1) 

 

де, ЕфСВ – економічна ефективність соціальних витрат; ТП – 

зниження плинності кадрів в зв’язку з реалізацією певних соціальних 

заходів, %; ЧП – чисельність працівників підприємства, осіб; ВНП – 

витрати на залучення нового працівника, грн; СВ – соціальні витрати 

підприємства, грн.  

Ще одним показником ефективності соціальних витрат може 

бути збільшення продуктивності праці у зв’язку з реалізацією соціаль-

них  програм.  
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Наприклад, використовуючи метод кореляційно-регресійного 

аналізу і дані 20 підприємств [13], ми визначили, що взаємозв’язок 

(коефіцієнт кореляції) між показником соціальних витрат і продуктив-

ністю праці становить 0,614, що свідчить про помітний зв’язок між 

показниками.  

Тому можна визначити відсоток зниження собівартості продук-

ції за рахунок випереджаючих темпів зростання продуктивності праці 

порівняно з темпами росту соціальних витрат, використовуючи для 

цього формулу співвідношення темпів росту соціальних витрат і тем-

пів росту продуктивності праці: 

 

Св = (ТрСВ – ТРПП)/ТрПП × ПВСВ,         (2) 

 
де, Св – відсоток зниження собівартості продукції за рахунок 

випереджаючих темпів зростання продуктивності праці порівняно 

з  темпами росту соціальних витрат, %; ТрСВ – темп росту соціальних 

витрат, %; ТРПП – темп росту продуктивності праці, %; ПВСВ – питома 

вага соціальних витрат в собівартості продукції, %.  

Звичайно, що витрачання коштів на забезпечення системи моти-

вації і стимулювання персоналу та формування сприятливого соціаль-

но-психологічного клімату в колективі не повинно бути бездумним. 

Саме тому процес здійснення соціальних витрат підприємства повинен 

чітко аналізуватися на предмет ефективності, доцільності здійснення 

та впливу на рівень кадрової безпеки підприємства.  

Для оцінки ефективності соціальних витрат пропонуємо  

використовувати так званий коефіцієнт окупності соціальних витрат 

(КОСВ): 

 

СВ

СВВЧД
КОСВ

)( 


,        (3) 

 
де, ЧД – чистий дохід підприємства, тис. грн; В – загальні ви-

трати підприємства, тис. грн; СВ – соціальні витрати, пов’язані з пер-

соналом підприємства, тис. грн.  

Під час розрахунку цього показника з чистого доходу пропо- 

нуємо виключити всі витрати, не пов’язані з персоналом.  

Далі, поділивши уточнений показник доходу на соціальні витра-

ти, визначимо розмір доходу, отриманого на кожну гривню, вкладену 

у персонал.  

Система стимулювання працівників здійснює опосередкований 

вплив на продуктивність праці. Тому певною мірою ефективність  
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соціальних витрат можна визначити за таким коефіцієнтом, як прибут-

ковість людського капіталу (ПЛК): 
 

ПЗ

ЛК
Е

П
П 

,        (4) 

 

де, П – чистий прибуток підприємства, тис. грн; ЕПЗ – еквівалент 

повної зайнятості, осіб.  

Водночас еквівалент повної зайнятості – це кількість працівни-

ків, необхідна для заповнення повних робочих ставок. Тобто – це кіль-

кість постійних і тимчасових осіб, а також тих, які працюють неповний 

робочий день та за сумісництвом.  

Також розмір доходу, який продукує робоча сила на під- 

приємстві, за винятком коштів, що на неї витрачаються (тобто  

соціальних витрат, які здійснюються на працівників) (ДВПК), можна 

визначити  так: 
 

ПЗ

ЛК
Е

СВВЧД
ДВ

)( 


,        (5) 

 

Отже, ми можемо розрахувати величину доходу, яку приносить 

кожен працівник з урахуванням тих витрат, які підприємство витрачає 

на виплати йому і забезпечення належних умов праці.  

Із вартісними показниками доцільно визначати також вплив со-

ціальної діяльності на кадрову безпеку підприємства, що можна зроби-

ти за допомогою нефінансових показників, серед яких назвемо: 

1) рівень задоволеності працею як частку працівників, що ви-

словили максимальну задоволеність своєю роботою; 

2) клімат в організації як частку працівників, що висловили мак-

симальну задоволеність соціально-психологічним кліматом і культу-

рою трудових відносин в організації; 

3) рівень добровільних звільнень як відношення кількості звіль-

нених до загальної кількості працівників; 

4) рівень загальних звільнень як відношення суми добровільно 

і  примусово звільнених до загальної кількості працівників; 

5) частка постійних працівників в їх загальній кількості; 

6) стан трудової дисципліни як відношення різниці фактично  

відпрацьованого робочого часу і неявок на роботу без поважних  

причин до фактично відпрацьованого робочого часу; 

7) рівень інтелектуального потенціалу як відношення чисельно-

сті працівників з вищою освітою до загальної чисельності працівників. 
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Зрозуміло, що чим більшим буде рівень задоволеності праців-
ників своєю роботою і соціально-психологічним кліматом в організа-
ції, тим рівень кадрової безпеки буде вищим.  

Якщо на підприємстві спостерігається значна частка праців- 
ників, які добровільно звільняються або навіть відбувається їх при- 
мусове звільнення, це становить певну загрозу безпеці підприємства, 
що може виражатись у розкритті комерційної таємниці, «переманю-
ванні» клієнтської бази та необхідності пошуку, навчання і адаптації 
нових кадрів.  

Стан трудової дисципліни характеризує рівень відповідальності 
та зацікавленості в результатах роботи підприємства, що також здійс-
нює вплив на рівень кадрової безпеки організації.  

Рівень інтелектуального потенціалу вказує на характер, мен- 
тальність, поведінку і освіченість працівників і його низький рівень 
формує певні загрози кадровій безпеці підприємства.  

Висновки. Важливою проблемою для сучасних підприємств за-
лишається впровадження соціальних заходів в життєдіяльність компа-
ній на систематичній основі, особливо, коли йдеться про роботу під- 
приємств в умовах кризових явищ в економіці. Основним стимулом 
водночас може виступати лише розуміння ефективності таких заходів, 
яка б виявлялася у підвищенні фінансових результатів, рівня кадрової 
безпеки та репутації підприємства загалом.  

Отже, ми пропонуємо методичний підхід до проведення оцінки 
ефективності соціальної діяльності підприємства, який ґрунтується на 
розрахунку системи показників, що впливають на фінансові результа-
ти та кадрову безпеку підприємства.  
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Пацула О. И. Оценка эффективности социальной деятельности 

предприятия 
Проведено исследование подходов к оценке эффективности социальной 

деятельности предприятия. Предложено методический поход к проведению 
оценки эффективности социальной деятельности предприятия, который 

основывается на расчете системы показателей.  
Отмечено, что оценивание социальных расходов служит системати-

зированной оценкой операций, связанных с финансированием социальных ме-
роприятий с целью определения возможности их осуществления. Таким  

образом, для такой оценки определяется система тех показателей, которые 
осуществляют прямое влияние на финансовые результаты предприятия. При 

этом, наряду с финансовыми показателями эффективности, определяется 
влияние социальной деятельности на кадровую безопасность предприятия.  

Ключевые слова: экономическая эффективность, социальная эф- 
фективность, социальная деятельность, социальные расходы.  

 

Patsula O. I. Evaluation of the effectiveness of the social activity of the 

enterprise 

The author notes that evaluation of social activities serves as a systematic 
evaluation of operations related to the financing of social activities for the purpose 

of determining the feasibility of their implementation. Thus for such evaluation 
defined system of those indicators that make a direct impact on the financial results 
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of the enterprise. Here to calculate the following ratios as: the economic efficiency 

of social expenditures; the percentage reduction in cost of production due to 
the  leading pace of productivity growth in comparison with the growth of 

social  expenditures; payback factor of social expenditures; the profitability 
of  human capital.  

Along with cost indicators, it is advisable to determine the impact of social 

activity on personnel security businesses, which can be done using non-financial 

indicators, among which the author calls: the level of satisfaction with work as a 

proportion of workers expressed a maximum satisfaction of their work; the climate 

in the organization as a proportion of workers expressed a maximum satisfaction of 

socio-psychological climate and culture of labour relations in the organization; the 

general level of layoffs as the ratio of the amount voluntarily and forcibly evacuated 

to the total number of employees; the proportion of permanent employees in their 

total amount; state labor discipline as the ratio of the difference actually spent 

working time and absense to work without good reason to actually waste of working 

time; the level of intellectual potential as the ratio of the number of employees with 

higher education to the total number of workers.  

Key words: economic efficiency, social efficiency, social costs, social 

activities.  
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УДК 330.142.211:330.322:658.14:658.152               Я. Я. Пушак, 

А. С. Завербний 

 
ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ 

ІНВЕСТИЦІЙНОЮ СКЛАДОВОЮ 
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ: 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ  
ЗАСТОСУВАННЯ 

 
Розглянуто проблеми формування економічної безпеки в Україні та 

її  регіонах, а також об’єктах господарювання. Визначено суть економічної 

безпеки, деталізовано її частини. Проаналізовано процес управління інвести-

ційною складовою економічної безпеки на засадах різних підходів. Виявлено 

наявні проблеми управління інвестиційною складовою економічної безпеки та 

можливості їх вирішення. Наведено пропозиції щодо використання функціо-

нального підходу в управлінні інвестиційною та економічною безпекою.  

Ключові слова: економічна безпека, інвестиційна діяльність, іноземні 

інвестиції, управління економічною безпекою, управління інвестиційною діяль-

ністю, інвестиційна складова економічної безпеки, функціональний підхід 

до  управління.  
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Постановка проблеми. Кожне підприємство, регіон, країна 

мають багато загроз, які спричинені економічним розвитком, геополі-

тичним становищем, політичною та соціально-культурною ситуацією 

тощо. Одним із важливих елементів державної безпеки України є еко-

номічна безпека загалом та економічна безпека окремих областей, ре-

гіонів та об’єктів господарювання зокрема. Від ефективності управ-

ління нею та її складовими, одна з яких – інвестиційна, залежатиме 

безпека всієї країни (області, регіону, організації тощо). Однак це 

не  означає, що ця складова є найважливішою. Сьогодні найважливі-

шим є досягнення миру на Сході України. Однак з погляду подальшо-

го розвитку економіки України, інтегрування її до Європейського  

Союзу, інвестиційна складова (зокрема іноземне інвестування) є дово-

лі важливою.  

Мета статті полягає у визначені сутності економічної безпеки, 

її  інвестиційної складової, а також проблем управління нею в кризо-

вих умовах.  

Стан дослідження. Про важливість проблематики економічної 

безпеки підприємства (зокрема її інвестиційної складової), регіону, 

держави свідчить інтерес до неї багатьох вчених-економістів. Науков-

цями, що займаються проблематикою економічної безпеки, є В. Алек-

сеєнко, Я. Базилюк, О. Барановський, О. Бандурка, З. Варналій, В. Ге-

єць, В. Духов, З. Живко, М. Єрмоленко, М. Камлик, А. Кирієнко, 

Д.  Ковальов, Г. Козаченко, М. Копитко, О. Ляшенко, В. Мартинюк, 

С.  Міщенко, Є. Олейніков, Г. Пастернак-Таранушенко, К. Петровка, 

А. Полянський, В. Пономарьов, Д. Попов, В. Попович, М. Разумей, 

Н.  Реверчук, Б. Сокольський, Т. Сухорукова, В. Франчук, І. Червіков, 

С. Шкарлет, В. Шлемко та ін. [1–12]. Однак, не дивлячись на значні 

теоретико-прикладні здобутки в цій галузі, недостатньо дослідженим 

питанням є визначення сутності та значення інвестиційної складової 

економічної безпеки. А також частково вивченою є проблематика 

управління економічною безпекою та її складовими на основі різних 

підходів.  

Виклад основних положень. Дослідження сутності економіч-

ної безпеки свідчить, що це поняття є новим для України. Хоча закор-

доном воно доволі давно використовується у системі державного 

управління і системі менеджменту. Зрозуміло, що це пов’язано насам-

перед з тим, що у радянській економіці взагалі не визнавали проблеми 

економічної безпеки регіону, підприємства, зосереджуючись на зага-

льній безпеці колишнього союзу. Відповідно на початку незалежності 

України ефективність системи управління економічною безпекою  

була на низькому рівні. Ситуація докорінно почала змінюватися, коли 
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підприємства почали самостійно провадити свою діяльність (раніше 

всіма питаннями безпеки опікувалася держава), здійснюючи низку 

різноманітних ризиків, які раніше не виникали. Зокрема інвестиційна 

діяльність українських підприємств зазнає негативного впливу з боку 

нормативно-правого забезпечення. Це зумовлено постійними змінами 

законодавства (деякі законодавчі акти за час незалежності України 

зазнали десятикратних змін, наприклад, акти, що стосуються інвести-

ційної діяльності, як однієї із діяльності з підвищеною небезпекою), не 

сформованістю системи правового захисту підприємництва (зокрема 

недотримання навіть наявних правових актів) тощо.  

Особливої актуальності проблема економічної безпеки набуває 

за умов інтеграції економіки України у Європейський Союз, світове 

господарство [8; 13]. У літературі є різні підходи щодо розуміння еко-

номічної безпеки. Зокрема економічна безпека розглядається як стан та 

ступінь захищеності суб’єкта [10]. Однак економічна безпека – це най-

перше здатність суб’єкта протистояти загрозам і перешкодам щодо 

досягнення встановлених цілей [2]. Тобто, доцільніше розглядати  

економічну безпеку з погляду динамічного, а не статичного підходу. 

Дослідження свідчать, що під економічною безпекою країни (регіону, 

області, підприємства) розуміють стан захищеності економічних інте-

ресів таких суб’єктів, як держава, суспільство загалом, окремі суб’єкти 

(юридичні та фізичні особи). Одночасно економічна безпека країни 

(регіону, області, міста та ін.) повинна передбачати високий рівень 

незалежності, а також ефективності та конкурентоспроможності еко-

номіки [1; 2; 4; 7; 14]. На думку вчених-економістів, стан економічної 

безпеки держави загалом та її структурних частин (регіонів, підпри-

ємств) повинен забезпечувати захист прав українців, високий рівень 

життя (що сприятиме соціальному і культурному розвитку, стабільно-

сті в суспільстві), своєчасне вирішення економічних, соціальних, полі-

тичних, військових, культурних і релігійних проблем (загроз) тощо 

[15]. Система економічної безпеки країни, регіону, підприємства ґрун-

тується на її складових (інформаційної, фінансової, зокрема й інвести-

ційної) [8; 9]. Інвестиційна детермінанта економічної безпеки є над-

звичайно важливою, оскільки розвиток економіки, який можливий 

завдяки інвестуванню, сприятиме підвищенню рівня економічної  

безпеки  загалом.  

Підвищення активності і, особливо, ефективності інвестиційної 

діяльності на локальному рівні дасть змогу досягти покращання 

цих  параметрів на рівні держави, а значить і підвищить рівень еконо-

мічної безпеки підприємства, регіону, країни. Підтвердженням цього 

слугує думка А. А. Пересади про те, що на макроекономічному рівні 
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ефективна інвестиційна діяльність усіх суб’єктів визначає майбутнє 

економіки країни [16]. Тобто, важливо керувати інвестиційною діяль-

ністю не лише на макрорівні, але й на мікрорівні. Від ефективності 

управління інвестиційною діяльністю окремими підприємствами зале-

жить загальний стан інвестиційної діяльності в країні.  

У нинішніх умовах об’єктивною реальністю стала необхідність 

активізації інвестиційної діяльності на всіх ієрархічних рівнях націо-

нального господарства. З метою активізації інвестиційної діяльності 

державна підтримка має полягати у мотивуванні нагромадження капі-

талу суб’єктами господарювання всіх форм власності [4].  

Сьогодні економіка України характеризується зростаючими по-

требами в інвестиційних ресурсах. Однак саме собою залучення інвес-

тицій в економіку нашої країни не дає позитивного результату. Важли-

вою умовою ефективного інвестування є управління інвестиційною 

діяльністю. Погоджуючись із вітчизняними вченими у тому, що інвес-

тиції є найважливішим чинником економічного зростання, а скорочен-

ня їх обсягів розцінюється як одне із видимих свідчень порушень 

у  господарчому розвитку, констатуємо не лише скорочення інвести-

цій, але й неефективне використання наявних обсягів. Інвестиційна 

активність в Україні відчутно знизилася. В цій сфері виникло своєрід-

не замкнене коло – недоінвестування зумовлює зменшення виробни- 

цтва, а воно, своєю чергою, призводить до подальшого зниження інве- 

стиційних можливостей суб’єктів господарювання та держави. Занепад 

інвестиційної діяльності гальмує розвиток промисловості, послаблює 

передумови для нарощування темпів виробництва в перспективі. В цих 

умовах країна все частіше використовує зовнішні запозичення лишень 

для «залатування дір» у фінансовій системі. Залучення іноземних  

позик може бути ефективним лише за умови їхнього цільового вико-

ристання, що не завжди спостерігається в Україні. Про неефективність 

зовнішніх запозичень можна судити за тривалим зменшенням вироб-

ництва, погіршенням його структури та зниження інвестиційної ак- 

тивності. Негативною є тенденція покриття дефіциту державного  

бюджету за рахунок зовнішніх запозичень.  

Аналізування інвестиційної діяльності України дає змогу зроби-

ти висновки щодо рівня інвестиційної безпеки, виявити проблеми та 

можливі шляхи щодо їх вирішення та подальшого розвитку інвести-

ційної діяльності. Згідно зі статистичними даними за 2010–2014 рр. 

найбільший обсяг капітальних інвестицій у розвиток України було 

спрямовано у 2012 р.  

Далі спостерігається негативна тенденція зменшення розмірів 

інвестування (див. рис. 1).  
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Рис. 1. Динаміка капітальних інвестицій в Україну 

за 2010–2014 рр. [13] 

 

Структура капітальних інвестицій є такою (рис. 2) [13]. Негати-

вною тенденцією, що впливає на економічну безпеку, є низький рівень 

залучення іноземних інвестицій (лише 2,1% у 2010 р., 2,77% у 2011 р., 

1,71% – 2012 р. та 1,82% у 2013 р.). Щодо інших змін, то слід зазначи-

ти зменшення надходжень від державного з 5,79% у 2010 р. до 2,42% у 

2013 р. та відповідно місцевого бюджетів з 3,37% до 2,69% (рис. 2).  
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Рис. 2. Структура капітальних інвестицій в Україні 

за джерелами фінансування у 2010–2013 роках [13] 

 
Недостатньо розвинений розгляд проблем управління інве- 

стиційної складової економічної безпеки на мікрорівні, тобто рівні 

підприємств. Методологічну основу для вирішення проблем нако- 

пичення капіталу повинні становити принципи системного підходу. 
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Згідно з цими принципами підприємство має власну мету, завдання 

і  може досліджуватись як замкнена система, що має вхідні (різні види 

ресурсів) та вихідні параметри (продукцію, послуги), ієрархічну орга-

нізаційну структуру управління, взаємодіє з іншими виробничо-

господарськими системами [4]. Не дивлячись на це, якщо ж вченими 

і  досліджується управління інвестиційною складовою економічної 

безпеки на рівні підприємств, то основна увага зосереджується лише 

безпосередньо на управлінні окремими інвестиційними проектами, 

а  не інвестиційній діяльності підприємства загалом. Однак управління 

інвестиційною діяльністю промислових підприємств не обмежується 

лише інвестиційними проектами, а є ширшим. Проекти є частиною 

інвестиційної діяльності.  

Управління інвестиційною складовою економічної безпеки – 

це  комплекс дій, спрямованих на забезпечення досягнення її мети  

(підвищення рівня безпеки, розвитку об’єкту інвестування, отримання 

прибутку (доходу) чи іншого позитивного ефекту). Проект є лише 

об’єктом вкладення реальних або фінансових інвестицій.  

Проведене дослідження свідчить, що вчені-економісти виріз- 

няють три підходи до управління інвестиційною складовою економіч-

ної безпеки, а саме: функціональний, динамічний та предметний чи за 

об’єктами управління. Управління інвестиційною складовою еконо- 

мічної безпеки на засадах функціонального підходу передбачає здійс-

нення функцій управління. Управління інвестиційною складовою  

економічної безпеки на засадах динамічного підходу передбачає роз- 

гляд всіх процесів (робіт) відповідно до часу їх реалізації. Управління 

інвестиційними проектами водночас здійснюється поетапно і обумов-

люється поступовим виконанням робіт згідно з проектом, тобто почи-

наючи із виникнення ідеї та підготовки інвестиційного проекту та  

закінчуючи здачею об’єкту в експлуатацію та запуску на повну ви- 

робничу потужність. Одним із можливих варіантів реалізації інвести-

ційних проектів за цим підходом є створення алгоритму його реаліза-

ції, в якому доцільно виокремлювати всі етапи для деталізації викону-

ваних робіт.  
Предметний підхід в управлінні інвестиційною складовою  

економічної безпеки визначає об’єкти безпосереднього управління. 
Об’єктами управління за предметного підходу в інвестиційному проек- 
ті є: безпосередні об’єкти та промислові потужності, які підлягають 
будівництву, реконструкції, технічному переоснащенню тощо; ресур-
си, необхідні для реалізації цього інвестиційного проекту, а саме:  
інформаційні, фінансові, матеріальні, кадрові, енергетичні тощо; ви- 
робнича, маркетингова, збутова, зовнішньоекономічна, фінансова та 
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інша діяльність, яка безпосередньо пов’язана з управлінням проектом 
і  з досягненням планових економічних та соціальних результатів.  

Відповідно, розглядаючи ці підходи через призму управління 
інвестиційною складовою економічної безпеки підприємств, а не лише 
окремими інвестиційними проектами, можна зауважити, що лише 
функціональний підхід дає змогу забезпечити цілісність управлінської 
діяльності. Динамічний та предметний підходи є повністю прив’яза- 
ними до окремого інвестиційного проекту та не дозволяють комплекс-
но управляти інвестиційною складовою економічної безпеки. Відтак 
динамічний підхід до управління передбачає розгляд всіх процесів 
(робіт) відповідно до часу їх реалізації, здійснюється поетапно та обу-
мовлюється виконанням робіт згідно з проектом. Предметний підхід 
визначає об’єкти, які безпосередньо пов’язані з цим проектом (про- 
мислові потужності, які підлягають будівництву, реконструкції, тех-
нічному переоснащенню; ресурси, необхідні для реалізації цього  
інвестиційного проекту; виробнича, маркетингова, збутова, зовніш- 
ньоекономічна, фінансова та інша діяльність, яка безпосередньо 
пов’язана з управлінням проектом).  

Доцільно зосередитись на функціональному підході до управ-
ління інвестиційною складовою економічної безпеки підприємств. 
Підтвердженням цієї думки є твердження вітчизняних та зарубіжних 
вчених економістів. Ще К. Маркс зазначав, що будь-яка безпосередня 
суспільна або спільна праця, яка здійснюється в порівняно великому 
масштабі, потребує в більшому чи меншому ступені управління, що 
встановлює узгодженість між індивідуальними роботами і виконує 
загальні функції. В. В. Яцура та Б. І. Мицик вважають, що управлінсь-
ка діяльність полягає у поєднанні різних видів діяльності, які назива-
ються функціями [17]. Вчені під функціями управління розуміють 
чітко окреслене коло питань та завдань, які вирішуються в процесі 
управління [12].  

Американські вчені М. Х. Мескон, М. Альберт і Ф. Хедоурі до-
тримуються думки про те, що процес управління полягає саме в ре-
алізації функцій. Нині в управлінській літературі існує тенденція 
розглядати управління як реалізацію функцій. Вчені зазначають, що 
управління – це процес планування, організування, мотивування та 
контролювання, який є необхідним для того, щоб сформувати та до-
сягти цілі організації [18]. О. Є. Кузьмін та О. Г. Мельник зазначають, 
що будь-які управлінські процеси на підприємстві здійснюються із 
застосуванням функціонального підходу. Під функціями розуміють 
види управлінської діяльності (трудові процеси у сфері управління), 
які забезпечують формування способів управлінського впливу. Вони 
відображають сутність і зміст управлінської діяльності [19].  
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Дослідження свідчать, що найбільш доцільним є підхід, за яким 

вирізняють п’ять функцій управління: планування, організування, мо-

тивування, контролювання та регулювання. Саме ці функції беруть 

безпосередню участь під час здійснення управлінських процесів.  

Підтвердження цього твердження знаходимо в роботах О. Є. Кузьміна, 

С. В. Князя, В. А. Фльорко, О. Г. Мельник, Ф. І. Хміля та інших [19]. 

Щодо загальної функції управління планування, то всі автори вва- 

жають її найпершою. Подібні також трактування суті планування.  

Управління інвестиційною складовою економічної безпеки – 

це  комплекс дій, спрямованих на забезпечення досягнення її мети  

(підвищення рівня безпеки, розвитку об’єкту інвестування, отримання 

прибутку (доходу) чи іншого позитивного ефекту). На основі узагаль-

нення літературних джерел та вивчення існуючого досвіду управління 

нами розроблена модель управління інвестиційною складовою еконо-

мічної безпеки підприємства на засадах функціонального підходу 

(див.  рис. 3).  
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Рис. 3. Модель управління інвестиційною складовою 

економічної безпеки підприємства 

на засадах функціонального підходу 

 

Управління інвестиційною складовою економічної безпеки на 

засадах функціонального підходу доцільно здійснювати так: плану-

вання (розробка, складання планів інвестиційної діяльності, прогно- 

зування тощо), організування (створення необхідних підрозділів для 

реалізування інвестиційної діяльності), мотивування (стимулювання 

підвищення рівня інвестиційної складової економічної безпеки), конт-

ролювання (забезпечення перевірки отриманих результатів інвести-

ційної діяльності із запланованими, оцінка ефективності інвестиційної 
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діяльності, досягнення цілей), регулювання (усунення відхилень та 

недоліків, виявлених у процесі контролювання інвестиційної діяльно- 

сті, здійснення корекційних дій).  

Висновки. Доцільно зазначити, що економічна безпека та її ін-

вестиційна складова повинна забезпечуватися не лише економічними 

методами (не заперечуючи їх першочерговість) але й іншими способа-

ми (неекономічного характеру): політичними, військовими, інфор- 

маційними та іншими. Паралельно слід констатувати, що безпека 

у  неекономічних галузях забезпечується, окрім спеціальних методів, 

також економічними засобами, зокрема практично завжди із залу- 

ченням інвестиційних ресурсів. Продумане та обґрунтоване управлін-

ня інвестиційною складовою економічної безпеки на засадах функціо-

нального підходу надасть змогу вирішувати комплекс соціально-

економічних завдань та створювати сприятливі умови для реформу-

вання економіки та її реструктуризації. Саме управління інвестицій-

ною складовою економічної безпеки є ключовим елементом, від ефек-

тивності якого залежить розвиток економіки загалом та активізація 

і  рівень безпеки підприємницької  діяльності.  

 

––––––––––––––––– 
1. Архипов А. Экономическая безопасность: оценки, проблемы, спо-

собы обеспечения / А. Архипов, А. Городецкий, Б. Михайлов // Вопросы  
экономики. – 1994. – № 12. – С. 36–44.  

2. Бандурка О. М. Основи економічної безпеки: підручник / О. М. Бан-
дурка, В. Є. Духов, К. Я. Петровка, І. М. Червіков. – Х.: Вид-во Нац. ун-ту 
внутр. справ, 2003. – 236 с.  

3. Барановський О. І. Фінансова безпека: монографія / О. І. Баранов-
ський; Інститут економічного прогнозування. – К.: Фенікс, 1999. – 318 с.  

4. Бойко Є. І. Інвестування структурних реформувань промисловості 
регіону / Є. І. Бойко, В. Б. Войцеховський, М. П. Горин // НАН України; Інсти-
тут регіональних досліджень. – Львів, 2000. – 160 с.  

5. Основы экономической безопасности (государство, регион, пред-
приятие, личность) / под ред. Е. А. Олейникова. – М.: ЗАО «Бизнес школа 
«Интел-Синтез», 1997. 

6. Охріменко О. О. Страховий захист: менеджмент, маркетинг, еконо-
міка безпеки: навч. посібник / О. О. Охріменко. – К.: Міжнародна агенція 
«BeeZone», 2005. – 416 с.  

7. Пастернак-Таранушенко Г. А. Економічна безпека держави. Мето-
дологія забезпечення: монографія / Г. А. Пастернак-Таранушенко. – К.: Київ-
ський економічний інститут менеджменту, 2003. – 320 с.  

8. Попов Д. Ю. Проблеми та шляхи забезпечення фінансової безпеки 
України як функціональної складової економічної безпеки держави в умовах 
її  інтеграції до світового співтовариства / Д. Ю. Попов // Актуальні проблеми 
економічної безпеки України в умовах її інтеграції до світового співтовариства: 



________  НАУКОВИЙ ВІСНИК 1´2015 ______________________________________ 

________  Львівського державного університету внутрішніх справ ____________ 

 190 

матеріали науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ: Академія  
митної служби України, 2005. – С. 56–58.  

9. Разумей М. М. Внутрішні та зовнішні загрози фінансовій безпеці як 
важливій складовій економічної безпеки держави / М. М. Разумей // Актуальні 
проблеми економічної безпеки України в умовах її інтеграції до світового  
співтовариства: матеріали науково-практичної конференції. – Дніпропет-
ровськ: Академія митної служби України, 2005.  

10. Реверчук Н. Й. Управління економічною безпекою підприємниць-
ких структур: монографія / Н. Й. Реверчук. – Львів: ЛБІ НБУ, 2004. – 195 с.  

11. Франчук В. І. Економічна безпека організації як об’єкт теоретично-
го аналізу / В. І. Франчук // Науковий вісник Львівського державного універ-
ситету внутрішніх справ. Серія економічна: зб. наук. праць. – Львів, 2006. – 
Вип. 1. – С. 230–238.  

12. Шкарлет С. М. Формування економічної безпеки підприємств засо-
бами активізації їх інноваційного розвитку: дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.04 / 
С. М.  Шкарлет. – 2008.  

13. Офіційний сайт Державної служби статистики України // Статисти-
чна інформація. Економічна діяльність. Капітальні інвестиції [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 

14. Завербний А. С. Управлінський аспект економічної безпеки під- 
приємств в посткризових умовах господарювання / А. С. Завербний // Пробле-
ми економіки та управління. Вісник НУ «Львівська політехніка». – № 668. – 
Львів, 2010. – С. 267–272. 

15. Завербний А. С. Економічна безпека Львівської області в контексті 
управління інфраструктурою: інвестиційна складова / Г. Д. Андрійович, 
А. С.  Завербний // Управління розвитком економічної та соціальної інфра-
структури Західного регіону в контексті євроінтеграції: монографія / за ред. 
Т. М. Степури. – Львів: Вид-во Ліга-Прес, 2011. – Розділ 2.5. – С. 73–82, 140. 

16. Пересада А. А. Управління інвестиційним процесом / А. А. Переса-
да. – К.: Лібра, 2002. – 472 с.  

17. Яцура В. В. Основи менеджменту: навч. посібник / В. В. Яцура, 
Б. І.  Мицик. – Львів: Літопис, 2000. – 157 с.  

18. Мескон М. Х. Основы менеджмента; пер. с англ. / М. Х. Мескон, 
М.  Альберт, Ф. Хедоури. – М.: Дело, 1997. – 704 с.  

19. Кузьмін О. Є. Теоретичні та прикладні засади менеджменту: навч. 
посібник / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник. – 2-е вид., доп. і перероб. – Львів: 
Національний університет «Львівська політехніка» (Інформаційно-видавничий 
центр «ІНТЕЛЕКТ+», «Інтелект-Захід», 2003. – 352 с.  

20. Угода про асоціацію між Україною та ЄС від 16 вересня 2014 р. 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mfa.gov.ua/ua/about-ukraine/ 
european-integration/ua-eu-association 

 
Пушак Я. Я., Завербный А. С. Подходы к управлению инвести- 

ционной составляющей экономической безопасности: проблемы и перс-

пективы применения 
Рассмотрены проблемы экономической безопасности в Украине и ее ре-

гионах, а также объектах ведения хозяйства. Определена суть экономической 
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безопасности, детализированно ее составляющие. Проанализирован процесс 
управления инвестиционной составляющей экономической безопасности на 
принципах разных подходов. Выявлены существующие проблемы управ- 
ления инвестиционной составляющей экономической безопасности и возмож-
ности их решения. Приведены предложения относительно использования  
функционального подхода в управлении инвестиционной и экономической  
безопасностью.  

Ключевые слова: экономическая безопасность, инвестиционная  

деятельность, иностранные инвестиции, управление экономической безопас-

ностью, управление инвестиционной деятельностью, инвестиционная соста-

вляющая экономической безопасности, функциональный подход к управлению.  

 

Pushak Ya. Ya., Zaverbnyi A. S. The approaches to the management 

of  the investment component of economic security: the problems and the 

prospects  of  application 

The aim of the article is to study the essence of economic security, its 

investment component, as well as the problems in its management in crisis 

conditions on the basis of a functional approach. The interest of many scientists 

demonstrates the importance of the problems of economic security of the enterprise 

(including its investment component), the region and the state. The research of the 

essence of economic security has shown that this concept is relatively new to 

Ukraine. Although, it has been used in public administration and management 

system abroad for a long time.  

The increasing of the activity, especially investment activity at the local 

level, will let to achieve the improvement of these parameters at the state level, and 

thus it will increase the level of economic security of the enterprise, the region or the 

country. The problems of economic security in Ukraine and its regions and in the 

objects of economic activity are considered in this article. The essence of the 

economic security is defined and its components are detailed. The process of the 

management of the investment component of economic security on the basis of 

different approaches (dynamic, objective and functional) is analysed. The existing 

problems of the management of investment component of economic security for each 

of these approaches and opportunities for their solution are revealed. The proposals 

for the use of the functional approach in the management of investment and 

economic security are shown. The main features of the management of investment 

component of economic security are analysed in the article. Thought-out and 

substantiated management of the investment component of economic security based 

on a functional approach will let to solve the whole complex of social and economic 

problems and create favorable conditions for economic reformation and its 

restructuring. The management of the investment component of economic is a key 

element, the development of the economy as a whole and the intensification and 

security level of the entrepreneurship depends on its efficiency.  

Key words: economic security, investment activities, foreign investment, 

management of economic security, management of investment activities, the investment 

component of economic security, functional approach to the management. 
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УДК 338.22:351.863      І. О. Ревак 

 
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ  

ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ МІНІМІЗАЦІЇ 
ЗАГРОЗ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОМУ  

ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ 
 

Розглянуто концептуальні засади державної політики мінімізації за-

гроз інтелектуальному потенціалу України, що є складовою загальнодержав-

ної безпекової політики. Дано авторське визначення цієї політики, окреслено 

її  тактичні та стратегічні цілі, інструментарій і функціональні завдання. 

Обґрунтовано загальнонаукові й організаційно-управлінські принципи, що ста-

ли початком запропонованої державної політики. Зазначено, що проведення 

державної політики мінімізації загроз інтелектуальному потенціалу України 

реалізується через механізм протидії загрозам, що є динамічним структурно-

функціональним комплексом заходів, спрямованих на недопущення потенцій-

них загроз або нейтралізацію (мінімізацію, ліквідацію) реальних загроз інте- 

лектуальному потенціалу держави.  

Розкрито сутнісні характеристики цього механізму, класифіковано 

основні функції, які він виконує залежно від ступеня виникнення чи реалізації 

загроз. Аргументовано, що дія механізму протидії загрозам інтелектуальному 

потенціалу України виявляється через здійснення комплексу заходів правового, 

інформаційно-аналітичного, фінансово-економічного, організаційно-управлін- 

ського та соціального характеру.  

Ключові слова: державна політика, загрози, інтелектуальний потен-

ціал, механізм протидії загрозам.  

 
Постановка проблеми. Сучасний стан забезпечення інтелек- 

туальної безпеки України потребує формування науково обґрунтованої 

державної політики, пошуку ефективних заходів щодо мінімізації за-

гроз інтелектуальному потенціалу, що виступає стратегічним ресурсом 

національної економіки. Активна участь держави в регулюванні про-

цесів, пов’язаних із недопущенням процесу деградації та руйнування 

інтелектуального потенціалу передбачає розробку адекватних меха- 

нізмів протидії численним загрозам. На нашу думку, державна політи-

ка мінімізації загроз інтелектуальному потенціалу України повинна 

реалізовуватись у контексті державної політики захисту національних 

інтересів та забезпечення національної безпеки.  

Стан дослідження. Нещодавно прийнята Стратегія національ-

ної безпеки України включає Основні напрями державної політики 

національної безпеки України відповідно до задекларованих цілей, 
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зокрема: мінімізацію загроз державному суверенітету та створення 

умов для відновлення територіальної цілісності України у межах між-

народно-визнаного державного кордону України, гарантування мирно-

го майбутнього України як суверенної та незалежної, демократичної, 

соціальної, правової держави; утвердження прав і свобод людини 

і  громадянина, забезпечення нової якості економічного, соціального 

і  гуманітарного розвитку, забезпечення інтеграції України до Євро-

пейського Союзу та формування умов для вступу в НАТО [1]. У ст. 6 

Закону України «Про основи національної безпеки України» до пріо-

ритетів національних інтересів віднесено «збереження та зміцнення 

науково-технологічного потенціалу, утвердження інноваційної моделі 

розвитку; розвиток духовності, моральних засад, інтелектуального 

потенціалу Українського народу, зміцнення фізичного здоров’я нації, 

створення умов для розширеного відтворення населення», а у ст. 7  

наведено низку загроз національним інтересам в інтелектуальній  

сфері [2], що, безперечно, актуалізує необхідність розробки та прий- 

няття державної політики мінімізації загроз інтелектуальному потен- 

ціалу  України.  

Метою статті є розробка концептуальних засад державної полі-

тики мінімізації загроз інтелектуальному потенціалу України.  

Виклад основних положень. Державна політика мінімізації  

загроз інтелектуальному потенціалу України є складовою загально- 

державної політики, яка охоплює сукупність взаємопов’язаних цілей, 

завдань, принципів, програм та основних напрямів діяльності органів 

державної та місцевої влади, спрямованих на організацію заходів щодо 

мінімізації загроз інтелектуальному потенціалу держави. Так політику 

визначає вищий законодавчий орган, здійснюють органи державної 

виконавчої влади й органи місцевого самоврядування на основі за-

твердженої органами державної влади та схваленої громадською  

думкою Концепції розвитку інтелектуального потенціалу України.  

Державна політика мінімізації загроз інтелектуальному потенці-

алу України ґрунтується на конституційних нормах; стратегічних до-

кументах розвитку вітчизняної освіти, науки, культури і духовності 

(доктрини, програми, концепції тощо); міжнародних, міждержавних 

договорах, ратифікованих вищим законодавчим органом; законах, за-

конодавчих актах; указах і розпорядженнях Президента України; пос-

тановах Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України; нака-

зах, розпорядженнях Міністерства освіти і науки України, міністерств 

і  відомств, яким підпорядковані заклади інтелектуальної сфери; нака-

зах та розпорядженнях регіональних (місцевих) органів виконавчої 

влади, виданих у межах їхньої компетенції.  
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Суб’єктом цієї політики є держава в особі уповноважених на 

це  органів державної влади. Державну політику у цій сфері повинна 

визначати Верховна Рада України, а реалізовувати Кабінет Міністрів 

України та органи виконавчої влади у сфері освіти і науки, культури 

та  духовності.  

Об’єктами державної політики мінімізації загроз інтелектуаль-

ному потенціалу України, з одного боку, є інтелектуальний потенціал 

як стратегічний ресурс національної економіки, а з іншого, – загрози, 

спрямовані на його руйнування та занепад. Найважливіше завдання 

керівних органів влади – своєчасно ухвалювати правильні рішення 

та  заходи щодо запобігання і/або недопущення настання (реалізації) 

загроз інтелектуальному потенціалу.  

Загальною метою цієї політики є формування комплексу заходів 

щодо недопущення або мінімізації загроз інтелектуальному потенціалу 

України.  

З огляду на довгостроковий характер цієї політики варто виок-

ремити стратегічні та тактичні цілі її проведення. Відтак стратегічни-

ми цілями державної політики мінімізації загроз інтелектуальному 

потенціалу України є: 

‒ зведення реальних загроз інтелектуальному потенціалу Ук- 

раїни до мінімуму, подолання найнебезпечніших; 

‒ недопущення виникнення нових, більш небезпечних (агре- 

сивних) загроз, зумовлених загостренням внутрішніх і зовнішніх супе-

речностей національного та глобального характеру; 

‒ перехід у фазу превентивних заходів, які будуть ефективни-

ми у протидії із загрозами інтелектуальному потенціалу.  

Тактичними цілями під час проведення цієї політики є: 

‒ подолання освітньо-кваліфікаційного дисбалансу у підготов-

ці фахівців вищої школи; 

‒ негайне призупинення еміграції талановитої молоді; 

‒ викорінення корупції у вищій школі; 

‒ зменшення питомої ваги іноземних замовлень на вико- 

нання  НДДКР; 

‒ стимулювання попиту на вітчизняні науково-технічні  

розробки; 

‒ подолання бездуховності та аморальної поведінки із системи 

усталених норм соціальної поведінки.  

Головна ідея державної політики мінімізації загроз інтелект- 

туальному потенціалу України обумовлена внутрішньою природою 

потенційних та реальних загроз, характером їх виникнення і формою 

вияву та має штучний характер.  
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Вона здійснюється за допомогою відповідного інструментарію 

та обумовлена такими функціональними завданнями:  

1) проведення моніторингу та ідентифікації потенційних загроз 

за допомогою комплексу спостережень за станом об’єкта безпеки, роз-

робка паспортів загроз; 

2) застосування ефективних превентивних методів протидії  

загрозам з використанням сучасних інформаційних технологій, засобів 

зв’язку тощо;  

3) локалізація реалізованих загроз інтелектуальному потенціалу 

держави з метою запобігання їх поглиблення та спричинення серйоз-

них збитків і втрат; 

4) недопущення подальшого руйнування інтелектуального по-

тенціалу та поглиблення інтелектуальної кризи у суспільстві шляхом 

прийняття відповідних нормативно-правових документів, пожвавлення 

інвестиційно-інноваційного клімату, покращення соціального захисту 

працівників інтелектуальної сфери та ін.  

Указані завдання державної політики мінімізації загроз інтелек-

туальному потенціалу Україні покликані сприяти якнайшвидшому  

ухваленню рішень із запобігання і/або нейтралізації загроз та ство- 

рювати позитивне сприятливе середовища для швидкого віднов- 

лення національного інтелектуального потенціалу та переходу до  

стадії  нарощування.  

Державна політика мінімізації загроз інтелектуальному потен- 

ціалу України повинна ґрунтуватися на таких загальнонаукових та ор-

ганізаційно-управлінських принципах.  

Принцип законності означає здійснення державними органами 

і  посадовими особами, що відповідають за конкретні заходи щодо 

протидії загрозам інтелектуальному потенціалу, всіх властивих функ-

цій відповідно до чинної Конституції, законів та підзаконних актів, 

згідно зі встановленою у законодавстві компетенцією.  

Принцип доцільності вказує на обґрунтовану необхідність дер-

жавного регулювання процесів, пов’язаних з організацією заходів 

із  мінімізації загроз інтелектуальному потенціалу держави.  

Принцип комплексності передбачає всебічне вивчення причин-

но-наслідкових взаємозалежностей настання або реалізації загроз  

інтелектуальному потенціалу. Цей принцип відповідає за проведення 

комплексної оцінки усіх потенційних загроз, з’ясування причин їх ви-

никнення та ймовірність реалізації.  

Принцип системності ґрунтується на дослідженні економічних 

явищ і процесів як складних систем, що можуть трансформуватися 

у  загрози інтелектуальному потенціалу. Заходи щодо протидії різним 
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загрозам повинні бути взаємопов’язаними та взаємообумовленими 

і  базуватися на використанні категорій системи як єдності взаємо-

пов’язаних елементів, що спільно діють для досягнення єдиної мети. 

Водночас принцип системності повинен спрацьовувати і щодо систем-

ної якості проведених заходів мінімізації загроз інтелектуальному  

потенціалу України.  

Принцип адекватності заходів захисту інтелектуального по- 

тенціалу реальним і потенційним загрозам відповідає за розробку  

відповідного інструментарію – форм, методів, засобів тощо.  

Принцип синергізму виявляється у забезпеченні спільних дій 

для  досягнення єдиної мети, коли ціле є чимось більшим, ніж сума 

його елементів. Під час проведення заходів із мінімізації загроз інте- 

лектуальному потенціалу держави синергізм означає синхронне вико-

ристання комплексу різноманітних засобів, які сукупно зумовлять 

кращий ефект, а ніж тоді, коли їх застосовувати окремо.  

Принцип регулярності – передбачає необхідність систематич- 

ного проведення комплексу заходів із мінімізації загроз інтелект- 

туальному потенціалу на основі високої їх організації та планування 

аналітичної роботи.  

Принцип оперативності – полягає у тому, що державні інститу-

ти, які відповідають за стан і розвиток інтелектуального потенціалу 

держави, повинні швидко та оперативно реагувати на вияви потенцій-

них загроз і у разі необхідності мати підготовлений арсенал найефек-

тивніших заходів протидії.  

Принцип дієвості означає, що комплекс розроблених заходів 

із  мінімізації загроз інтелектуальному потенціалу повинен швидко 

і  невимушено спрацьовувати у разі ухвалення рішення щодо його за-

стосування. Вчасна та доречна аналітична інформація дає можливість 

оперативно оцінити минулі, теперішні чи майбутні події, вжити необ-

хідних заходів для виправлення ситуації або її поліпшення. Також 

принцип дієвості передбачає обмеження зайвої інформації, яка непо-

трібна для ухвалення управлінських рішень.  

Принцип ефективності – означає, що витрати на проведення 

необхідних заходів із мінімізації загроз інтелектуальному потен- 

ціалу (наприклад, залучення відповідних фахівців, розробка норматив-

но-правового, інформаційного забезпечення тощо) повинні бути мак-

симально виправданими, тобто мінімальними.  

Принцип передбачуваності відповідає за послідовність скоор-

динованих дій органів державної та місцевої влади із мінімізації загроз 

інтелектуальному потенціалу, відповідність цілям державної політики, 

а також стратегічним пріоритетам держави. Дотримання наведених 



_________________________________________________  Серія економічна ________ 
__________________________________________________________________________ 

 197 

принципів є необхідною умовою проведення ефективної політики мі-

німізації загроз інтелектуальному потенціалу України.  

Формування державної політики мінімізації загроз інтелект- 

туальному потенціалу охоплює такі етапи: 

1) визначення принципових стратегічних цілей (пріоритетів) 

та  тактичних  завдань; 

2) формулювання кінцевих і проміжних результатів із визна-

ченням конкретних термінів; 

3) вибір методів, засобів, форм протидії загрозам інтелектуаль-

ному  потенціалу; 

4) розробка комплексу заходів із використанням відповідного 

інструментарію; 

5) вибір конкретних органів державної влади, місцевого само- 

врядування, окремих організацій (інституцій), до компетенції яких 

належить врішення поставлених завдань; 

6) підбір і розстановка кадрів, здатних зрозуміти й виконати 

поставлені завдання.  

Окрім зазначених етапів, вбачаємо за необхідне виокремити дві 

фази проведення цієї політики – активну і пасивну. В умовах гострих 

соціально-економічних суперечностей та постійної активізації загроз 

інтелектуальному потенціалу «набирає обертів» активна фаза політики 

мінімізації загроз, відповідно, за умов послаблення дії деструктивних 

чинників доцільно перейти у пасивну стадію та застосовувати превен-

тивні заходи протидії.  

Проведення державної політики мінімізації загроз інтелект- 

туальному потенціалу України реалізується через механізм протидії 

загрозам, що є динамічним структурно-функціональним комплексом 

заходів, спрямованих на недопущення потенційних загроз, або нейтра-

лізацію (мінімізацію, ліквідацію) реальних загроз інтелектуальному 

потенціалу. Дія механізму спрямована на досягнення конкретної  

мети, наприклад, недопущення настання реальних загроз; запобігання 

або зниження до прийнятної величини дії деструктивних чинників; 

розробка ефективних засобів протидії потенційним загрозам; прогно-

зування ймовірних загроз тощо. Для досягнення обраної мети необхід-

но виконати низку завдань, серед яких: виявити причини виникнення 

деструктивних чинників; з’ясувати основні та допоміжні чинники, що 

провокують реалізацію загроз; структурувати реальні та потенційні 

загрози; адаптувати прийняті правові і/або нормативні документи до 

конкретних умов їх імплементації; здійснювати постійний моніторинг 

деструктивних чинників; проводити періодичну (щоквартальну, щомі-

сячну) діагностику загроз та ін.  
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Механізм протидії загрозам інтелектуальному потенціалу Ук- 

раїни є динамічним, оскільки має здатність швидко адаптовуватися 

до  конкретної ситуації. Водночас набір спеціальних знарядь є індиві-

дуальним та залежить від поставлених цілей та завдань.  

Функціонально механізм протидії загрозам інтелектуальній без-

пеці України виконує певні функції залежно від ступеня (ймовірності) 

виникнення та реалізації загроз. Види функцій згаданого механізму 

представлено у таблиці.  

 
Таблиця 

 

Функції механізму протидії загрозам 

інтелектуальному потенціалу України* 
 

№ 
з/п 

Види функцій Зміст функцій 

Зона перебування 

показників  
інтелектуальної  

безпеки 

1.  Функції  

розвитку 

Передбачають проведення 

активної безпекової політики 

Зона безпеки 

2.  Функції  

профілактичних  

дій  

Розкриваються через комплекс 

профілактичних заходів з ме-

тою недопущення реалізації 

загроз 

Зона загроз 

3.  Функції  

активного  

захисту 

Реалізуються через активні дії, 

пов’язані з прийняттям опера-

тивних рішень 

Зона небезпеки 

4.  Ліквідаційні  

функції 

Зводяться до проведення кон-

кретних дій щодо встановлен-

ня обсягів збитків та їх відш-

кодування 

Зона втрат  

або завданих  

збитків 

 

* Складено автором 

 

Механізм протидії загрозам інтелектуальній безпеці України 

виконує різні функції залежно від поставлених завдань (цілей), діагно-

стики поточної ситуації, прогнозування загроз тощо. Відтак за умови 

проведення активної безпекової політики, перебування показників 

у  межах граничних значень або ж їх позитивної динаміки актуальною 

є функція розвитку. Функція розвитку, на нашу думку, спрямована 

на  вжиття конкретних дій щодо поступового зміцнення інтелектуаль-

ної безпеки держави, якнайкраще розкриття інтелектуального потен- 

ціалу, його подальше нарощування, збереження продуктів розумової 

праці, активного захисту інтелектуальної власності, прогнозування 
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та  оперативного реагування на виникнення потенційних загроз. Окрім 

того, функція розвитку пов’язана з процесом ухвалення стратегічних 

планів, програм розвитку, розробки стратегій та розкривається через 

їх  поетапну  реалізацію.  

Функції профілактичного захисту пов’язані з попередженням 

надмірної активізації деструктивних чинників та полягають у здійс-

ненні комплексу заходів, спрямованих на попередження або зменшен-

ня наслідків реалізації загроз. Ця функція спрямована на недопущення 

вияву конкретних загроз та реалізується через чітке виконання зазда-

легідь запланованих заходів щодо протидії передбачуваним загрозам, 

особливо у період їх підвищеної активізації, наближення фактичних 

значень показників інтелектуальної безпеки до граничних (порогових) 

значень, їх загальної спадної динаміки. Функції профілактичного захи-

сту актуалізуються у період, коли усі показники перебувають у «зоні 

загроз», виявляються загальні негативні тенденції макроекономічного 

характеру, існують певні «прорахунки» у проведенні національної 

безпекової політики. Така ситуація, без сумніву, вимагає від органів 

державної влади, місцевого самоврядування, окремих суб’єктів управ-

ління проведення невідкладних профілактичних заходів. Серед преве-

нтивних дій ефективними, на нашу думку, є такі заходи:  

‒ охоронні – передбачають захист усіх об’єктів інтелектуаль-

ної безпеки від впливу дестабілізуючих чинників; 

‒ регулятивні – покликані забезпечити таку поведінку суб’єк- 

тів управління, яка б відповідала вимогам, закріпленим у спеціальних 

нормативах (інструкціях, кодексах); 

‒ облікові – зосереджені на виявленні потенційних джерел за-

гроз, їх класифікації, структуруванні, описі, аналізі та обліку; 

‒ інформаційні – передбачають систематичне інформування 

відповідних суб’єктів управління про реальний стан справ в інтелек- 

туальній  сфері; 

‒ прогностичні – спрямовані на розробку пріоритетних напря-

мів протидії потенційним і реальним загрозам.  

Загалом превентивна діяльність полягає у здійсненні комп- 

лексу заходів, спрямованих на приведення фактичних значень усіх 

показників у гранично допустимі межі, збалансування інтересів  

зацікавлених суб’єктів, підвищення ступеня відповідальності за си- 

туацію,  що  виникла. 

Функції активного захисту набувають особливого значення 

у  разі, коли фактичні значення показників інтелектуальної без- 

пеки вже перевищили граничні (порогові) значення та потрапили 

у  «зону небезпеки». Така ситуація означає, що окремі загрози, або 
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їх  сукупність починають стрімко реалізовуватися, тобто завдавати 

нищівного удару у конкретні об’єкти безпеки, розпочинаються незво-

ротні руйнівні дії в окремих секторах інтелектуальної діяльності, акти-

візуються найбільш небезпечні соціально-економічні процеси. Безу- 

мовно, такий стан справ вимагає рішучих дій з боку суб’єктів, відпові-

дальних за безпеку в інтелектуальній сфері національної економіки. 

Прикладом реалізації функції активного захисту може бути діяльність, 

пов’язана з вжиттям додаткових заходів щодо недопущення подальшої 

деградації вітчизняної науки, руйнації інтелектуального потенціалу, 

проведення швидких та адекватних реформ в освітньому секторі, акти-

візації інноваційних процесів, налагодження співпраці між освітніми 

закладами, науковими установами та високотехнологічними галузями. 

За умови швидкого реагування на різні деструктивні дії загроз інтелек-

туальній безпеці держави поточну ситуацію у цій сфері можна ще 

утримати у прийнятих межах і не допустити катастрофічних руйну-

вань. У разі, коли ухвалені суб’єктами безпеки управлінські рішення 

виявилися несвоєчасними або неефективними, загальна ситуація стає 

неконтрольованою і розвивається за негативним сценарієм.  

Ліквідаційні функції передбачають проведення ліквідаційних за-

ходів, пов’язаних із відшкодуванням завданих збитків. Реалізація цієї 

функції можлива за умови створення резервних фондів, або ж виділен-

ня необхідних коштів з державного чи місцевих бюджетів. Такі лікві-

даційно-стабілізаційні фонди повинні створюватися і на рівні окремих 

підприємницьких структур, що беруть участь у науково-технічній,  

дослідницькій чи інноваційній діяльності. Ліквідаційні заходи прово-

дяться у разі, коли внаслідок реалізації конкретних загроз об’єкту(ам) 

безпеки завдано нищівного удару, вони зазнали руйнації або втратили 

своє існування.  

Варто наголосити, що стрімке падіння фактичних значень усіх 

показників інтелектуальної безпеки знижує загальний рівень інтелек-

туальної безпеки та зумовлює автоматичне її переміщення у «зону 

втрат, завданих збитків». Характерною особливістю ситуації у цій зоні 

є те, що суми завданих збитків важко оцінити, а  наслідки від реалізації 

конкретних загроз можуть бути коротко- і  довгостроковими. Напри-

клад, якщо держава витрачає чималі кошти на підготовку спеціалістів 

з програмного забезпечення, інформаційних технологій, а після закін-

чення вузів більшість таких висококваліфікованих фахівців працює на 

закордонні замовлення або виїжджає за кордон, то наслідки від реалі-

зації такої загрози, як інтелектуальна міграція, вимірюються значними 

сумами. Із упевненістю можемо стверджувати, що такі втрати для 

держави стосуються не лише економічних питань, а містять приховану 
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демографічну та соціальну катастрофу, виправляти яку доведеться  

кільком поколінням.  

Ліквідаційні заходи довгострокового характеру, окрім конкрет-

них дій, спрямованих на покриття витрат внаслідок реалізації тих чи 

інших загроз, повинні передбачати включення у видатки держбюджету 

окремої статті, яка б гарантувала щорічне фінансування (або компен-

сацію) втрат від реалізації загроз інтелектуальному потенціалу Украї-

ни. Впевнені, у такому разі руйнівні наслідки від неефективного вико-

ристання інтелектуального потенціалу або затяжна криза вітчизняної 

науки не завдадуть нищівного удару в освітній та науковий сек- 

тори національної економіки. Заходи короткострокового характеру 

повинні містити визначений перелік точних кроків щодо швидкого 

реагування на завдані збитки та якнайшвидше проведення комплексу 

ліквідаційних  дій.  

Робота механізму протидії загрозам інтелектуальному потенціа-

лу України виявляється через проведення конкретних заходів. Меха-

нізм як складне багатофункціональне утворення передбачає здійснення 

комплексу заходів правового, інформаційно-аналітичного, фінансово-

економічного, організаційно-управлінського та соціального характеру.  

Комплекс дій правового змісту спрямований на розробку та 

прийняття важливих і вкрай необхідних нормативно-правових до- 

кументів, які б визначали правові підстави для визнання інтелектуаль-

ної безпеки держави однією з основних складових економічної безпе-

ки, а інтелектуального потенціалу стратегічним ресурсом національної 

економіки. У найзагальнішому значенні під інтелектуальною безпекою 

розуміємо стан захищеності інтелектуальної сфери держави, що пред-

ставлена сукупністю освітніх, наукових і культурно-духовних закладів 

та інституцій, в яких створюються продукти (послуги) інтелектуально-

го характеру. Актуальність інтелектуальної безпеки, її виникнення 

є  наслідком беззаперечного усвідомлення суспільством важливості 

інтелекту для гармонійного розвитку держави, її поступального руху. 

Оскільки інтелектуальна безпека держави поки не набула офіційного 

визнання, комплекс заходів правового характеру повинен насамперед 

містити закони і підзаконні акти. Вважаємо, що найважливіший нор-

мативно-правовим актом, що володіє вищою юридичною силою та 

регулює найбільш важливі суспільні відносини, повинен стати Закон 

України «Про інтелектуальну безпеку України». Інші підзаконні акти 

повинні бути представлені відповідними Указами й розпорядженнями 

Президента України, Постановами і розпорядженнями Уряду України, 

наказами, інструкціями, положеннями тощо міністерств, відомств, 

державних  комітетів.  
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Комплекс заходів інформаційно-аналітичного характеру перед-

бачає проведення постійного моніторингу рівня загроз інтелектуаль-

ному потенціалу та аналізу умов, впливу чинників та фактичних  

значень показників інтелектуальної безпеки. З метою уникнення загроз 

та попередження можливих кризових ситуацій потрібно здійснювати 

постійний моніторинг внутрішнього та зовнішнього середовища.  

Моніторинг загроз – це спеціально організована система спостережень 

за великою кількістю загроз, що мають різні джерела виникнення 

та  форми вияву. Безумовно, дія загроз спрямована на об’єкти безпеки 

з метою завдати їм шкоди, розбалансувати, призвести до руйнування, 

викликати небезпеку тощо. Саме тому здійснення постійного моніто-

рингу та визначення основних загроз надасть змогу своєчасно розроб-

ляти та вживати практичних заходів з мінімізації чи ліквідації негати-

вного їх впливу. Результати моніторингу можуть використовуватися 

для інтегральної оцінки рівня загроз інтелектуальному потенціалу 

держави та подальшої діагностики можливих кризових ситуацій.  

Аналітична частина цього комплексу заходів відповідає за ґрун-

товний аналіз й оцінку поточного стану інтелектуальної безпеки та 

охоплює: розрахунок системи показників, їх економічну інтерпрета-

цію, порівняння з граничними значеннями, аналіз та оцінку відхилень 

фактичних значень від порогових, визначення умовної «зони» перебу-

вання показників, відстеження загальної динаміки змін тощо. Загалом 

інформаційно-аналітичний комплекс заходів охоплює важливу діяль-

ність щодо збору, оцінки та аналізу інформації про дію дестабілізую-

чих чинників, фактичні значення показників інтелектуальної безпеки 

і  відтак відображає реальний стан інтелектуальної безпеки держави. 

Фінансово-економічний блок заходів охоплює заходи, спрямо-

вані на: по-перше, залучення необхідних фінансових ресурсів для  

проведення активної чи пасивної фази політики мінімізації загроз ін-

телектуальному потенціалу; фінансування багаторівневого комплексу 

профілактичних заходів; акумулювання необхідних коштів для захисту 

об’єктів безпеки в період особливої активізації загроз, катастрофічного 

наближення фактичних значень показників інтелектуальної безпеки 

до  їх порогових значень; спрямування достатніх фінансових ресурсів 

для проведення дієвих заходів щодо недопущення трансформації  

реальних загроз у небезпеку; виділення необхідних коштів для від- 

шкодування завданих збитків; пошук альтернативних джерел фінансу-

вання. Загалом питання фінансового забезпечення є одним із нагаль-

них, без вирішення якого важко говорити про гарантування інте- 

лектуальної безпеки. Без достатніх фінансових ресурсів неможливо 

здійснювати ефективні дії щодо відстеження потенційних джерел  
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виникнення загроз, їх активізацію та надійний захист об’єктів безпеки 

загалом. Ключову роль у цьому процесі повинна виконувати держава 

в  особі компетентних органів, що відповідають за проведення науко-

во-освітньої політики у співпраці з економічними та фінансовими  

інституціями. Безумовно, усвідомлення вирішальної ролі науки в інте-

лектуальному розвитку суспільства та визнання інтелектуального  

потенціалу стратегічним ресурсом держави повинні змінити ставлення 

до них особливо у фінансові сенсі. Долучитися до активізації інтелек-

туально-інноваційних процесів повинні також і суб’єкти підприєм- 

ництва, що зацікавлені в комерціалізації наукових ідей, фінансуванні 

відкриттів та винаходів. Переконані, тільки спільна участь держави 

і  бізнесу на умовах державно-приватного партнерства стануть перши-

ми кроками у вирішенні проблем щодо реальної протидії загрозам ін-

телектуальному потенціалу, а надалі сприятимуть його зростанню.  

Ефективність механізму протидії загрозам інтелектуальному 

потенціалу України значною мірою залежить від виконання комплексу 

заходів організаційно-управлінського характеру. Заходи такого плану 

передбачають проведення організаційної роботи, пов’язаної з моніто-

рингом та діагностикою загроз, діями щодо їх нейтралізації, мінімізації 

чи ліквідації. Виконання функцій такого змісту покладено на суб’єктів 

відповідного рівня, які здійснюють низку заходів загальноорганізацій-

ного характеру, зокрема: своєчасно виконують рішення, ухвалені ор-

ганами вищої юрисдикції; розробляють нормативно-методичне, мате-

ріально-технічне забезпечення в межах власної компетенції; узагаль-

нюють практику застосування вітчизняного законодавства з питань 

безпеки; розробляють пропозиції щодо вдосконалення чинного зако-

нодавства в галузі безпеки. Окрім того, організаційно-управлінські дії 

охоплюють заходи з проведення контролю за рівнем інтелектуальної 

безпеки, ухвалення рішень щодо застосування відповідного інструмен-

тарію, організацію навчання та підготовки фахівців з питань безпеки. 

Про необхідність підготовки фахівців з економічної безпеки наголо-

шує В. І. Франчук, на думку якого, в сучасних умовах активізації  

численних загроз для потреб національної економіки потрібні високо-

кваліфіковані фахівці в галузі безпеки. З цією метою автором розроб-

лена концептуальна модель підготовки фахівців з безпеки в Україні 

[3,  с. 381].  

Заходи соціального характеру є невід’ємною складовою загаль-

ного комплексу заходів, що задіяні у функціонуванні механізму про-

тидії загрозам інтелектуальному потенціалу України. Важливість та 

необхідність такого комплексу заходів зумовлена сферою його засто-

сування. Йдеться про соціальну сферу, що охоплює фундаментальні 
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з  позиції гарантування інтелектуальної безпеки України елементи, 

а  саме суб’єкти та об’єкти безпеки. Комплекс заходів соціального ха-

рактеру частково здійснюється за допомогою відповідних суб’єктів 

та  передбачає заходи з підвищення рівня навчального процесу у ВНЗ 

України, якості освітніх послуг, організації наукової роботи, прове-

дення культурно-духовних заходів з науково-педагогічним персона-

лом, студентами, керівництвом вузів та наукових закладів. Об’єкти 

безпеки, що перебувають під постійним тиском дестабілізуючих чин-

ників, теж потребують соціального захисту, зокрема носії інтелекту 

повинні отримувати адекватну винагороду за творчу працю. Відтак 

заходи соціального забезпечення можуть включати різні види допомо-

ги, доплату за особливі умови праці, додаткові премії тощо.  

Висновки. Державна політика мінімізації загроз інтелектуаль-

ному потенціалу України – це певна цілеспрямована діяльність органів 

державної влади, що формується та здійснюється державними інститу-

тами та спрямована на мінімізацію і/або протидію загроз інтелектуаль-

ному потенціалу держави. Важливим елементом цієї політики висту-

пає механізм протидії загрозам інтелектуальному потенціалу України, 

що є складним багатофункціональним комплексом правових, інформа-

ційно-аналітичних, фінансово-економічних, організаційно-управлінсь- 

ких і соціальних заходів, дія якого спрямована на протидію реальним 

та потенційним загрозам.  
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Ревак И. А. Концептуальные основы государственной политики 

минимизации угроз интеллектуальному потенциалу Украины 

Рассмотрены концептуальные основы государственной политики ми-

нимизации угроз интеллектуальному потенциалу Украины, что является сос-

тавляющей общегосударственной политики безопасности. Предоставлено 

авторское определение этой политики, определены ее тактические и страте-

гические цели, инструментарий и функциональные задачи. Обосновано  

общенаучные и организационно-управленческие принципы, ставшие началом 
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предложенной государственной политики. Отмечено, что проведение госу-

дарственной политики минимизации угроз интеллектуальному потенциалу 

Украины реализуется через механизм противодействия угрозам, который 

является динамическим структурно-функциональным комплексом мер, на- 

правленных на недопущение потенциальных угроз или нейтрализацию (мини-

мизацию, ликвидацию) реальных угроз интеллектуальному потенциалу госу-

дарства. Раскрыто сущностные характеристики данного механизма, клас-

сифицированы основные функции, которые он выполняет в зависимости от 

степени возникновения или реализации угроз. Аргументировано, что действие 

механизма противодействия угрозам интеллектуальному потенциалу Украи-

ны проявляется через осуществление комплекса мер правового, информацион-

но-аналитического, финансово-экономического, организационно-управленче- 

ского и социального характера.  

Ключевые слова: государственная политика, угрозы, интеллектуаль-

ный потенциал, механизм противодействия угрозам.  

 

Revak I. O. Conceptual Principles of State Policy for Minimizing 

Threats for Intellectual Potential of Ukraine 

The article describes Conceptual Principles of State Policy for minimizing 

threats for intellectual potential of Ukraine which is a part of national security poli-

cy. The author gives definition of this policy, outlines its tactical and strategic objec-

tives, instruments and functional tasks. General scientific, organizational and man-

agerial principles that became the departure point of the suggested policy are 

grounded in the article.  

The stages of formation of this policy and its implementation in two phases – 

active and passive are described in the article. It is pointed out that the state policy 

of minimizing threats for intellectual potential of Ukraine is realized through the 

mechanism of counteraction to threats and that has dynamic structural and func-

tional measures aimed at avoiding potential threats or neutralizing ( minimizing, 

eliminating ) the real threats to intellectual potential.  

The essential characteristics of this mechanism are revealed, the basic func-

tions that it performs depending on the degree of occurrence or threats realization 

are classified.  

It is indicated that the function of development is foresees providing an ac-

tive security policy; the features of preventive actions are revealed through a  set of 

preventive measures to avoid the realization of threats; active protection functions 

are implemented through active actions related to operational decisions; liquidation 

functions are reduced to  carrying out specific actions to establish the  volume of 

losses and their compensation. It is proved that the action mechanism of countering 

threats to intellectual potential of Ukraine is expressed through the implementation 

of measures of legal, information-analytical, financial, economic, organizational, 

managerial and social issues. 

Key words: state policy, threats, intellectual potential, the mechanism to 

counter threats. 
 

Стаття надійшла 19 квітня 2015 р. 
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УДК 65.012.8               О. Р. Сватюк, 

К. О. Дзюбіна 

 
АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ 

ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ 
ЕЛЕМЕНТІВ АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКОЇ МОДЕЛІ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 
 

З’ясовано переваги англо-американської моделі корпоративного управ-

ління. Визначено напрями необхідності зміни української моделі корпоратив-

ного управління.  

Обґрунтовано чинники, що обумовлюють напрями розвитку корпора-

тивного управління в Україні, а саме: удосконалення внутрішньокорпоратив-

ної системи управління в кризових умовах; формалізація та затвердження 

стосунків між власниками статутного капіталу, менеджерами підприємст-

ва та місцевою владою; запровадження фінансового, акціонерного та корпо-

ративного контролю; недосконалість банківської системи та неспромож-

ність банків бути вагомими акціонерами й здійснювати контроль за корпо-

ративною діяльністю; залучення інвесторів; залучення корпоративного венчу-

рного капіталу; удосконалення законодавчої бази щодо управління акціонер-

ним товариством, фондовим ринком та вирішенню конфліктів; застаріле 

управління та слабке впровадження сучасного зарубіжного досвіду менедж-

менту; низький рівень доходів, менеджерів і акціонерів.  

Ключові слова: корпоративне управління, акціонер, англо-американ-

ська модель, українська модель, корпоративний контроль, венчурний капітал.  

 

Постановка проблеми. Корпорації як головні інституції сучас-

ної економічної системи сприяють подоланню кризових явищ. Рівень 

впливу корпоративного управління на соціальний та економічний  

розвиток країн, значні пакети акцій в яких сконцентровані в порівняно 

невеликої кількості суб’єктів господарювання, суттєво відрізняється 

від аналогічного показника в країнах із високим ступенем розпоро-

шення акціонерного капіталу.  

Проте наявність різних систем корпоративного управління 

не  виключає існування схожих проблем: суперечності між ко- 

ротко- та довгостроковими інтересами інвесторів, виконавчими 

та  невиконавчими директорами, різними групами інвесторів (зокре- 

ма іноземними та державними); забезпечення прав та інтересів  

дрібних  інвесторів  тощо.  

Стан дослідження. Розвиток світового досвіду корпоративного 

управління висвітлено науковцями, серед яких: Т. Антошко, В. Євту-
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шевським, Д.  Задихайло [2; 3; 7]. Питання еволюційного розвитку пе-

реваг та недоліків формування української моделі корпоративного 

управління описано в працях П. Буряка, Н. Васюткіної, М. Іоргачова, 

В. Кублікова, Н. Супрун, Ю. Уманців [4; 5; 7; 15; 16].  

Нині не має остаточно сформованої української моделі корпора-

тивного управління, яка б корелювалася через єдину призму поглядів 

дослідників.  

Формування моделі корпоративного управління в Україні  

потребує подальших досліджень, зважаючи на низку правових, органі-

заційних, фінансових проблем у корпоративній сфері. В результаті 

вивчення досвіду моделей корпоративного управління підходи науко-

вців до цього питання суттєво змінились.  

Характерним для сучасних моделей корпоративного управління 

є загострення проблем у кризових умовах. Метою статті є розкриття 

основних шляхів розвитку англо-американської моделі корпоративно-

го управління та характерних для неї  способів та напрямів застосу-

вання заходів управління в корпораціях України.  

Виклад основних положень. Корпоративне управління (КУ) 

є  системою впливу на учасників корпоративних відносин із метою 

ефективного використання об’єднаного капіталу. У межах цієї системи 

створюються економічні, соціальні, правові відносини між власниками 

(акціонерами), менеджерами, працівниками, органами управління 

та  іншими сторонами щодо ефективного управління корпорацією. 

Сучасні кризові явища в світі підвищують інтерес інвесторів до менш 

вартісного, порівняно з банківським кредитом, ринку акціонерного 

капіталу.  

Виокремлюють такі управлінські системи корпоративного регу-

лювання:  

‒ моделі КУ за ступенем концентрації власності: інсайдерська, 

аутсайдерська; 

‒ моделі за ознакою функціонального призначення наглядової 

ради: англо-саксонська, континентальна; 

‒ моделі за ознакою структури наглядових та виконавчих ор-

ганів КУ: унітарна модель, модель подвійних рад [4, с. 34].  

Деякі автори виокремлюють такі моделі КУ: англо-

американську, німецьку, японську [2; 3; 4]. У інших дослідженнях 

[5;  6; 7] визначено дві базові моделі КУ: модель W (the widely-held 

corporationmodel) та модель B (theblockholdermodel).  

Головним елементом, за яким відрізняються зазначені моделі, 

є  структура власності. Результати аналізування переваг англо-амери- 

канської моделі наведено в табл. 1.  
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Таблиця 1 
 

Порівняльна характеристика базових моделей  

корпоративного управління 
 

Ознаки Модель W Модель B 

Географія 

поширення 
Англо-саксонські країни Практично весь інший світ 

Власність Розпорошена (із широ-

ким володінням акціями) 

Концентрована (з домінуючими 

власниками блокхолдерами) 

Контроль над 

корпорацією 

Контролюється профе-

сіональними менедже-

рами з лояльною до них 

Радою директорів і па-

сивною масою дрібних 

акціонерів 

Контролюється великими влас-

никами (найчастіше – багаті 

родини, інколи держава, ще 

рідше – фінансові інститути або 

інші нефінансові корпорації), 

які мають змогу на власний 

розсуд формувати Раду дирек-

торів (за необхідності очолюва-

ти її), а також визначати й змі-

нювати вищих менеджерів 

Корпоративні 

інтереси 

Захист інтересів незнач-

ної кількості акціонерів 

та особистих політич-

них, економічних та 

соціальних інтересів 

генеральних директорів 

Захист інтересів олігархічних 

сімейних династій, які оберіга-

ють зосереджену в них владу, 

інколи з великим збитком для 

економіки своїх країн 

Сторони 

конфлікту 

Акціонери та найманий 

менеджмент (через не-

компетентність, опор-

туністичну поведінку)  

Блокхолдери та всі інші акціо-

нери (через некомпетентність, 

опортуністичне поводження) 

Ризик Ризик експропріації ба-

гатства інвесторів з боку 

найманих менеджерів 

Ризик експропріації багатства 

інвесторів з боку домінуючих 

власників 
 

Джерело: систематизовано на підставі опрацювання [5–7]. 

 

У країнах континентальної Європи та в Японії існує переважно 

інсайдерська система КУ. Інсайдери є і акціонерами, і менеджерами. У 

США, Великій Британії, Канаді, Австралії, Новій Зеландії – переважає 

аутсайдерська система КУ. Інсайдерські системи управління характе-

ризуються тим, що власність сконцентрована в руках декількох осіб, 

які володіють великими частками корпоративного майна. Значна час-

тина функцій управління здійснюється юридичними чи фізичними 

особами, менеджмент перебуває під їх прямим впливом.  
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Аутсайдерські системи управління визначають широку акціо- 

нерну власність, яка є доволі розпорошеною. Ухвалення рішень у та-

ких системах залежить від менеджерів (США, Англія) [4, с. 35].  

Випереджаючими темпами на шляху формування корпорацій, 

рухаються США. Країна орієнтується на ресурсо- та енергозберігаючі 

технологічні уклади, соціально-політичну стабільність, збалансоване 

природокористування, стабілізацію та забезпечення людського розвит-

ку, формування системи висококваліфікованого персоналу, розвиток 

інституціонального та фінансового забезпечення стійкої економіки, 

економічне зростання з мінімізованою кризовою складовою. США 

є  наразі першою у світі з розвитку економіки і, згідно з прогнозами 

фахівців, залишатиметься у трійці лідерів до 2050 р. Країна по- 

сідає 2-ге місце після Китаю з прогнозованим через 35 років ВВП 

у  25  трлн. доларів.  

Специфіка англо-американської системи КУ безпосередньо 

пов’язана з особливостями акціонерної форми власності, а здебільшого 

із відсутністю в англійських і американських корпораціях значних 

(домінуючих над іншими) інвесторів. Акціонерний капітал у цих кор-

пораціях значною мірою розпорошений. Велика кількість корпорацій 

не має у своїх реєстрах жодного індивідуального або інституціональ-

ного акціонера, частка якого становила б більше 1–5% капіталу. 

Як  наслідок, жодна група акціонерів не може пред’явити претензії 

на  особливе представництво в раді директорів корпорації.  

Вагомою особливістю є те, що більшість акцій, які не належать 

індивідуальним інвесторам, сконцентровані в інституціональних інвес-

торів – пенсійних і взаємних (пайових) фондів. Ці інвестори є  радше 

фінансовими менеджерами, вони не прагнуть до представництва в ра-

дах директорів і, як правило, уникають відповідальності за корпорації, 

в яких вони мають значні пакети акцій [7, с. 15].  

Отже, розпорошеність акціонерного капіталу значно полегшує 

перехід акцій від одних власників до інших. Наслідком цього є злиття, 

поглинання та викуп акціонерного товариства на фондових ринках.  

Основними учасниками англо-американської моделі є директо-

ри, акціонери, менеджери, урядові агентства, біржі, саморегулюючі 

організації, консалтингові організації.  

Інтереси акціонерів і керівництва не завжди збігаються. Корпо-

ративне право вирішує цей конфлікт утворенням додаткової ланки – 

ради директорів. Вона обирається акціонерами і є їхнім представни-

ком, який виражає їх інтереси у корпорації. До особливостей ради  

директорів належить те, що до її складу входять інсайдери (працюють 

у корпорації та пов’язані з управлінням) та аутсайдери (незалежні  
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директори, безпосередньо незв’язані з управлінням). Специфічним 

в англо-американській моделі є надмірне значення фіктивного капіталу 

та наявність інвестиційних і комерційних банків. Особливості англо-

американської системи КУ вимагають обов’язкового схвалення акціо-

нерами двох питань: виборів директорів та призначення аудиторів.  

Розглянемо чинники, що сприяють збільшенню кількості неза-

лежних директорів у радах корпорацій. До них належать: зміна складу 

власників (зростання кількості та значення інституціональних інвесто-

рів), участь інституціональних інвесторів у голосуванні на щорічних 

зборах акціонерів, а також рекомендації незалежних організацій (Ко-

мітет з фінансових аспектів корпоративних відносин у Великобританії 

(Комітет Кадбарі) та низка організацій США). Більшість незалежних 

директорів є чинними або мали досвід перебування на керівних поса-

дах в інших корпораціях. Обидві категорії директорів є представника-

ми корпорації та її акціонерів, несуть солідарну відповідальність 

у  справах корпорації. І у США, і Великобританії незалежні директори 

виконують свої функції за сумісництвом.  

Щодо нормативно-правового регулювання КУ, варто зазначити, 

що у США діють закони штату, федеральні закони, комісія з цінних 

паперів і бірж, а в Англії – парламентські акти, колегія з цінних папе-

рів та інвестицій [5, с. 3].  

У США Комісія з цінних паперів і фондових бірж (англ. Security 

Exchange Commission) регулює ринок цінних паперів, відносини «ак-

ціонер – корпорація» та «акціонер – акціонер», вводить правила щодо 

розкриття інформації для корпорацій і т. д. Ці корпорації реєструються 

в певному штаті й саме закони цього штату становлять основу законо-

давчої бази щодо прав і обов’язків.  

Уперше аргументоване твердження про те, що «великі фінансові 

установи, особливо банки, мають потенційну економічну владу, що 

дозволяє істотно впливати на великі корпорації (акції яких знаходяться 

в портфелі цих установ), було сформульовано в доповіді урядової ко-

місії США з цінних паперів і бірж «Про діяльність інституційних інве-

сторів» в 1974 р. Доповідь було сформовано на підставі аналізування 

інформації про пакети акцій, що належать фінансовим установам» 

[8,  с. 14].  

Зокрема корпорації повинні повідомляти інформацію щодо: фі-

нансової звітності (щокварталу); даних про структуру капіталу; попе-

редньої діяльності директорів, які призначаються (включаючи посади, 

які вони обіймають, відношення з корпорацією, володіння акціями 

корпорації); розмірів сукупної винагороди керівництва, дат виплати 

винагороди керівникам інституційного рівня поіменно; акціонерів, які 
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володіють пакетами акцій понад 5% акціонерного капіталу; можливого 

злиття або реорганізації; виправлень, які вносяться до статуту; 

імен  осіб або корпорацій, які запрошуються для аудиторської перевір-

ки. Ця інформація включається в річний звіт або до порядку денного 

зборів акціонерів [2, с. 36].  

Відповідно поставлені чіткі вимоги до змісту інформації, яка 

повинна бути розкрита. До такої інформації належать дані щодо воло-

діння акціями, звіту про директорів, заробітної плати, акціонерів, 

які  володіють більше 5% акціонерного капіталу, а також можливого 

злиття та поглинань.  

У Великобританії вимоги до розкриття інформації аналогічні, 

але не такі строгі, як у США. Як правило, звітність тут надається кожні 

півроку. Однак англійську систему часто характеризують як нераде- 

кватну, оскільки державна служба (аналог американської Комісії 

з  цінних паперів і фондових бірж) повинна працювати більш ефектив-

но. У США акціонери не мають права голосувати за розмір дивідендів, 

який пропонує Рада директорів. У Великобританії, навпаки, це пи- 

тання ставиться на голосування. Акціонери мають право включати 

пропозиції до порядку денного річних зборів. Ці пропозиції повинні 

стосуватися питань бізнесу. Акціонери, які володіють принаймні 10% 

акціонерного капіталу, мають право скликати позачергові загальні 

збори акціонерів [7, с. 18].  

Акціонери мають право брати участь у голосуванні щодо вне-

сення змін у статут, обирати й відзивати директорів, а також погоджу-

вати найважливіші рішення, які можуть призвести до ліквідації (злиття 

або продажу). Однак акціонери американських корпорацій не мають 

жодного впливу на поточні справи корпорації. Вони не визначають 

рівень дивідендів, не впливають на рішення щодо прийняття на роботу 

або звільнення менеджерів. Загальні збори акціонерів, які повинні від-

буватися щорічно, є формальністю. В межах англо-американської  

моделі КУ право акціонерів впливати на поточні справи корпорації 

зводиться до виборів або заміщення директорів.  

Головний керуючий в американських корпораціях (головний 

менеджер), як правило, є ключовою фігурою всього процесу управлін-

ня. Він ухвалює всі основні рішення, спираючись на підлеглих йому 

менеджерів. Часто в корпораціях формально існує комітет з управлін-

ня (правління), але його члени призначаються головним керуючим. 

Практика домінування головного керуючого виявляється не тільки в 

сфері ухвалення управлінських рішень, але й у визначенні членів ради 

директорів. Це суттєво відрізняє її від системи управління в німецьких 

корпораціях [7, с. 19]. 
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Ключова проблема управління у цій моделі полягає в необхід-

ності приведення у відповідність інтересів менеджерів (групи, що 

має  значну владу в де-факто) та інтересів акціонерів (групи, що воло-

діє владою де-юре) [3, с. 157].  

Важливим елементом у забезпеченні сталого розвитку США 

є  корпоративна соціальна та екологічна відповідальність (КС/ЕВ), 

різні форми партнерства держави, громадян і бізнесу в сфері охорони 

навколишнього природного середовища, відтворення компонентів  

довкілля та економному використанні природних ресурсів та джерел 

енергії. КС/ЕВ є концепцією бізнесу, яка через системний, комплекс-

ний і синергетичний ефект забезпечує підтримку бізнесу з різних  

сторін – споживача, місцевої та держаної влади, дочірніх та спорідне-

них бізнес-структур і навіть конкурентів. Це здійснюється за допомо-

гою добровільного прийняття корпорацією певних, взаємовигідних 

для  багатьох сторін зобов’язань соціального та екологічного характе-

ру. Прикладом КС/ЕВ є виконання корпорацією Мак Дональдс зо-

бов’язань дотримання принципів сталого рибальства під час викорис-

тання рибних ресурсів у виробництві продукту «Філе-о-Фіш» та інших 

страв із морепродуктів. Важливе значення водночас має надання Кон-

гресом США ще більше 40 років тому громадянам можливості зверта-

тися в суди, щоб притягнути до відповідальності корпорації, що винні 

у забрудненні навколишнього середовища. Як наслідок, економічні 

агенти зацікавлені у позитивному сприйнятті громадянами їх природо-

охоронної діяльності.  

Практика застосування державно-приватного партнерства 

в  США триває більше 200 років та показує взаємодоповнення інте-

ресів держави і корпорацій там, де вони не в змозі діяти самостійно 

або незалежно один від одного. В США кооперація влади та представ-

ників приватного бізнесу особливо поширена на муніципальному рів-

ні. За даними Національної ради з державно-приватного партнерства 

США (англ. National Councilfor Public-Private Partnership), з 65 базових 

видів діяльності муніципальної влади (водопровід, каналізація, приби-

рання сміття, шкільна освіта, експлуатація паркомісць і т. д.) середнє 

місто користується послугами комерційних фірм під час виконання  

23-х видів зазначеної діяльності [9]. Це дає змогу місцевій владі  

економити 20–50% бюджетних коштів [10].  
Сьогодні перспективним є розвиток венчурного бізнесу в США, 

який зумовлений ефективною інноваційною системою країни. У США 
корпорації можуть використовувати такі пільги, як: зниження ставки 
оподаткування на доходи від операцій із цінними паперами (вна- 
слідок чого збільшується обсяг коштів, що інвестуються в інноваційні 
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проекти); пільгове оподаткування (до 20%); пільговий режим аморти-
зації: інвестиційне податкове кредитування. США стали провідною 
країною розробки та впровадження інновацій завдяки високій під- 
приємницькій культурі інвестування, державній підтримці розвитку 
потужної інвестиційної інфраструктури та здійсненню фундаменталь-
них наукових досліджень, що за умови комерційної реалізації ідей за-
безпечує їм міжнародну конкурентоспроможність [11].  

Найактивніша корпоративна венчурна діяльність у Європі здій-
снюється у Великобританії, частка якої у сукупних європейських  
інвестиціях становить 4% та у Німеччині – 4%. Ще одним ключовим 
гравцем сектора корпоративного венчурного бізнесу сьогодні є країни 
Азії. Основними учасниками в Азійському регіоні є Китай (на який 
припадає 4% глобального обсягу корпоративних венчурних інвести-
цій), Японія та Індія з 4% та 3% відповідно [12]  

2014 року в світі було здійснено 1068 угод із корпоративного 
венчурного інвестування, а обсяг глобальних інвестицій корпоратив-
ного венчурного капіталу становив 19 млрд. доларів США. Загалом 
сектор венчурного капіталу в глобальному масштабі 2014 року був 
оцінений у 48,5 млрд. доларів США, а загальна кількість угод із вен- 
чурного інвестування у світі становила 5753, з яких 20% припадає  
саме на корпоративні венчурні інвестиції, що становить 40% від  
сукупної вартості угод. 2014 року корпоративними венчурними інве- 
сторами було здійснено 98 угод виходу з бізнесу загальною вартістю 
у  9,8 млрд. доларів США. Зокрема кількість виходів із бізнесу є доволі 
динамічним показником, що характеризується високим рівнем  
варіативності. 2013 року ця кількість становила 247 виходів із бізнесу 
вартістю у 36,2 млрд. доларів США, водночас вартість виходу на  
ринок ІРО корпорації «Facebook» становила більше половини вартості 
всіх операцій з виходу з бізнесу [8].  

Основними тенденціями світової індустрії корпоративного  
венчурного капіталу сьогодні є:  

‒ лідерство США за обсягами венчурного фінансування у світі 
[12];  

‒ привабливість для венчурного інвестування таких галузей, як 
програмне забезпечення, біотехнології, наука про життя, чисті техно-
логії, медіа;  

‒ зменшення середнього проміжку часу від початкових інвес-
тицій у стартап корпорацію до її виходу на ринок ІРО [11];  

‒ зростання обсягів венчурних інвестицій в Азії [13];  
‒ домінування у Китаї та Індії такого механізму виходу  

з бізнесу, як розміщення акцій корпорації на ринку IPO, а у країнах 
Західної Європи та США – злиття та поглинання [14];  
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‒ загострення конкуренції між корпоративними венчурними 

капіталістами;  

‒ циклічність динаміки венчурних інвестицій;  

‒ ренесанс венчурного фінансування;  

‒ вихід корпоративного венчурного капіталу на ринки, що  

розвиваються.  

На нашу думку, англо-саксонська модель є демократичнішою, 

що дозволяє швидше та динамічніше розвиватися в умовах вільного, 

відкритого суспільства, дає більше можливостей для конкурентного 

розвитку, водночас вона вимагає високого рівня економічної демокра-

тії, більшої відкритості суспільства, більш тонких механізмів руху  

власності. Основними недоліками зазначеної моделі є: наявність конф-

лікту інтересів інвесторів (які прагнуть високих прибутків) та керівни-

цтва корпорації (яке орієнтується на короткотермінові цілі з метою 

зацікавлення інвесторів). Ця модель є складнішою і за структурою, і за 

функціонуванням, адже з урахуванням високої роздробленості пакета 

акцій акціонери можуть контролювати дії менеджменту через агентів, 

яким делегуються обмежені права з оперативного управління корпора-

цією, виключно за допомогою колективних зусиль.  

Аналізуючи КУ в Україні, можна зробити висновок, що тут 

сформувалась змішана модель КУ з суттєвими аутсайдерськими ри-

сами. Аутсайдерський характер системи КУ в Україні пов’язаний 

із  великою кількістю дрібних власників корпоративних цінних папе-

рів, які намагаються реалізувати свої права. Прикладом поєднання 

елементів аутсайдерської та інсайдерської моделей є діяльність нагля-

дової ради (табл. 2).  
 

Таблиця 2 
 

Порівняльна характеристика структур моделей 

корпоративного управління в Україні за ознакою 

функціонального призначення наглядової ради [1, 3, 19] 
 

Модель 1 Модель 2 Модель 3 Модель 4 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Наглядова рада Наглядова рада – – 

– 
Одноосібний 
виконавчий  

орган 
– 

Одноосібний 
виконавчий  

орган 

Колегіальний 
виконавчий 

орган 
– 

Колегіальний 
виконавчий  

орган 
– 

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ 
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Відповідно до українського законодавства, наглядова рада під- 

приємства здійснює управлінські та контролюючі функції, що харак-

терно німецькій та японській моделям КУ [6].  

Для України актуальним є створення своєї корпоративної сис-

теми регулювання, яка не повинна просто копіювати системи інших 

країн. Доцільним під час формування вітчизняної моделі КУ є враху-

вання соціально-економічних особливостей спаду розвитку суспільст-

ва. Процес відновлення в Україні повноцінної саморегульованої націо-

нальної економіки передбачає наявність ефективно господарюючих 

суб’єктів. Водночас оздоровлення економіки можливе лише завдяки 

створенню системи взаємодії різних форм власності, в якій акціонер-

ній формі належатиме чільне місце. Наявність у акціонерів ефективних 

механізмів контролю за роботою менеджерів, заміни керівництва, пе-

рерозподілу прав власника сприяє підвищенню результативності  

діяльності підприємств корпоративного сектора.  

Ринкові відносини передбачають формування ефективних влас-

ників та відповідної системи взаємодії їхніх інтересів, а також визна-

чення місця держави під час реалізації корпоративних прав. Зазначені 

процеси відбуваються в результаті роздержавлення системи управлін-

ня державною власністю – корпоратизації. Остання передбачає перехід 

до управління акціями колишніх державних підприємств, коли всі фу-

нкції, пов’язані з господарським управлінням, є компетенцією корпо-

рації. Акціями корпоратизованих підприємств можуть володіти банки, 

колективи раніше проданих підприємств, акціонерні товариства та  

інші учасники економічної системи.  

Світовий досвід інтегрування виробництва та власності сприяє 

вирішенню двох найважливіших завдань в економіці: 

‒ утворенню таких форм економічних зв’язків, стійкість і ефек-

тивність яких визначається й гарантується економічними інтересами 

та  стимулами суб’єктів акціонерної форми господарювання як спіль-

них  власників; 

‒ злиттю виробництва товарів та послуг в єдиний економічний 

процес на основі інтегрування прав власності (у межах єдиного 

суб’єкта власності – корпорації).  

Сьогодні проблеми функціонування української моделі КУ про-

являються у відсутності конкретно сформульованої стратегії держави 

щодо процесу спаду розвитку корпоративного сектора та потребують 

реальної державної підтримки суб’єктів діяльності, чіткого визначення 

єдиних і прозорих «правил гри» для всіх учасників корпоративних від-

носин. Проблемами функціонування акціонерних товариств є спекуля-

ції акціями, фінансові зловживання, безвідповідальність тощо.  
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Розвиток КУ в Україні суттєво гальмується проблемами загаль-
ноекономічного та організаційно-управлінського характеру.  

Проблеми загальноекономічного характеру безпосередньо по- 
в’язані з політичною, виробничою, інвестиційною та фінансовою кри-
зами в країні (загроза національній безпеці держави, недосконалість 
і  нестабільність податкової системи; неефективність системи тариф-
ного регулювання і митниці; відсутність захисту вітчизняних виробни-
ків, загроза монополізації ринку внаслідок існування обмеженого  
числа олігархічних фінансово-промислових груп; необхідність реорга-
нізації фінансово-кредитної системи тощо).  

Проблеми організаційно-управлінського характеру насамперед 
визначаються неадекватністю організаційної структури; низькою  
якістю КУ; відсутністю національної корпоративної культури, корпо-
ративної етики та соціальної відповідальності; корумпованістю та бо-
ротьбою за корпоративний контроль різних учасників корпоративних 
відносин; низькою кваліфікацією управлінських кадрів [15; 18; 19].  

Незважаючи на удосконалення нормативно-правової бази 
у  2008–2015 рр. в сфері формування та функціонування корпоратив-
ного сектора, вона все ще залишається доволі суперечливою та недос-
коналою. Зокрема усунення наглядової функції прокуратури в 2014 р. 
може призвести до розширення тіньової економіки та корупції і в сфер 
КУ, і в економіці країни загалом.  

Висновки. З огляду на здійснене нами дослідження, можна  
констатувати, що в українській моделі КУ формально представлено 
елементи різних світових моделей. Характерною для вітчизняної сис-
теми КУ є порівняно розпорошена власність, що є ознакою аутсайдер-
ської моделі. Ця особливість (за умови існування низько ліквідного 
ринку цінних паперів) нерозвиненої фондової інфраструктури є стри-
мувальним чинником становлення КУ як системи реалізації прав  
акціонерів. Спостерігаються тенденції до зростання концентрації  
власності, становлення елементів інсайдерського контролю та впро- 
вадження схем перехресного володіння акціями та формування  
складних корпоративних структур різного типу (характерні інсайдер-
ським моделям).  

Удосконалення КУ та його дієздатності можливе у разі вико- 
ристання успішного зарубіжного досвіду акціонерних відносин.  
Ефективність системи цих відносин має не тільки забезпечувати  
належні умови роботи підприємств, а й передбачати можливості 
управління та контролю за структурою власності, забезпечувати  
баланс інтересів різних груп акціонерів, а також гарантувати їх права.  

Найперспективнішим у цьому напрямі є досвід США щодо здій-
снення корпоративного венчурного бізнесу. На США припадає 65% 
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усіх угод із корпоративного венчурного інвестування у світі, тоді як 
на  країни ЄС – 15% глобальних венчурних інвестицій. Так, середнє 
американське місто працює з приватними партнерами в рамках 23 з 65 
основних муніципальних послуг, а використання партнерських конт-
рактів із корпораціями збільшується. Корпоративний венчурний  
капітал США сьогодні може стати підґрунтям зміцнення інноваційної 
системи України. Корпоративний венчурний бізнес є ефективним на-
прямом фінансування інновацій та науково-технічного прогресу.  

Практика КУ прямо впливає на залучення зовнішніх інве- 

стицій в економіку країн. Без формування ефективної системи  

управління забезпечити залучення інвестицій є неможливим. Саме 

тому проблема управління корпораціями для економіки України 

має  виняткове  значення.  

Неминуче запровадження інтеграційних процесів, які в амери-

канській економіці дедалі частіше супроводжуються постановкою пи-

тання про необхідність усунення бар’єрів, більш тісного контакту 

промислових і фінансових секторів, підвищення ролі великих фінансо-

вих установ в корпоративному управлінні та подальше формування 

конгломератів з банків і промислових корпорацій. Формування полі-

тики дешевих кредитів сприятиме розвитку акціонерної форми власно-

сті та ефективнішому функціонуванню суб’єктів господарювання.  

Специфіка моделі трансформації економічної системи полягає 

в  тому, що корпорації, обслуговуюча їх інфраструктура та норматив-

но-правова, становлення неформальних інституцій, створення відпо- 

відного суб’єктного середовища формувалися фактично одночасно. 

Водночас поза увагою керівництва держави залишилися найголовніші 

чинники, які найбільше впливають на ефективність функціонування 

«оновленої» економіки.  

Чинники, що обумовлюють напрями розвитку корпорацій 

в  Україні: 

‒ удосконалення внутрішньо корпоративної системи управ-

ління в нестабільних умовах; 

‒ формалізація та затвердження стосунків між власниками ста-

тутного капіталу, менеджерами підприємства та місцевою владою; 

‒ запровадження фінансового, акціонерного та управлінського 

контролю; 

‒ недосконалість банківської системи та її неспроможність  

бути вагомими акціонерами, і, відповідно, здійснювати контроль за  

корпоративним управлінням та діяльністю; 

‒ вирішальна роль у розвитку залучення інвесторів; 

‒ упровадження корпоративної венчурної діяльності; 
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‒ постійне удосконалення законодавчої бази щодо управління 

акціонерним товариством, фондовим ринком та вирішення конфліктів; 

‒ вагомість держави як акціонера; 

‒ застаріле управління та невикористання сучасного досвіду 

менеджменту; 

‒ низький рівень доходів і менеджерів, і акціонерів тощо.  

КУ є лише частиною економічної системи, в якій працює кор-

порація. Напрямами подальших розвідок є дослідження особливостей 

використання німецької, японської та інших моделей КУ, аналізування 

рівня конкуренції між корпораціями, формування моделей ефективно-

го КУ з урахуванням особливостей розвитку вітчизняної економіки, 

вивчення впливу корпорацій на утворення міжнародних монополій та 

зменшення рівня конкурентної боротьби.  
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Сватюк О. Р., Дзюбина К. О. Анализ возможностей применения 

в  Украине элементов англо-американской модели корпоративного 

управления 
Обоснованы преимущества англо-американской модели корпоративно-

го управления. Определенно направления необходимости изменения украинской 

модели корпоративного управления.  

Основное внимание сосредоточено на обосновании факторов, обуслов-

ливающих направления развития корпоративного управления в Украине. От-

дельное внимание уделено таким факторам как: усовершенствование внут-

ренней корпоративной системы управления в кризисных условиях; формализа-

ция и утверждение отношений между владельцами уставного капитала, ме-

неджерами предприятия и местной властью; ввод финансового, акционерного 

и корпоративного контроля; несовершенство банковской системы и ее несо-

стоятельность выступать в качестве весомых акционеров и и осуществлять 
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контроль за корпоративной деятельностью; привлечение инвесторов; привле-

чение корпоративного венчурного капитала; усовершенствование законода-

тельной базы относительно управления акционерным обществом, фондовым 

рынком и решения конфликтов; медленное внедрение нового зарубежного 

опыта менеджмента; низкий уровень доходов менеджеров и акционеров.  

Ключевые слова: корпоративное управление, акционер, англо-

американская модель, украинская модель, корпоративный контроль, венчур-

ный капитал.  

 

Svatyuk O. R., Dzyubina K. О. Analysis of the opportunities of 

corporate governance Anglo-American model application in Ukraine 

In the article is dedicated to the benefits of the Anglo-American model of 

corporate governance introduction in Ukraine.  

The issues that remain unresolved for any model of corporate governance 

are identified, namely: the presence of contradictions between short- and long-term 

interests, executive and non-executive directors, different groups of investors, 

including foreign and state; imperfection of the rights and interests of small 

investors etc. Negative aspects of joint stock companies are determined: set 

speculation in stocks, financial abuse and partial irresponsibility.  

Special attention is paid to the grounding of factors determining the 

directions of development of corporate governance in Ukraine: the improvement of 

internal corporate management in crisis situations; formalization and approval by 

the relationship between the owners of the share capital, managers of enterprises 

and local authorities; the introduction of financial, equity and corporate control; 

imperfection banking system and banks’ failure to perform significant shareholders 

and control the corporate activities; attracting investors; attracting corporate 

venture capital; improvement of the legal framework for the management of joint-

stock market and conflict resolution, outdated management and weak 

implementation of modern international experience management; low income of 

managers and shareholders.  

US corporate venture capital today can be a source of strengthening the 

innovation system of Ukraine, including the development of entrepreneurial talent as 

an important tool to overcome the entry barriers to the industry of high-tech 

businesses. Corporate business venture is an effective area of financing innovation 

and accelerating scientific and technological progress.  

It is indicated that conceptual corporate governance problems occur in the 

absence of clearly articulated strategy of the state with respect to development of the 

corporate sector, real state support of activities clearly defined common and 

transparent «rules» for all participants of corporate relations.  

The article also describes the advantages and disadvantages of the 

corporate sector in Ukrainian crisis. The main focus is on the substantiation of 

directions of further development corporations.  

Key words: corporate governance, the Anglo-American model, Ukrainian 

model, corporate control, venture capital.  
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УДК 338.439(477)             О. С. Сенишин 

 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ СУТІ ПОНЯТТЯ 
ПРОДОВОЛЬЧОГО КОМПЛЕКСУ 

 
Розроблено теоретико-методологічні засади розвитку продовольчого 

комплексу України, розкрито зміст понять «продовольчий комплекс», «агроп-

родовольчий комплекс», «агропромисловий комплекс» та визначено їхні взає-

мозв’язки та взаємозалежності. Наведено власне трактування продовольчого 

комплексу, що зводиться до складної соціально-економічної системи взаємо-

залежних сфер, галузей та виробництв, спрямованих на задоволення суспіль-

них потреб населення продуктами харчування рослинного та тваринного по-

ходження в необхідному асортименті та належної якості під час ефективно-

го використання усіх видів виробничих ресурсів.  

Ключові слова: продовольчий комплекс, структура продовольчого 

комплексу, галузь, виробництво, підкомплекс, продовольча безпека.  

 

Постановка проблеми. Формування ефективного механізму 

забезпечення продовольчої безпеки України як країни з перехідною 

економікою передбачає створення конкурентоспроможного продово-

льчого комплексу з оптимальною структурою виробництва, здатного 

в  умовах міжнародної економічної інтеграції та глобалізації випускати 

високоякісну конкурентоспроможну продукцію, забезпечувати потре-

би населення у продуктах харчування та належний рівень продо- 

вольчої безпеки держави.  

Забезпечення населення продовольством завжди вважалось 

пріоритетним завданням розвитку будь-якої держави, а країни, що ус-

пішно вирішили продовольчу проблему, досі очолюють рейтинг най-

розвиненіших країн світу. Всесвітні процеси інтеграції та глобалізації 

підтверджують, що будь-який ринок, зокрема і продовольчий, харак-

теризується нестабільністю та непередбачуваністю умов зростання 

і  розвитку підприємств, діяльність яких залежить від багатьох чинни-

ків зовнішнього середовища.  

Стан дослідження. Дослідженню економічних проблем розвит-

ку продовольчого комплексу присвячено наукові праці вчених Ради 

по  вивченню продуктивних сил України НАН України, Інституту  

аграрної економіки Української академії аграрних наук, Об’єднаного 

інституту економіки НАН України, Інституту економічного прогно- 

зування НАН України, в яких основна увага була зосереджена на  

проведенні агарної реформи, формуванні принципів агарної політики, 
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трансформації відносин власності та соціальної сфери села. Водночас 

актуальною є необхідність вивчення сучасних теоретичних і практич-

них аспектів розвитку продовольчого комплексу України, його струк-

турно-динамічних змін в загальнодержавному та регіональному  

аспектах в умовах ринкових трансформацій на тривалу перспективу, 

що й зумовлює актуальність наукової статті.  

Проблемам функціонування, стратегічного розвитку та про- 

гностичній оцінці продовольчого комплексу присвячені праці бага- 

тьох відомих учених-економістів, зокрема: В. Я. Амбросова, О. В. Бе-

резіна, В. С. Бондаря, П. П. Борщевського, О. Б. Бутнік-Сіверського, 

О. М.  Варченко, А. Ф. Гончара, В. Д. Гончарова, А. О. Заїнчковського, 

М. В. Калінчика, В. Г. Кухти, Д. Крисанова, А. С. Лисецького, 

В. В.  Лиськова, Є. Й. Майовця, М. Й. Маліка, Л. О. Мармуль, 

Т. Л.  Мостенської, М. Г. Оробчука, В. Осадчука, Б. Я. Панасюка, 

Б. Й.  Пасхавера, І. Р. Михасюка, Л. В. Погребняка, П. Т. Саблука, 

М. П. Сичевського, О. П. Сологуб, Д. М. Стеченка, В. І. Топіхи, 

А. В.  Фурси, Л. Г. Чернюк, О. В. Шебаніної тощо. Зважаючи на вели-

чезну увагу до проблем вивчення функціонування та розвитку вітчиз-

няного продовольчого комплексу у науковій літературі, єдиної думки 

щодо етимології продовольчого комплексу, його структурних складо-

вих, функціональних характеристик немає.  

Метою наукової статті є розробка теоретико-методологічних  

засад розвитку продовольчого комплексу України, розкриття змісту 

понять «продовольчий комплекс», «агропродовольчий комплекс», «аг-

ропромисловий комплекс» та визначення їхніх взаємозв’язків та  

взаємозалежностей, надання власного тлумачення поняття продо- 

вольчого  комплексу.  

Виклад основних положень. Варто зауважити, що у більшості 

наукових досліджень учені-економісти характеризують продовольчий 

комплекс як частину агропромислового комплексу (АПК). В еконо- 

мічній літературі АПК визначається як сукупність взаємозалежних 

галузей, об’єднаних існуванням постійних виробничо-економічних 

зв’язків, а також єдністю мети – забезпечення ефективного виробницт-

ва кінцевого продукту на основі сільськогосподарської сировини.  

Також АПК характеризують як «сукупність технологічно й економічно 

взаємозалежних галузей, загальна кінцева мета функціонування яких 

найповніше задоволення потреб суспільства в продуктах харчування 

й  інших предметах споживання з сільськогосподарської сировини 

та  вирішення соціальних питань села на основі послідовного застосу-

вання досягнень науково-технічного прогресу, зростання економічної 

ефективності виробництва» [1, с. 62].  
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Недостатній рівень виробництва продуктів харчування за на- 

явності значного агропромислового потенціалу країни, зумовило із 

формуванням АПК необхідність виділення сукупності економічно 

і  технологічно взаємозалежних галузей та видів діяльності, загальною 

метою функціонування яких є задоволення потреб населення в продук-

тах харчування. Саме наведена проблема вирішується виокремленням 

продовольчого комплексу як елемента АПК. Виділення останнього 

деякою мірою умовне, оскільки технологічні процеси та операції з ви-

робництва продовольчої та непродовольчої сировини в землеробстві 

інколи настільки взаємозалежні, що установити чітку межу між товар-

ною продукцією сільськогосподарських підприємств, призначених для 

продовольчих і технічних цілей, дуже складно. Відтак продовольчий 

комплекс – це складна соціально-економічна система, яка перебуває на 

стадії становлення та розвитку.  

Погоджуємося з твердженням про те, що і АПК, і продовольчий 

комплекс є сукупністю взаємозалежних галузей і виробництв, 

об’єднаних близькими функціональними завданнями. Для продоволь-

чого комплексу останнє полягає в задоволенні потреб населення  

продуктами харчування рослинного та тваринного походження в необ-

хідному асортименті та належної якості. До його складу слід віднести 

зернопродуктивний, картоплепродуктовий, цукробуряковий, плодоо-

вочеконсервний, виноградно-виноробний, м’ясний, молочний, олійно-

жировий підкомплекси та певні інфраструктурні галузі. Крім того, 

до  продовольчого комплексу входять виробництва, що технологічно 

не належать до сільського господарства, а саме: виробництво солі, мі-

неральних вод, вилов риби та ін. [2].  

АПК ж спрямований на задоволення потреб не лише в продо- 

вольстві, а й в інших предметах споживання, вироблених із сільсько- 

господарської сировини. Тому метою функціонування АПК є вироб-

ництво продукції на базі сільськогосподарської сировини. Важливим 

є  і те, що до складу АПК, крім галузей, що виробляють продукти хар-

чування, входять і галузі з виробництва та переробки непродовольчих 

товарів, наприклад, виробництво взуття з натуральної шкіри, тканини 

з  льону та ін.  

Зосередимось на різноманітності трактувань поняття «продо- 

вольчий комплекс».  

Відома учена-економіст Л. В. Погребняк трактує продовольчий 

комплекс як систему технічно взаємозалежних галузей, виробництв 

і  видів діяльності, об’єднаних єдиною метою, що полягає у задо- 

воленні потреб населення в продовольстві за науково обґрунтова- 

ними нормами споживання за найбільш ефективного використання 
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виробничих ресурсів [3, с. 7]. На нашу думку, таке визначення поєднує 

елементи планової системи адміністративно-командної економіки, але 

має право на існування.  

Визначний теоретик у галузі регіонального управління 

Д. М.  Стеченко наголошує на тому, що продовольчий комплекс є су-

купністю взаємопов’язаних підприємств з виробництва продовольчої 

сировини, її заготівлі, переробки, зберігання і реалізації через торго- 

вельно-розподільчу мережу та ринок [4, с. 172]. Повністю погоджує-

мося із цим твердженням, оскільки продовольчий комплекс – це су- 

купність взаємопов’язаних галузей і підгалузей переробної промисло-

вості, сільського господарства, виробничо-технічного обслуговування 

і  сфери обігу, то в процесі свого функціонування на основі міжгалузе-

вих виробничо-економічних зв’язків продовольчий комплекс здійснює 

виробництво, транспортування, переробку, зберігання і реалізацію 

сільськогосподарської продукції та продуктів харчування.  

На думку Ю. П. Лебединського та Л. А. Ганечко, продовольчий 

комплекс є складовою агропромислового комплексу та складним ди-

намічним виробничо-територіальним утворенням, яке, будучи части-

ною агропромислового комплексу, відрізняється від останнього тим, 

що підрозділи, які входять до його складу, пов’язані лише з виробни- 

цтвом харчових продуктів, тоді як в структуру агропромислового ком-

плексу входять галузі, що виробляють з сільськогосподарської сиро-

вини і нехарчові вироби [5, с. 5–6]. Ученими виокремлено цікавий  

підхід до розуміння сфер згаданого комплексу. Відтак перша сфера 

представлена галузями промисловості, що забезпечують сільське гос-

подарство і харчову промисловість матеріально-технічними ресурсами 

(тракторне і сільськогосподарське машинобудування, машинобуду-

вання для тваринництва та кормовиробництва, для харчової проми- 

словості, виробництво мінеральних добрив, засобів захисту рослин, 

тощо). Друга сфера – це сільське господарство. Остання ж охоплює 

виробництва і галузі, які здійснюють заготівлю, транспортування,  

зберігання, переробку сільськогосподарської продукції та реалізацію 

готових виробів. Тобто таке визначення продовольчого комплексу  

вказує на посферну його структуру.  

Цікавою є думка М. М. Паламарчука щодо розуміння продо- 

вольчого як частини агропромислового комплексу, що пов’язаний 

із  виробництвом продуктів харчування, а також із сегментами, які 

не  належать АПК, а саме: рибним господарством, соляною промисло-

вістю, мінеральними водами та ін. [6, с. 8].  

Поняття продовольчого комплексу з позиції посферного підходу 

розглянуто Я. Б. Олійником, який визначає продовольчий комплекс 
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як  «сукупність підприємств, що беруть безпосередню участь у вироб-

ництві продовольчих ресурсів, їх заготівлі, транспортуванні, промис-

ловій переробці, зберіганні, а також у сфері реалізації продуктів  

харчування» і вирізняє в останньому п’ять сфер [7, с. 63–65]: 

1) виробництво продовольчих ресурсів (сировинна ланка); 

2) промисловість з переробки продовольчих ресурсів; 

3) виробництво засобів виробництва для підприємств продо- 

вольчого комплексу; 

4) заготівля, транспортування, зберігання та реалізація продо- 

вольчої продукції; 

5) управління, підготовка кадрів, наукові дослідження.  

Дещо інше визначення продовольчого комплексу через призму 

його чотирисферної структури наводять Л. Г. Чернюк, С. М. Зеленсь-

кий та О. О. Зеленська.  

У цьому разі учені трактують продовольчий комплекс як систе-

му галузей і виробництв, об’єднаних спільною метою задоволення  

потреб населення у продуктах харчування [8, с. 5].  

На їхню думку, найбільш обґрунтованою є чотирисферна струк-

тура комплексу, відповідно до якої сюди належать такі галузі: 

‒ сільське господарство (окрім виробництва непродовольчої 

сировини) та інші види діяльності з виробництва продовольчих  

ресурсів: рибне господарство, розлив мінеральних вод, використання 

продовольчих ресурсів лісу, соляна промисловість тощо; 

‒ переробна промисловість; 

‒ виробнича інфраструктура (агросервіс) – комплекс галузей, 

що забезпечують зовнішні умови здійснення виробничого процесу: 

вантажний транспорт; оптова торгівля; електро-, газо-, і водопостачан-

ня; холодильне, складське і тарне господарство; технічне та меліора- 

тивне обслуговування; зв’язок; інформаційне обслуговування; сфера 

ділових послуг (реклама, маркетингові послуги, оренда, лізинг);  

консультативне обслуговування; інженерно-консультативні та  

проектні послуги; сфера забезпечення тимчасових потреб у робочій 

силі  тощо; 

‒ торгівля продовольчими товарами.  

Віднесення до структурних елементів продовольчого комп- 

лексу торгівлі продовольчими товарами, на нашу думку, є необ- 

хідністю, оскільки вона завершує його відтворювальний цикл і дає 

змогу оптимізувати ланцюг господарських взаємовідносин між  

усіма його учасниками – від виробництва продуктів харчування  

та сировини для харчової промисловості до реалізації її безпосереднім 

споживачам.  
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Крім того, саме торгівля здатна інтегрувати економічні й еколо-

гічні цілі у  функціонуванні продовольчого комплексу, бути бар’єром 

на шляху до  споживача екологічно небезпечним, неякісним, шкідли-

вим для здоров’я людей продовольчим товарам.  

Отже, ми вважаємо, що продовольчий комплекс – це складна 

соціально-економічна система взаємозалежних сфер, галузей та виро-

бництв, спрямованих на задоволення суспільних потреб населення 

продуктами харчування рослинного та тваринного походження в необ-

хідному асортименті та належної якості за ефективного використання 

усіх видів виробничих ресурсів.  

Відтак продовольчому комплексу як соціально-економічній сис-

темі властива певна кількість якісно визначених елементів і процесів, 

які перебувають у взаємодії та взаємозв’язку. Саме ці складові – галузі 

та виробництва – формують його структуру. Структура соціально-

економічних систем є основою для аналітичних досліджень, оскільки 

від особливостей структури залежить, з одного боку, задоволення сус-

пільних потреб, а з іншого – ефективне використання усіх видів виро-

бничих ресурсів.  

Цікавим, на нашу думку, є розуміння продовольчого комп- 

лексу з позицій системного підходу, який слід розглядати у декіль- 

кох аспектах.  

По-перше, як організаційну структуру з взаємодіючими елемен-

тами, такими як: товаровиробники, споживачі (проміжні та кінцеві), 

інфраструктура та держава в особі державних і регіональних органів 

влади та інші.  

По-друге, як регульовану економічну систему, оскільки від 

стійкості виробництва, продовольчої продукції, керованості еконо- 

мічними та організаційними процесами в підсумку, залежить, досяг-

нення головної мети функціонування продовольчого комплексу –  

забезпечення населення продовольством вітчизняного виробництва 

в  достатній кількості, асортименті та якості.  

Тому, розглядаючи продовольчий комплекс із позиції системно-

го підходу, пропонуємо окреслити його як регульовану економічну 

систему, що складається з трьох взаємопов’язаних складових: органі-

заційно-економічного механізму, процесів виробництва, зберігання, 

транспортування та реалізації (торгівлі) продовольчої продукції та 

продовольчого ринку.  

Висновки. Специфіка стійкості відтворення в продовольчому 

комплексі визначається специфікою відтворення в агропромисло- 

вому комплексі загалом, збалансованістю та пропорційністю ресурсів 

і  потреб його функціональних комплексів.  
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Відтак можемо окреслити особливості або ж характерні ознаки 

продовольчого комплексу, до яких віднесемо: 

‒ зв’язок продовольчого комплексу із сільським господарств- 

вом більший, ніж інших підкомплексів агропромислового комплексу, 

оскільки більшість продовольчих товарів виробляється із сільсько- 

господарської сировини;  

‒ стійкість задоволення потреб населення в продуктах харчу-

вання не може бути забезпечена в довго- і середньостроковому плані 

через резервні фонди продовольства, оскільки є багато видів продо- 

вольчих товарів, що швидко псуються; 

‒ значущість стійкості виробництва продовольства (економіч-

на, соціальна, політична) вища, ніж непродовольчих товарів народного 

споживання.  

Отже, кінцева мета діяльності продовольчого комплексу – ста-

більне забезпечення населення продовольчими товарами високої якос-

ті та широкого асортименту. Правильне формулювання критерію під 

час вибору управлінських рішень, зокрема забезпечення пропорційно-

го та збалансованого розвитку продовольчого комплексу, набуває най-

першого значення серед інших проблем управління продовольчим 

комплексом.  
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Сенишин О. С. Теоретико-методологические основы исследования 

сути понятие продовольственного комплекса 

Разработано теоретико-методологические основы развития про- 

довольственного комплекса Украины, раскрыто содержание понятий «продо-

вольственный комплекс», «агропродовольственный комплекс», «агропромыш-

ленный комплекс» и определено их взаимосвязь и взаимозависимость.  

Приведено собственную трактовку продовольственного комплекса, 

которая сводится к сложной социально-экономической системе взаимо- 

связанных сфер, отраслей и производств, направленных на удовлетво- 

рение общественных потребностей населения продуктами питания растите-

льного и животного происхождения в необходимом ассортименте и надле-

жащего качества при эффективном использовании всех видов производ- 

ственных ресурсов.  

Ключевые слова: продовольственный комплекс, структура продово-

льственного комплекса, отрасль, производство, подкомплекс, продовольст-

венная безопасность.  

 

Senyshyn O. S. Theoretico-metodological research foundations of the 

food’s complex concept  

Theoretical and methodological foundations of the food industry in Ukraine 

are devoted in the article, the meaning of «food complex», «agrofood complex», 

«agroindustrial complex» and the definition of their relationships and 

interdependencies are opened.  

It is emphasized on the definition of complex food system approach, which 

should be read in several ways. First, as the organizational structure of the 

interacting elements such as producers, consumers, infrastructure and the state 

represented by national and regional authorities and others. Second, as regulated 

economic system.  

The proper interpretation of food complex that comes to complex socio-

economic system of interconnected areas, sectors and industries that cater 

to  the  social needs of the population with food plants and animals in the 

desired  range and good quality at efficient use of all types of inputs is given 

by  the  author.  

Characteristic features of the food sector are determined, which include: 

‒ food complex relationship with agriculture closer than other  

subsectors of agriculture, since the vast majority of food products made from 

agricultural raw materials; 

‒ sustainability needs of the population in food can not be achieved  in 

the long and medium term from the contingency fund of food, because there are 

many types of food, perishable; 

‒ the importance of sustainability in food production is higher than non-

consumer goods.  

Key words: food complex, structure of the food complex, industry, 

production, subcomplex, food safety.  
 

Стаття надійшла 20 квітня 2015 р. 
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УДК 332.122.6:336.22             В. І. Франчук,  

А. С. Пришла 

 
ОСНОВНІ НАУКОВІ ПІДХОДИ 
ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ 

«ОФШОРНІ ЗОНИ» 
 

Розглянуто основні наукові підходи до визначення поняття «офшорні 

зони». Проаналізовано позиції вітчизняних і зарубіжних учених із цього пи-

тання. Охарактеризовано сутність «офшорних зон». З’ясовано, що актуаль-

ність досліджуваної проблеми очевидна, оскільки сьогодні й у вітчизняній, 

і  у  зарубіжній науці немає єдиного підходу до розуміння поняття офшорних 

зон. Необхідність у цьому пояснюється тим, що за сучасних умов розвитку 

економічних відносин в Україні для уникнення сильного податкового наван-

таження українські підприємці шукають різні способи мінімізації податків. 

Одним із найефективніших інструментів є використання офшорних зон, які, 

своєю чергою, загрожують національній економічній безпеці нашої держави.  

Ключові слова: офшори, офшорні компанії, офшорні юрисдикції, оф-

шорна діяльність, економічна безпека.  

 

Постановка проблеми. Актуальність досліджуваної проблеми 

є  очевидною, оскільки нині і у вітчизняній, і зарубіжній науці не існує 

єдиного підходу вчених щодо розуміння поняття «офшорні зони».  

Потреба в цьому зумовлена тим, що в сучасних умовах розвитку  

економічних відносин в Україні, на противагу сильному податковому 

тягарю, українські підприємці шукають різні способи мінімізації по- 

датків. Одним із таких найдієвіших інструментів є використання оф-

шорних зон, що, своєю чергою, загрожує національній економічній 

безпеці нашої держави. Ця обставина й визначає необхідність у науко-

вому дослідженні поняття «офшорні зони».  

Стан дослідження. В українській науці окремі проблемні пи-

тання щодо розуміння офшорних зон досліджували такі вчені: О. Зорі-

на [4], Ю. Волкова [15], І. Галкін [23], В. Вол [24]. Однак проблема 

визначення поняття «офшорні зони» комплексно не досліджувалась, 

що, своєю чергою, потребує нового підходу в дослідженні і з позиції 

вітчизняної, і зарубіжної науки.  

Основною метою написання цієї статті є спроба комплексного 

дослідження окремих наукових підходів до визначення та розуміння 

поняття «офшорні зони».  

Виклад основних положень. Зауважимо, що стосовно терміно-

логії «офшорні зони» і вітчизняні, і зарубіжні вчені не дійшли згоди. 
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Водночас навіть написання слова «офшор» відрізняється в окремих 

авторів.  

Не досягнуто єдиної позиції щодо написання поняття «офшор», 

оскільки одна частина вчених використовує термін «офшор» [1–3], 

інша – «оффшор» [4–7], а деякі – «офф-шор» [8]  

Насамперед слід розглянути походження цього терміна. Відтак 

поняття «офшор» походить від англійського слова «offshore», яке 

у  буквальному перекладі з англійської мови означає «поза берегом» 

[8, с. 8] або «знаходиться подалі від берега» [9, с. 17].  

У зв’язку з цим необхідно обережно ставитися до такої різнома-

нітності в термінології, а тому застосовувати доцільно загальноприй-

няті терміни. Недоцільно штучно ускладнювати написання терміна, 

у  цьому контексті пропонується означене поняття не писати офф-шор. 

Щодо доцільності спрощення написання оффшор на офшор, то  

подвійне «ф» в англійській мові зумовлює необхідність його викорис-

товувати і в російській, і  в  українській мові. Але цей термін викорис-

товується у більшості нормативних актів із написанням «офшор» [10], 

тому його й доцільно вважати загальноприйнятим.  

Щодо застосування цього терміна з конкретним змістом, то 

вважається неможливим використовувати це поняття в контексті  

діяльності певної країни [11], оскільки його значення зумовлює зов- 

нішні відносини, а не внутрішні, які в англійській мові позначаються 

on shore – протилежний термін, який означає «на березі» [12] .  

Як зауважує В. Ф. Опришко, офшорна зона − це держава або її 

особлива частина, на території якої для нерезидента країни діють осо-

бливі правила реєстрації та діяльності, а також занижені або взагалі 

відсутні податки (замінені на щорічний збір) [13].  

На думку В. В. Козика, офшорна зона − це юрисдикція, де для 

суб’єктів економічної активності, зареєстрованих на її території, які 

здійснюють свої комерційні операції й отримують прибуток поза  

територією реєстрації, діють спеціальні податкові й інші правила,  

економічно більш сприятливі, ніж для компаній, зареєстрованих,  

здійснюючих свої комерційні операції й отримуючих прибуток на цій 

території [14, с. 230].  

Під терміном «офшорні зони» також розуміють фінансові 

центри, де існує низький режим оподаткування та дотримуються жор-

сткі умови фінансової конфіденційності. Відповідно до визначення 

Організації Об’єднаних Націй (далі – ООН), офшорним інститутом 

є  «будь-який банк, що перебуває в будь-якій частині світу, який 

приймає депозити або керує рахунком, деномінованим в іноземній  

валюті на користь фізичної або юридичної особи, зареєстрованої 
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в  юрисдикції, відмінній від місця знаходження банку». Міжнародна 

організація «Форум Фінансової Стабільності» визначає офшорні зони 

як «юрисдикції, які залучають великий рівень нерезидентної активнос-

ті». Офшорна зона є одним із видів вільних економічних зон сервісно-

го типу, особливістю яких є створення для підприємців сприятливого 

валютно-фінансового та фіскального режимів, високого рівня банків-

ської та комерційної секретності, лояльності державного регулювання 

[15, с. 43].  

Водночас термін «офшорні зони» загалом має на увазі будь-яку 

країну з низькою або нульовою податковою ставкою на всі або окремі 

категорії доходів, певний рівень банківської або комерційної секретно-

сті, мінімальну чи повну відсутність резервних вимог центрального 

банку або обмежень щодо конвертованої валюти. Крім того, у більшо-

сті офшорних зон існують порівняно прості вимоги до ліцензування й 

регулювання фінансових компаній та інших фірм. Характерною особ-

ливістю офшорних зон порівняно з багатьма державами, що мають 

низьку або нульову податкову ставку на всі або певні категорії доходу 

і забезпечують певний рівень банківської та комерційної секретності, 

є  наявність особливих законодавчих гарантій фінансової секретності, 

а також можливостей для податкового планування. Офшорні фінансові 

центри існують у всьому світі, відповідно до оцінок ООН від 60 

до  90  держав практикують розвиток офшорної індустрії на своїй  

території.  

Держдепартамент США відносить до офшорних зон 56 юрис- 

дикцій, включаючи й самі США. За деякими оцінками, найбільшим 

офшорним фінансовим центром є Лондон [16, с. 23].  

Розглядаючи тлумачення терміна «офшор», необхідно виокре-

мити негативне ставлення до його сприйняття, оскільки воно відчу- 

вається в багатьох нормативних актах. Наприклад, згідно з Законом 

України «Про особливості приватизації підприємств Державної акціо-

нерної компанії «Укррудпром» [17], промисловим інвестором не може 

бути юридична особа або об’єднання юридичних осіб, які зареєстрова-

ні в офшорній зоні та ін.  

Отже, законодавча влада виявляє негативне ставлення до під- 

приємств та установ, які зареєстровані в офшорних зонах. Це поло-

ження можна кваліфікувати як порушення права підприємств, які лише 

зареєстровані в офшорних зонах і не вчиняли будь-яких правопору-

шень у сфері економічної діяльності.  

Недовіра до підприємств, зареєстрованих у офшорних зонах, 

зумовлює недовіру до самого змісту поняття «офшорна компанія», під 

яким розуміють суб’єкт, зареєстрований в офшорній зоні.  
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Але термін «офшор» використовується для позначення і юриди-

чної особи, і зони, в якій створюється пільговий режим обкладання 

податками.  

Об’єктивно негативне ставлення до офшорних зон та компаній 

пов’язане з відмиванням брудних грошей і транснаціональною органі-

зованою злочинністю. Зокрема положення Віденської конвенції спря-

мовані проти відмивання брудних грошей, в ній йдеться про те, що 

запорука успіху цієї боротьби полягає у встановленні широких режи-

мів і узгодженні відповідних механізмів боротьби з відмиванням дохо-

дів від злочинів, зокрема підтримка ініціатив, спрямованих на держави 

і території, що пропонують офшорні фінансові послуги, які дозволя-

ють відмивати доходи від злочинів [18].  

Необхідно зауважити, що існування офшорних компаній обго-

ворювалося й на двосторонньому рівні як підстава погіршення взаємин 

і економічного обміну товарами між двома країнами. Головна переш-

кода взаємовигідній торгівлі (між Грецією та Україною) є пропускання 

її «через офшори». Це вигідно підприємцям, але не державам. Потріб-

но розробити такі умови співпраці, які б виводили підприємства на 

безпосередні контакти [19].  

Отже, термін «офшор» необхідно пов’язувати з міжнародним 

його сприйняттям та розуміти як негативний вплив на економічну без-

пеку держави.  

Деякі вчені вважають, що основною метою використання оф-

шорного центра є мінімізація податкових обов’язків і у країні здійс-

нення діяльності, і в державі постійного місцерозташування підприєм-

ства. Ця мета досягається шляхом легального (законного) виводу всіх 

або частини доходів, оборотів, майна з податкової юрисдикції країни з 

високим рівнем оподаткування [20, с. 17]. Якщо припустити лише таку 

мету створення офшорних зон, то зрозумілою буде протиправність 

існування таких зон лише щодо країн із високим рівнем оподаткування 

прибутків підприємств. Однак тут доцільно навести позицію відомого 

судді СІЛА Хенда, який зазначив, що нема нічого поганого у тому, 

щоб організовувати свою роботу так, щоб платити якомога менше по-

датків. Усі так чинять: і багаті, і бідні, і вони мають рацію. Ніхто не 

зобов’язаний платити більше, ніж того вимагає закон; податки – це 

примусова данина, а не добровільний внесок [3, с. 9].  

Отже, така форма звільнення від оподаткування не може вважа-

тися протиправною, оскільки суб’єкти підприємницької діяльності 

своєю метою завжди вважають отримання прибутку, зрозуміло, що за 

можливості найбільшого і тому використовуватимуть усі способи, щоб 

отриманий прибуток не оподатковувався.  
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Але таке звільнення від оподаткування може вважатися проти-

правним стосовно інтересів держави, яка має дбати не тільки про підп-

риємців, а й про інших громадян країни, зокрема і працівників підпри-

ємств, працею яких створювався отриманий підприємством прибуток. 

Тут інтереси різних країн не збігаються, оскільки країна, в якій ство-

рена офшорна зона, має таку мету: отримання реєстраційних зборів від 

розміщення в ній іноземних компаній, створення робочих місць тощо 

[4, с. 5]. Отже, об’єктивне міжнародне значення офшорної зони нега-

тивне, оскільки капітали перетікають до країн, які навмисно створю-

ють певні пільги саме для іноземних компаній, зареєстрованих на її 

території. Компанії, що знаходяться у центрі офшора, використовують 

територію країни перебування для проведення операцій за її межами, 

фактично не є частиною її економіки, а навпаки посягають на економі-

чну безпеку держави.  

Наприклад, на сторінках журналу «Профіль» стверджувалось, 

що головне господарство Sakhalin Energi – нафтодобувний комплекс 

«Витязь», розташований на шельфі Охотського моря, а точніше, наф-

това платформа Molikpag, юридичнo є островом, а фактично кораблем, 

який належить до порту Панами [21]. Отже, навіть корабель стає фак-

тично територією офшорної зони, хоча, беручи до уваги принцип, – що 

не заборонено, те дозволено, – то відповідні обмеження встановити 

складно.  

Суть офшорної зони точніше і конкретніше розкривається через 

терміни «офшорна діяльність» і «офшорна компанія», оскільки саме 

через ці поняття є зрозумілою мета такої діяльності й організаційні 

засади її впровадження, а також контрзаходи з боку держави. Зокрема 

у межах укладених угод «Про загальні засади співробітництва» та 

«Про взаємодію інформаційних систем Державного департаменту фі-

нансового моніторингу Міністерства фінансів України та Державної 

податкової адміністрації України» протягом першого півріччя зазначе-

ними структурами здійснювався регулярний обмін інформацією стосо-

вно вдосконалення та розвитку системи протидії легалізації (відмиван-

ня) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування терориз-

му, а також активізації участі України в розвитку міжнародного спів-

робітництва у цій сфері. Під час роботи у міжвідомчій робочій групі з 

дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних 

злочинним шляхом, ДПА України брала участь в обговоренні пробле-

мних питань комплексного підходу із запровадження заходів, спрямо-

ваних на створення дієвих перепон відтоку коштів злочинного похо-

дження в офшорні зони. Внаслідок обговорення зазначених питань 

ДПА України розробила пропозиції до відповідної комплексної  
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програми на 2005–2010 роки та скерувала їх до МВС, СБУ, Міні- 

стерства економіки та з питань європейської інтеграції і Держфінмоні-

торингу [22].  

Офшорна компанія, як вважає І. Галкін, – термін, що характери-

зує особливий організаційно-юридичний статус підприємства, який 

забезпечує йому максимальне зниження податкових платежів, фінан-

сову таємність і конфіденційність операцій [23, с. 70], хоча у своїй ро-

боті він наводить непоодинокі способи кримінального використання 

офшорних компаній.  

Тому більш відповідним вважається визначення офшорної ком-

панії, наведене В. Волом: офшорні компанії – це компанії, зареєстро-

вані в юрисдикції з низьким рівнем оподаткування або звільненням від 

оподаткування за умови здійснення невеликої фінансової плати [24, 

с.  23]. Інші вчені намагаються кваліфікувати офшорні компанії  

формально: «Останнім часом виділяють також так звані офшорні ком-

панії. Розрізняють Міжнародну ділову компанію, звільнену компанію, 

нерезиденту компанію, компанію зі спеціальним статусом. За винят-

ком останнього типу, ці компанії не є платниками податків, ство- 

рюються за допомогою номінальних директорів і акціонерів. Дійсні 

власники таких компаній стають відомими тільки у випадку здійснен-

ня судового переслідування у відношенні компанії, та й то далеко 

не  завжди. Тому співробітництво з подібною компанією може вияви-

тися непередбачуваним» [25, с. 8].  

Висновки. Щодо термінології «офшорні зони», то слід зауважи-

ти, що і вітчизняні, і зарубіжні вчені не мають певної єдності. Водно-

час навіть написання слова «офшор» відрізняється. Відтак вживання 

терміна у низці робіт засвідчує, що не досягнуто єдиної позиції щодо 

написання поняття «офшор», оскільки одна частина вчених викорис-

товує термін «офшор», інша – «оффшор», а деякі науковці пропонують 

навіть писати «офф-шор». Хоча це питання не можна вважати таким, 

що спричиняє істотні проблеми, але видається доцільним закріпити 

єдину термінологію. Водночас виявлено, що термін «офшор» викорис-

товується для позначення і юридичної особи, і зони, в якій створюєть-

ся пільговий режим обкладання податками.  

Щодо сутності поняття «офшорні зони», то, попри різноманіт-

ність підходів до його розуміння, можна зробити висновок, що офшо-

рна зона – це територія іншої країни, яка має певні пільги стосовно 

оподаткування іноземних капіталів. Водночас характерними ознаками 

офшорів є: спрощені умови реєстрації та функціонування компаній, 

закритість інформації, компанії, зареєстровані в офшорі, мають діяти 

поза її територією.  
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Крім того, встановлено, що термін «офшор» необхідно пов’я- 

зувати з міжнародним його сприйняттям і розуміти як негативний 

вплив на економічну безпеку держави. Тобто об’єктивне міжнародне 

значення офшорної зони негативне, оскільки капітали перетікають до 

країн, які навмисно створюють певні пільги саме для іноземних ком-

паній, зареєстрованих на її території.  

Отже, компанії, що знаходяться у центрі офшора, використо- 

вують територію країни перебування для проведення операцій за 

її  межами, фактично не є частиною її економіки, а лише посягають 

на  економічну безпеку держави.  
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Франчук В. И., Пришла А. С. Основные научные подходы к опре-

делению понятия «оффшорные зоны» 

Рассматриваются основные научные подходы к определению понятия 

«оффшорные зоны». Анализируется позиции отечественных и зарубеж- 

ных ученых по этому вопросу. Характеризуется сущность оффшорных зон. 

Актуальность исследуемой проблемы очевидна, потому что сегодня, как 

в  отечественной, так и зарубежной науке нет единого подхода к пониманию 

понятия оффшорных зон.  

Необходимость в этом объясняется тем, что в  современных условиях 

развития экономических отношений в Украине для избежания сильного нало-

говой нагрузки украинские предприниматели ищут различные способы мини-

мизации налогов. Одним из наиболее эффективных инструментов является 

http://www.kmu.gov.ua/
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использование оффшорных зон, которые, в свою очередь, угрожают нацио- 

нальной экономической безопасности нашего государства.  

Ключевые слова: оффшоры, оффшорные компании, оффшорные 

юрисдикции, оффшорная деятельность, экономическая безопасность.  

 

Franchuk V. I., Pryshla A. S. The main scientific approaches to the 

definition of «offshore zones»  

This article examines the basic scientific approaches to the definition of 

«offshore area». He analyzes the positions of both domestic and foreign scientists on 

this. Characterized the essence of «offshore zones».  

The relevance of the research problem is obvious, because today both in 

domestic and foreign science there is no single approach scientists regarding 

understanding of the concept of «offshore zones». The need for this due to the fact 

that in modern conditions of development of economic relations in Ukraine in 

contrast to the strong tax burden Ukrainian entrepreneurs are looking for different 

ways to minimize taxes. One of the most effective tools is the use of offshore zones, 

which in turn threatens national economic security of our state. This fact determines 

the necessity of scientific study, the term «offshore zones».  

First of all, we should remember the origin of this term. Therefore, the term 

«offshore» is derived from the English word «offshore», which literally translated to 

English means «off the coast» or «far from the shore». In this regard, you should be 

careful of this diversity in terminology, and therefore it is advisable to use common 

terms. It is inappropriate to artificially complicate the spelling of the term, in this 

context, it is proposed that this term is not to write off-shore. On whether to simplify 

the writing offshore in the offshore, the double «f» in the English language requires 

that it be used both in Russian and in Ukrainian language. But this term can be used 

in numerous, and it is better to say the vast majority of normative acts with the same 

spelling of «offshore», so it should be considered common.  

With respect to the essence of the concept of «offshore zones», despite the 

diversity of approaches to its understanding, it can be concluded that the offshore 

area is the territory of another country, which has certain benefits regarding the 

taxation of foreign capital. Thus, the characteristic features of offshore companies 

are: simplified conditions for the registration and operation of companies, the 

secrecy of information, the company is registered in offshore must act outside of its 

territory. In addition, it is established that the term «offshore» to associate with the 

international perception of it, and to understand how a negative impact on the 

economic security of the state. Objective the international value of the offshore zone 

is negative because the capital flow into the country intentionally create certain 

incentives for foreign companies registered on its territory. Thus, a company based 

in the centre of the offshore zone, use the territory of the host country to conduct 

operations abroad, not actually are part of its economy, but only encroaching on the 

economic security of the state.  

Key words: offshore, offshore company, offshore jurisdictions, offshore 

activities, economic security.  
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ПРИНЦИПИ ПОСИЛЕННЯ 

АНТИКОРУПЦІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ 
СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ 
МІКРО- І МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

 
Розглянуто ключові аспекти світової практики антикорупційного за-

конодавства, зокрема Швейцарії, США та Великої Британії.  

Зважаючи на існуючі ризики, що є на шляху міжнародного бізнесу, 

встановлено, що регулюючі органи та прокуратура більш пильні до протидії 

виявам корупції. З’ясовано, що у зазначеному середовищі суб’єктам господа-

рювання необхідно бути максимально проінформованими та займати проак-

тивну позицію під час створення програм, що були б достатньо стійкими 

до  потенційних помилок. Визначено, що вказані заходи – це найліпший спосіб 

мінімізувати існуючі ризики та сформувати ефективний захист від будь-

якого переслідування або кримінального провадження.  

Аргументовано, що транснаціональним компаніям для забезпечення  

відповідного рівня запобігання виявам корупції варто дотримуватися підходів, 

прийнятих у Швейцарії, США та Великій Британії, шляхом впровадження 

необхідних організаційних заходів, спрямованих на нівелювання ризиків і сут-

тєвих  наслідків. 

Ключові слова: корупція, комплаєнс, штраф, ризики, кодекс поведін-

ки, whistle-blowing. 

 

Постановка проблеми. Формування ефективного механізму 

запобігання та протидії корупції є одним із фундаментальних питань, 

що стоїть перед сучасним суспільством. Його актуальність зумовлена 

насамперед тим, що корупція провокує й посилює суспільні кризові 

явища, підриває імідж суб’єктів господарювання на міжнародній арені, 

руйнує сталі мікро- та макроекономічні процеси, перешкоджає налаго-

дженню конструктивного діалогу внутрішньодержавного (між владою 

та громадськістю) та зовнішнього (міжурядового та ТНК).  

Саме тому формування сталої та ефективної антикорупційної 

системи є одним із  основних завдань для всіх учасників антикоруп-

ційного процесу.  

У цьому напрямі суб’єктами вжито чимало заходів: на законо-

давчому рівні – прийнято низку нормативно-правових актів, спрямо-

ваних на запобігання та протидію корупційним діянням; на державно-

му рівні – ведеться постійний діалог із світовою спільнотою щодо  
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вироблення ефективних механізмів протидії та подолання виявів ко- 

рупції; науковий рівень – досліджує питання запобігання корупції та 

боротьби з нею. Крім того, незважаючи на викладене, корупція і надалі 

є однією із нагальних для вирішення проблем суспільства.  

Стан дослідження. Питання запобігання та протидії корупції 

відображено у напрацюваннях багатьох дослідників, зокрема 

М. Бездольного, О. Хмари, І. Печенкіна, М. Мельника. Р. Кулаковсько-

го, М. Камлика, Є. Невмержицького, І. Пахомова, М. Тихомирова та ін. 

Сьогодні, розглядаючи матеріали попередніх досліджень, слід заува-

жити, що більшість питань, що стосуються корупції, наука розглядала 

здебільшого на макрорівні, зокрема здійснювалися розробки стосовно 

боротьби з корупцією, її зв’язків з економічною та організованою зло-

чинністю, та вузькоспрямована проблематика посадових та корупцій-

них правопорушень тощо. Проте варто зауважити, що в межах еконо-

мічних наук, проблематика корупції не набула такої популярності, як 

у  правовому полі. Сучасність свідчить про її недостатню правову 

та  організаційно-інституційну визначеність, як одного з критичних 

напрямів забезпечення макро- та мікроекономічної безпеки. Недо- 

статньо дослідженими є питання національно-ментальної складової 

в  цьому питанні, особливості визначення окремих її виявів, слабка 

статистична база, заходи її попередження.  

Зважаючи на недостатню вирішеність окремих аспектів про- 

тидії корупції на мікроекономічному рівні, метою дослідження  

є визначення основних принципів формування системи попередження 

корупції задля забезпечення економічної безпеки суб’єктів господар-

ської діяльності.  

Виклад основних положень. Беручи до уваги вимоги сучаснос-

ті, Швейцарія своєчасно прийняла низку нормативно-правових актів, 

що передбачають кримінальну відповідальність за підкуп іноземних 

посадових осіб, а також приватний комерційний підкуп, учинений 

суб’єктом господарювання і на території Швейцарії, і закордоном [1]. 

Прийнявши вказані положення, Швейцарія успішно попередила  

зіткнення різних правових систем, що у свій час відчули у судових 

справах із питань податків США та Німеччина.  

Суди та органи влади Швейцарії намагаються застосовувати по-

ложення антикорупційного законодавства закордоном. Так, підлягає 

розгляду справи Сані Абача, останнього нігерійського диктатора, 

швейцарський суд ухвалив рішення конфіскувати грошові кошти 

з  банківських рахунків за межами Швейцарії на загальну суму 

350  млн швейцарських франків [2]. Сані Абача, який помер у червні 

1998 року, підозрювався у присвоєнні майже 2,2 мільярдів доларів 
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США з Нігерійського центрального банку в період із 1993 року до 

1998. Інший визначний випадок став фактично судовим прецедентом 

у  подібних справах. У листопаді 2011 року Федеральним прокурором 

було накладено штраф у розмірі 2,5 млн швейцарських франків із ком-

пенсацією витрат позивача (36,4 млн швейцарських франків) на Alstom 

Network Schweiz AG з метою вжиття достатніх та ефективних запо- 

біжних заходів для запобігання хабарництву іноземних державних  

посадових осіб.  

Федеральним прокурором розглядалися матеріали, що вказува-

ли на причетність Alstom до корупційних заходів на території більш 

ніж 15 країн світу. В результаті проведених слідчих дій було виявлено, 

що консультантами, які були найняті компанією Alstom, направлялися 

грошові кошти для забезпечення лояльності органів влади Латвії,  

Тунісу та Малайзії. Водночас окремої уваги заслуговує пункт рішення 

Федерального прокурора стосовно низького рівня самоорганізації  

підприємства щодо протидії корупції, а саме слабкого та недоуком- 

лектованого підрозділу Комплаєнс, працівники якого є недостатньо 

підготовленими.  

Серед світових спортивних асоціацій таких, як МОК, ФІФА 

простежується тенденція щодо посилення нормативного та функціо- 

нального забезпечення запобігання виявів корупції і серед безпосеред-

ньо посадових осіб організацій, і їхніх ділових партнерів.  

Наприклад, ФІФА нещодавно доручило всесвітньо відомому 

професору Марку Піт, голові Комітету Незалежного Управління, при-

вести всі внутрішні нормативні документи у відповідність до Закону 

США Про корупцію закордоном (U.S. Foreign Corrupt Practices Act або 

FCPA) [3]. Відповідно до положень FCPA, визначають два типи діянь, 

що кваліфікуються як незаконні: хабарництво на користь неамерикан-

ських посадових осіб; непрозорість операцій публічних компаній.  

FCPA не обмежуються лише територією США. Під дію закону 

підпадають також фізичні та юридичні особи, що використовують 

Пошту США, суб’єкти банківської системи США та інші особи, що 

можуть бути причетні якимось чином до корупційних діянь.  

Штрафи та санкції, відповідно до положень FCPA, налічуються 

мільярдами доларів США. Компанії, що переслідуються в будь-якому 

місці, стикаються зі зростаючим ризиком паралельного переслідування 

з боку Міністерства юстиції США (DOJ) або Комісією з цінних паперів 

і бірж США (SEC) в межах положень FCPA.  

Нині Десятка FCPA штрафів охоплює вісім неамериканських 

компаній, зокрема: 

1. Siemens (Німеччина): $800 млн у 2008.  

http://www.fcpablog.com/blog/2008/12/16/final-settlements-for-siemens.html
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2. KBR / Halliburton (США): $579 млн у 2009.  

3. BAE (Велика Британія): $400 млн у 2010.  

4. Total S. A.  (Франція): $398 млн у 2013.  

5. Alcoa (США): $384 млн у 2014.  

6. Snamprogetti / ENI (Нідерланди/Італія): $365 млн у 2010.  

7. Technip S. A.  (Франція): $338 млн у 2010.  

8. JGC Corporation (Японія): $218,8 млн у 2011.  

9. Daimler AG (Німеччина): $185 млн у 2010.  

10. Weatherford International (Швейцарія): $152,6 млн у 2013.  

Проте переслідування FCPA торкається не лише юридичних 

осіб. П. Бхарара, прокурор США по Південному округу Нью-Йорка, 

заявляв, що вісім колишніх керівників і агентів Siemens, що працювали 

у Німеччині, Швейцарії, Аргентині та Ізраїлі, підозрюються у причет-

ності до десятирічної корупційної схеми з метою укладення контракту 

з аргентинським урядом на суму понад [4] $1 млрд.  

Так, у жовтні 2011 року було засуджено Д. Есквеназі на 15 років 

позбавлення волі (5 років за порушення FCPA та 10 років за відмиван-

ня грошових коштів). Колишній президент Terra Telecommunications 

Corp. санкціонував витрати на корупцію на суму понад $890 тис. 

на  корисить Гаїті Телеком. Нині це ледь не найсуворіший вирок за 

порушення FCPA-законодавства. Цей вирок демонструє прихильність 

Міністерства Юстиції США суворо карати за порушення FCPA.  

Торгівельна палата США [5], найбільша бізнес лобіювальна 

установа в США, стверджує, що дії FCPA є неоднозначними й інколи 

перевищують необхідну межу.  

Організація схиляється до реформування деяких аспектів  

Закону, зокрема: посилення функції Комплаєнс, обмеження відпові- 

дальності компанії-правонаступника після злиття або поглинання, за 

попередні дії компанії, яку він придбав; розширення можливостей  

корпоративної кримінальної відповідальності; обмеження відповідаль-

ності компанії за дії дочірніх структур та ін.  

Закон Великобританії про хабарництво вимагає, щоб компанії 

фундаментально переглянули свої процедури з цього приводу. Закон 

передбачає кримінальну відповідальність за дії або бездіяльність, що 

не кваліфікуються як правопорушення Законом FCPA. Зокрема таких, 

як: приватний комерційний підкуп; будь-які платежі за спрощеною 

системою; нездатність запобігти корупційним діям «пов’язаних осіб», 

що діють на користь або від імені компанії.  

Закон Великобританії про хабарництво є небезпечним для чис-

ленних ТНК. Він наділяє Спеціально уповноважений орган (Serious 

Fraud Office – SFO) розслідувати діяльність компаній, що мають  

http://www.fcpablog.com/2009/02/kbr-and-halliburton-resolve-charges.html
http://www.fcpablog.com/blog/2010/3/1/bae-pleads-guilty.html
http://www.fcpablog.com/blog/2013/5/29/total-sa-pays-398-million-to-settle-us-bribe-charges.html
http://www.fcpablog.com/blog/2014/1/9/alcoa-settles-fcpa-charge-pays-384-million-to-doj-sec.html
http://www.fcpablog.com/blog/2010/7/7/snamprogetti-eni-in-365-million-settlement.html
http://www.fcpablog.com/blog/2010/6/28/technip-in-338-million-kbr-related-settlement.html
http://www.fcpablog.com/blog/2011/4/6/jgc-resolves-criminal-charges.html
http://www.fcpablog.com/blog/2011/12/29/magyar-and-deutsche-telekom-in-95-million-settlement.html
http://www.fcpablog.com/blog/2013/11/26/weatherford-pays-1526-million-for-fcpa-violations-100-millio.html
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представництво на території Великої Британії, незалежно від того, 

чи  вчинено злочин у межах її кордонів.  

У березні 2011 року Міністерство юстиції Великобританії  

опублікувало «Керівництво» з шести критеріїв із метою роз’яснення 

важливості дотримання вимог, спрямованих на протидію корупції.  

Нижче стисло наведені основні принципи цього документа:  

 Компанії повинні, незважаючи на зосередженість щодо запо- 

бігання існуючих високих ризиків, аналізувати характер своїх взаємин 

із контрагентами та перевіряти прозорість будь-яких фінансових  

операцій.  

 Генеральний директор, фінансовий директор, головний 

юрисконсульт та інші керівники мають своїм прикладом вказувати на 

нетерпимість до будь-яких ознак корупції.  

 Компанії повинні періодично оцінювати ризики владного  

бізнесу, своїх бізнес-партнерів та місця їхньої діяльності.  

 Компанія повинна здійснити належні процедури оцінки 

й  управління ризиками, зокрема своїх агентів та постачальни- 

ків  послуг. 

 Топ-менеджмент має регулярно комунікувати із співробіт-

никами щодо неприпустимості будь-яких корупційних дії, забезпечу-

вати відповідне навчання працівників, а також створити механізм ін-

формування працівниками спеціально уповноважений підрозділ для 

оперативного реагування, так званий процес whistle-blowing. 

 Гнучкість середовища має спонукати компанії до постійного 

моніторингу та перегляду існуючих процесів задля найефективнішої 

протидії корупції.  

Висновки. Зважаючи на зазначене, під час формування ефек- 

тивної системи протидії виявам корупції суб’єктам господарювання 

необхідно дотримуватись таких принципів: 

1. Корпоративний кодекс поведінки має бути не простою фор-

мальністю, що дасть змогу заявити про залучення топ-менеджменту 

до  вирішення цієї проблеми. Кодекс поведінки має бути впровадже-

ний у межах усієї компанії, а також всіх її дочірніх структур. Він має 

бути покладений в основу політики керівництва щодо співробітників 

підприємства. Генеральний директор, фінансовий директор, головний 

юрисконсульт та інше керівництво повинні продемонструвати лідерст-

во в цьому питанні.  

2. Ризики можна оцінювати, але водночас слід вживати й від-

повідних заходів. Такі галузі, як ВПК, будівництво, енергетика є особ-

ливо чутливими. Також не варто забувати про географічні критерії: 
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ринки, що розвиваються, вимагають залучення посередників і, отже, 

несуть підвищений ризик, вимагаючи вжиття відповідних заходів.  

3. Рішення Швейцарського федерального прокурора щодо ком-

панії Alstom вказує, що підрозділ Комплаєнс має бути особливою 

структурною одиницею з надзвичайними повноваженнями і відповідно 

підготовленими співробітниками. Керуючий цим підрозділом повинен 

бути максимально незалежним та підпорядковуватися безпосередньо 

наглядовій раді або раді директорів компанії. Дочірні структури мо-

жуть мати свої локальні підходи до забезпечення дотримання вимог 

законодавства, проте вони повинні ґрунтуватися на основних поло-

ження материнської компанії.  

4. Внутрішні нормативні документи мають регулювати діяль-

ність у таких чутливих галузях, як спрощення формальностей, гостин-

ність, особисті подарунки, або будь-які благодійні пожертвування. Всі 

вони не можуть здійснюватися з метою впливу на процес ухвалення 

рішень. Компанії необхідно забезпечити процес декларування та про-

зорої звітності всіх подібних операцій.  

5. Агенти, посередники, консультанти, представники, дис-

триб’ютори, підрядчики, постачальники, консорціуми, спільні підпри-

ємства мають бути ретельно відібрані та контролюватися. Будь-які 

чутливі ознаки діяльності, наприклад наявність країни з високим ризи-

ком, високі винагороди, близькі відносини, сумнівна репутація, запит 

на оплату через офшорні рахунки, мають розцінюватися як тривожний 

сигнал та ініціювати процес додаткового внутрішнього розслідування.  

6. Інформатори повинні повідомляти підозрюваних у корупції 

чи хабарництві їхніх безпосередніх керівників. Це однак тягне певні 

ризики, характерні для інформатора. Тому компанія має організувати 

для них різні канали контакту. Важливо, що система інформування 

повинна бути прозорою для інформаторів та забезпечувати заходи  

щодо їх захисту.  
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Хаванов А. В. Принципы построения системы предупреждения  

коррупции с целью обеспечения экономической безопасности субъектов 

хозяйственной деятельности 

Рассмотрено ключевые аспекты международной практики анти- 

коррупционного законодательства, в частности Швейцарии, США и Вели- 

кобритании.  

Учитывая существующие риски, которые стоят на пути междунаро-

дного бизнеса, регулирующие органы и прокуратура по всему миру становят-

ся все более бдительными в части противодействия проявлениям коррупции. 

В описанной среде хозяйствующим субъектам необходимо быть максимально 

информированными и проактивными в создании программ, устойчивых 

к  ошибкам. Указанные шаги – наилучший способ минимизировать существу-

ющие риски и построить эффективную защиту в любом расследовании или 

уголовном процессе.  

Усугубляющаяся всеобщая тенденция к глобальным расследованиям 

и  нулевая терпимость к коррупции необратимы. Транснациональным компа-

ниям с целью обеспечения должного уровня предотвращения проявлений  

коррупции следует придерживаться подходов, принятых в Швейцарии, США 

и  Великобритании, путем внедрения необходимых организационных мер,  

направленных на нивелирование риска серьезных последствий.  

Ключевые слова: коррупция, комплаенс, штраф, риски, кодекс пове-

дения, whistle-blowing. 

 
Khavanov A. V. Principles of strengthening of anti-corruption focus 

of  business entities in order to improve the micro as macro-economic  

security level  

This article is devoted to report about key highlights of recently developed 

global best-practice anti-corruption legislation, in particular of Switzerland, United 

States (U. S.) and in the United Kingdom (U. K.). As the risks of international 

business enhancement, regulatory bodies and prosecutors worldwide are becoming 

more vigilant in rooting out corruption.  

As a result we face with timely enacted legislation criminalizing bribery of 

foreign officials as well as private commercial bribery committed by local and 

multinational companies.  

Effective enactment of new legislation helps different judicial bodies 

successfully forestalled a clash of different jurisdictions as well as different legal 

http://www.arnoldporter.com/resources/documents/Advisory%20Extraterritorial_Reach_FCPA_and_UK_Bribery%20Act_Implications_International_Business.pdf
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systems. In described environment, business entities should remain informed and 

take pro-active position, maintaining error-resistant compliance programs. 

Mentioned steps are the best way to mitigate existing risks and present an effective 

defense to any investigation or prosecution. Existing trend towards zero tolerance to 

corruption, which reaffirms the need to comply with the principles of honesty, 

transparency and fairness in performing one’s work, as well as setting out specific 

anti-corruption measures to be adopted in relationships with stakeholders: partners, 

subsidiaries, suppliers and advisors, and co-worker is striking and irreversible. 

Companies with international business activities are well advised to ensure 

compliance with anti-corruption regimes enacted in Switzerland, in the U. S. and in 

the U. K. by implementing the necessary organizational measures to avoid the risk 

of serious consequences.  

Key words: corruption, compliance whistle-blowing, code of conduct. 
 

Стаття надійшла 17 травня 2015 р. 

 

 

УДК 351.84                 О. Й. Хомин,  

О. І. Бутрин  

 
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ: 

СУТЬ ПОНЯТТЯ ТА ЕВОЛЮЦІЯ 
 

Проаналізовано забезпечення соціального захисту в Україні та за її 

межами. Вивчено правові аспекти гарантування соціального захисту населен-

ня жителів нашої держави. Розглянуто суть поняття «соціальний захист» у 

міжнародних актах, актах національного законодавства, в науковій та на-

вчальній літературі, досліджено історію його формування.  

Проаналізовано розвиток соціального страхування в європейських  

країнах. Зазначено, що в Україні система соціального захисту сформувалась 

та розвивалась ще з ІІ століття до н. е. На основі аналізу етапів розвитку 

соціального захисту виокремлено п’ять етапів. Визначено цілі, які необхідно 

досягти для ефективності соціального захисту.  

Ключові слова: соціальний захист, соціальна нерівність, система со-

ціальних пільг, соціальні гарантії, непрацездатні громадяни, соціальне стра-

хування, доброчинність.  

 
Постановка проблеми. Незважаючи на те, що Україна є неза-

лежною державою, багато важливих державних питань досі є невре- 
гульованими на законодавчому рівні. Одним із таких проблемних  
питань є соціальний захист населення, оскільки немає єдиного законо-
давчого акта, який міг би гарантувати належний рівень соціального 
захисту різним категоріям населення, серед яких: безробітні, сироти, 
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інваліди, ветерани війни та праці, багатодітні сім’ї, пенсіонери тощо. 
Організаційні структури управління цією системою не в змозі забезпе-
чити достатній рівень соціального захисту населення, а надають лише 
низький рівень якості послуг. Недостатня кількість останніх та склад-
нощі в отриманні, обмеженість державних коштів на надання со- 
ціальних допомог викликає невдоволеність громадян соціальною полі-
тикою держави.  

Дослідження вітчизняного досвіду формування систем соціаль-
ного захисту доводить, що ця система є динамічною та потребує пос-
тійного вдосконалення залежно від впливу різних макроекономічних 
умов. Актуальними залишаються питання трактування поняття і суті 
«соціального захисту», модернізації системи пільг та посилення адрес-
ності допомог, системи пенсійного страхування.  

Стан дослідження. Тлумаченням поняття та суті соціального 
захисту, а також визначенням основних етапів становлення соціаль- 
ного захисту займалось багато науковців. Серед них: С. І. Бандур, 
І. К.  Бондар, А. М. Колот, В. І. Куценко, Е. М. Лібанова, В. О. Манди-
бура, В. В. Онікієнко. Соціальну політику досліджують такі відомі 
вітчизняні науковці, як А. І. Амоша, Н. П. Борецька, Т. А. Заяць, 
М. А.  Козоріз, Ю. М. Краснов, О. Є. Кузьмін, В. П. Мікловда, 
О. Ф.  Новікова, С. М. Писаренко, У. Я. Садова, Л. К. Семів та інші.  

Метою цієї статті є аналіз дефініції поняття соціального захисту 
та його суті, а також хронології дослідження соціального захисту, зок-
рема визначення етапів розвитку соціального захисту.  

Виклад основних положень. У багатьох соціально розвинених 
державах соціальний захист населення є не лише провідним питанням, 
яке потребує постійного вдосконалення, а й важливою функцією дер-
жави, що відповідно закріплене в основних законах держави.  

Наприклад, Конституція Республіки Польща гарантує соціаль-
ний захист ветеранам боротьби за незалежність, інвалідам війн (ст. 19), 
рівність соціального забезпечення чоловікам та жінкам (ст. 33), право 
соціального забезпечення непрацездатним у зв’язку з хворобою, інва-
лідам, пенсіонерам (ст. 67), гарантує допомогу малозабезпеченим, ба-
гатодітним, неповним сім’ям (ст. 71), гарантує допомогу в задоволенні 
житлових потреб громадян, боротьбу з безпритульністю, сприяння у 
розвитку та будівництві соціального житла (ст. 75).  

Не є виключенням і Конституція України, а саме ст. 46 якої пе-
редбачає, що кожен громадянин має право на соціальний захист, що 
включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасо-
вої втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалеж-
них від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передба-
чених законом [1, ст. 141].  
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Поняття «соціальний захист» застосовується в міжнародних ак-

тах, актах національного законодавства, в науковій та навчальній літе-

ратурі. У ст. 10 Хартії основних соціальних прав трудящих (Європей-

ський Союз, 1989) передбачено, що відповідно до національних нор-

мативних положень кожний працівник у країнах Європейського Союзу 

має право на достатній соціальний захист і залежно від свого статусу 

і  розміру підприємства, на якому він працює, користується відповід-

ними соціальними благами. Особи, які не можуть увійти або знову 

вступити на ринок праці і не мають засобів до існування, повинні 

отримувати достатню соціальну допомогу з врахуванням особистих 

обставин [2, с. 113].  

Однак на законодавчому рівні немає чіткого тлумачення самого 

поняття соціального захисту та його суті, що також є прогалиною на-

шого національного законодавства.  

Науковці по-різному трактують поняття соціального захисту.  

На думку російської вченої Е. Е. Мачульської, під соціальним 

захистом розуміють діяльність держави, спрямовану на забезпечення 

процесу формування та розвитку повноцінної особистості, виявлення 

і  нейтралізацію негативних чинників, які впливають на особистість, 

створення умов для самовизначення й утвердження в житті [3].  

Соціальний захист населення – це система економічних, право-

вих, організаційних та інших заходів держави із забезпечення соціаль-

них прав і гарантій громадян, дія якої спрямована на турботу держави 

та суспільства про громадян, яким потрібна допомога у зв’язку з віком, 

станом здоров’я, соціальним становищем, недостатнім забезпеченням 

засобами існування тощо [4, с. 558].  

Ми поділяємо думку Т. В. Семигіної, яка вважає, що соціальний 

захист громадян охоплює дві складові. З одного боку, соціальний за-

хист – це сукупність соціальних і юридичних гарантій, метою яких 

є  забезпечення державою для кожного члена суспільства реалізації 

його основних соціально-економічних прав, насамперед права на  

рівень життя, який необхідний для нормального відтворення та роз- 

витку особистості. З іншого боку, соціальний захист громадян, який 

реалізується державою під час державного управління, – це ефек- 

тивні засоби, що дають змогу впровадити необхідний рівень со- 

лідарності між особами, які отримують доходи, та особами, котрі 

їх  не  мають через вік, стан здоров’я та неможливість знайти роботу 

[5, с. 184].  

В. С. Тарасенко визначає загальний та спеціальний соціальні  

захисти. Загальний соціальний захист передбачає діяльність держави 

та інших органів, визначених законодавством, щодо забезпечення  
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основних соціальних та інших прав громадян, а спеціальний означає 

систему стабілізації особистості, соціальної групи, що потребує вна-

слідок тих чи інших причин особливої турботи і допомоги [6, с. 37].  

На нашу думку, соціальний захист населення – це діяльність 

держави, яка скерована на гарантування громадянам їхніх основних 

соціальних прав завдяки створенню та забезпеченню сприятливих 

умов для всебічного розвитку населення.  

Тобто держава повинна не лише гарантувати, а й забезпечувати 

різним верствам населення певний так званий «пакет» соціальних 

пільг та гарантій не лише в разі виникнення ризиків чи несприятливих 

умов проживання, а й взагалі впродовж усього життя.  

Інститут соціального захисту почав формуватися ще з античних 

часів та його становлення і розвиток триває донині. Попри чималий 

проміжок часу, і надалі можна простежувати значну кількість прога-

лин та недоліків у системі соціального захисту України.  

Вважається, що один із перших документів, який спрямований 

на захист вдів та сиріт, був виданий Вавилонським царем Хаммурапі 

ще у 8 сторіччі до н. е.  

Спочатку інститут соціального захисту проявився у формі со- 

ціального страхування, а вже згодом поширення набули й інші форми. 

Перші інститути соціального страхування були ще за часів Ста-

родавнього Риму, де застосовували різні організації, корпорації, коле-

гії, що об’єднували своїх членів на основі професійних, матеріальних 

і  особистих інтересів. У германських народів допомога відображена у 

вигляді створених купецьких гільдій, а пізніше цехів.  

У період Середньовіччя значного розвитку набуває благодій-

ність. Держава вважає бідність джерелом соціальної нестабільності 

у  суспільстві, тому в низці країн Європи було ухвалено закони проти 

окремих соціальних груп населення – бродяг, жебраків, осиротілих 

і  хворих. Так, в Англії з 1531 р. дозволяється просити милостиню 

тільки калікам і людям похилого віку, а з 1536 року жебрацтво було 

оголошено злочином [7, с. 255–257].  

На Заході Європи функціонували певні доброчинні організації, 

які діяли і самостійно, і були створені при церквах. До благодійності 

приєднувалися й органи місцевого самоврядування.  

1806 року в Франції було ухвалено закон, відповідно до якого 

звільнялися від сплати податків така категорія населення, як батьки 

двох і більше дітей. Становлення та розвиток інституту соціального 

захисту автори поділяють на етапи, які розмежовані певними часовими 

проміжками. Кожен із таких етапів також характеризується особи- 

востями розвитку соціального захисту. Так, А. Ю. Стопчак історію 
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розвитку соціального захисту поділяє на 7 етапів. М. І. Мальований 

розвиток соціального захисту поділяє на 4 етапи (табл.).  

 
Таблиця 

 

Етапи розвитку соціального захисту 
 

Етап 
Часові  

межі етапу 
Характеристика етапу 

І 
з античних  
часів до се-
редини 19 ст. 

–  соціальний захист ґрунтується на принципах 
самодопомоги, сімейного забезпечення та добро-
чинності 

ІІ 

з середини  
19 ст. до  
30-х рр.  
ХХ ст.  

–  період активного формування соціального захис-
ту населення; 
–  ступінь охоплення системою соціального захис-
ту – низький; 
–  держава майже не бере участі у системі соціаль-
ного захисту; 
–  поширення набуває розвиток пенсійного страху-
вання; 
–  пенсія розглядається як добавка до засобів існу-
вання, яка часто залежала від волі роботодавця; 
–  існувала велика кількість привілейованих верств 
населення: чиновники, державні службовці, війсь-
кові тощо 

ІІІ 

з 30-х рр.  
до початку  
90-х рр.  
ХХ ст.  

–  держава бере активну участь у фінансуванні сис-
тем соціального захисту; 
–  основний тягар внесків розподіляється між пра-
цівниками та роботодавцями; 
–  системою соціального захисту охоплюється май-
же все населення; 
–  пенсія розглядається не як допомога, а як винаго-
рода за трудову діяльність, що повинна підтримува-
ти належний рівень життя пенсіонера; 
–  свого найвищого розвитку досягає соціальне за-
безпечення, яке ґрунтується на принципі солідарно-
сті поколінь 

IV 
з початку  
90-х рр.  
і триває досі 

–  виникає криза фінансування систем соціального 
захисту, пов’язана з старінням населення в світі; 
–  проходить реформування системи соціального 
страхування; 
–  дедалі більшої ваги набувають приватні фонди 
соціального захисту населення; 
–  основний тягар страхових внесків перекладається 
на працівника 

 

Складено за: [7]. 
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В Україні система соціального захисту виникла не одразу 

і  не  у  такому вигляді, як у теперішній час. Процес формування 

та  розвитку системи соціального захисту розпочався ще у ІІ сторіччі 

до н. е., коли на нашій території проживали племена сарматів, та  

триває й досі.  

Основними етапами формування сучасної української соціаль-

ної політики є: 

Перший етап (1991–1996). До ухвалення Конституції України 

1996 року регулювання державної соціальної політики мало частковий 

характер і в основному забезпечення соціальним захистом спрямову-

валось лише на окреме коло осіб. Для цього етапу насамперед характе-

рний акцент на вирішенні проблем соціальної політики, успадкованих 

із радянських часів (соціальний захист ветеранів війни, громадян,  

постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, репресованих 

громадян  тощо).  

Другий етап (1996–2000). Із ухваленням 28 червня 1996 року 

Конституції України, яка визначила Україну як соціальну державу, 

фактично розпочався процес становлення національної системи со- 

ціального захисту та соціального забезпечення. Цей етап відзначився 

ухваленням актів, які застосовували різні концепції та підходи до  

визначення найактуальніших питань державної політики у сфері  

соціального захисту та соціального забезпечення та вирішення най-

більш поширених проблем у соціальному захисті.  

Третій етап (2000–2003). На цьому етапі фактично було сфор-

мовано основний масив нормативно-правових актів, які визначили 

загальне спрямування чинної сьогодні системи соціального захисту та 

соціального забезпечення. Точкою відліку в цьому процесі стало ухва-

лення Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні 

соціальні гарантії». Основні зусилля на третьому етапі були спрямова-

ні на визначення питань державної політики щодо найбільш соціально 

вразливих верств населення.  

Четвертий етап (2003 рік – донині). Тут спостерігається систем-

на діяльність у сфері наближення законодавства України до євро- 

пейських соціальних стандартів. Основним моментом у цій діяльності 

стало ухвалення Закону України «Про соціальні послуги», який  

відобразив тенденцію переорієнтації державної політики у сфері  

соціального захисту та соціального забезпечення з призначення 

пільг  та здійснення соціальних виплат на організацію надання со- 

ціальних послуг [8].  

Аналізуючи викладене, процес розвитку системи соціального 

забезпечення в Україні, на нашу думку, можна поділити на декілька 
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етапів. Кожен із яких має характерні риси, особливості, методи та ін-

струменти соціального захисту.  

На основі аналізу етапів розвитку соціального захисту, ми мо-

жемо виокремити такі етапи: 

І етап – (з античних часів до XV ст.) – на початку цього етапу 

основною визначальною рисою була відсутність систематизованого 

нормативного регулювання системи соціального захисту. Соціальне 

забезпечення здійснювалося завдяки пожертвуванням інших осіб.  

Згодом до соціального забезпечення потребуючих верств населення, 

до яких належали жебраки, сироти, інваліди, залучалась церква.  

ІІ етап – (XV–XVІІІ ст.) – значний внесок у соціальний захист 

населення зробили Київські Князі. Створювалася велика кількість бла-

годійних закладів із допомоги нужденним. Частково почало вдоскона-

люватися законодавство з питань соціальної підтримки жебраків 

та  заборони жебракування. В державі почало формуватися пенсійне 

забезпечення, яке надавалося в основному привілейованим верствам 

населення.  

ІІІ етап – (кін. XVІІІ–ІХ ст.) – відбулася зміна милостинь на бла-

годійництво. Свою соціальну політику держава розпочинає втілювати 

через відкриття медичних закладів, притулків для утримання сиріт, 

безпритульних.  

Щодо пенсійного забезпечення, то на цьому етапі виплата пен-

сій в основному залежала від роботодавця, проте до кінця ІХ ст. здійс-

нювалася не лише в разі хвороб чи нещасних випадків, а й формувала-

ся видача пенсій особам похилого віку та інвалідам.  

ІV етап – кінець ІХ–ХХ ст. – в Україні засновується велика  

кількість сирітських виховних закладів, аптек, лікарень, божевілень 

тощо. Пріоритетним був соціальний захист осіб, які працюють на  

виробництві, а також членів їхніх сімей.  

Значного розвитку набуло державне соціальне страхування. 

На  задній план практично повністю відійшла така форма допомоги, 

як  доброчинність.  

V етап – (кін. ХХ ст. і до тепер) – відбувається формування  

сучасної системи соціального захисту. Держава бере на себе фінансу-

вання соціального забезпечення. Важливим елементом цього періоду 

є  визначення мінімальної заробітної плати, мінімальної пенсії тощо. 

Було ухвалено низку нормативно-правових актів, що регламентують 

соціальний захист населення, передбачають забезпечення соціального 

захисту всьому населенню країни незалежно від потреби. На цьому 

етапі розвитку значного поширення набули приватні фонди соціально-

го страхування.  
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Для ефективності соціального захисту необхідно досягти певні 

цілі, серед яких: 

‒ зменшення соціальної нерівності; 

‒ поліпшення рівня життя населення; 

‒ максимальне забезпечення роботою громадськості; 

‒ створення сприятливих умов для розвитку та навчання  

людей; 

‒ зменшення кількості безпритульних; 

‒ сприяння задоволенню житлових потреб громадян; 

‒ зміна пенсійної системи держави; 

‒ підвищення рівня якості соціальних послуг; 

‒ удосконалення системи адресної соціальної допомоги тощо.  

Раптове досягнення визначених цілей є неможливим, незважаю-

чи на те, що перші кроки до вдосконалення системи соціального захи-

сту державою зроблено, оскільки це потребує значних матеріальних 

затрат, що нині є проблематичним для вирішення.  

Висновки. Під час досліджень нами було проаналізовано  

погляди різних науковців щодо соціального захисту населення та  

запропоновано власне тлумачення поняття «соціальний захист» – 

це  діяльність держави, яка скерована на забезпечення громадянам  

їхніх основних соціальних прав завдяки створенню та забезпеченню 

сприятливих умов для всебічного розвитку населення.  

На основі аналізу етапів розвитку соціального захисту  

населення нами визначено 5 основних етапів розвитку соціального 

захисту: 

І етап – основною визначальною рисою якого була відсутність 

систематизованого нормативного регулювання системи соціального 

захисту.  

ІІ етап – характеризується значним внеском Київських Князів 

у  соціальний захист населення. А також початком формування пен-

сійного забезпечення, яке надавалося в основному привілейованим 

верствам населення.  

ІІІ етап – відкриття медичних закладів, притулків для утримання 

сиріт, безпритульних. Формувалася видача пенсій особам похилого 

віку  та  інвалідам.  

ІV етап – засновано велику кількість сирітських виховних за-

кладів, аптек, лікарень, божевілень тощо. Значного розвитку набуло 

державне соціальне страхування.  

V етап – формується сучасна система соціального захисту.  

Визначено мінімальну заробітну плату, мінімальну пенсію, значного 

поширення набули приватні фонди соціального страхування.  
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Для поліпшення системи соціального захисту необхідно систе-

матизувати всі вже закріплені положення про соціальний захист, вдос-

коналити чинну в Україні систему надання соціальних пільг, виплат, 

допомог, інших форм і видів соціального захисту. Доречно вивчати 

системи соціального захисту високорозвинених країн світу, серед яких 

Сполучені Штати Америки, Федеративна Республіка Німеччина, 

Польща, а також інші країни, та впроваджувати досвід іноземних дер-

жав у нашу систему соціального захисту.  
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Хомин О. И., Бутрин О. И. Социальная защита населения: суть  
понятия и эволюция 

Проанализированы обеспечения социальной защиты в Украине и за ее 
пределами. Изучены правовые аспекты обеспечения социальной защиты насе-
ления жителей нашего государства. Рассмотрена сущность понятия «соци-
альная защита» в международных актах, актах национального законода-
тельства, в научной и учебной литературе, исследована история его форми-
рования. Проанализировано развитие социального страхования в европейских 
странах. Отмечено, что в Украине система социальной защиты сформирова-
лась и развивалась еще со II века до н. э. На основе анализа этапов развития 
социальной защиты нами выделено пять этапов. Определены цели, которые 
необходимо достичь для эффективности социальной защиты.  

Ключевые слова: социальная защита, социальное неравенство, си-
стема социальных льгот, социальные гарантии, нетрудоспособные граждане, 
социальное страхование, благотворительность.  
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Khomyn O. J., Butryn O. I. Social protection of population: the essence 

of the concept and evolution 

This article analyzes the social protection in Ukraine and abroad. We 

examined the legal aspects of the social protection of the population of residents of 

our state. We reviewed the essence of the concept of «social protection» referring to 

the international instruments, acts of national legislation detected in the scientific 

and educational literature. This article explores the history of the formation of the 

Institute of Social Protection from ancient times to the present day. It was noted that 

despite the long period of time, we can note a significant number of gaps and 

deficiencies in the system of social protection in Ukraine. It mentions that one of the 

first documents, that aims was to protect widows and orphans, was published by 

king Hammurabi of Babylon as early as the 8th century BC.  

We paid special attention to the fact that the Social Security Institute firstly 

was manifested in the form of social insurance, and after was widespread in other 

forms. In this article was mentioned that the first social security institutions 

functioned in ancient times in ancient Rome. It analyzes the development of social 

security in Europe. It is noted that in Ukraine, the social security system formed and 

evolved since the II century BC.  

This article based on analysis of the phases of development of social 

protection and we identified five phases. Phase I – the lack of a systematic 

regulatory system of social protection. Phase II – the significant contribution of the 

princes of Kiev and the beginning of formation of the pension system. Phase III – the 

opening of health facilities, shelters for orphans, homeless and payment of pensions 

for the elderly and disabled. Phase IV – the development of the state social 

insurance. Phase V – the formation of modern system of social protection.  

In this article was determined the causes that must be overcome to achieve 

the efficiency of social protection.  

Key words: social protection, social inequality, the system of social 

benefits, social security, disabled citizens, social insurance, charity.  
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ВИМОГИ  

до оформлення та подання статей у Науковий вісник  

Львівського державного університету внутрішніх справ,  

згідно з Положенням про організацію редакційно-видавничої роботи  

Львівського державного університету внутрішніх справ,  

затвердженим наказом № 447 від 29 грудня 2011 р. 

 
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх 

справ – це збірник наукових праць (статей), у якому публікуються ма- 

теріали  й  результати теоретичних та експериментальних досліджень науко-

вих, науково-педагогічних працівників, здобувачів, ад’юнктів, аспірантів  

університету.  

 

У Віснику можуть бути опубліковані аналогічні дослідження представ-

ників інших вищих навчальних закладів МВС і МОН України, практичних 

працівників органів внутрішніх справ, інших правоохоронних структур за від-

повідним клопотанням.  
 

Автор має право на публікацію в одному випуску Вісника один раз; 

другий раз (навіть у співавторстві) – у виняткових випадках, за спеціальним 

рішенням редколегії.  
 

Вісник видається у трьох серіях – юридичній, економічній і психологічній. 

 
Вимоги до статей 

 

До публікації приймаються рукописи наукових статей, що відповіда-

ють тематичній спрямованості (серії) збірника.  

Рукописи статей, відповідно до постанови Президії ВАК України від 

15.01.2003 р. № 7-05/1, мають містити:  

– індекс УДК;  

– прізвище, ім’я, по батькові автора та назву статті українською, 

російською, англійською мовами;  

– анотації статті українською, російською (не менше 500 знаків) 

та  англійською (1800–2000 знаків);  

– ключові слова українською, російською, англійською;  

– такі структурні елементи:  
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими 

практичними або теоретичними завданнями (5–10 рядків).  
 

Мета статті і завдання, які необхідно вирішити для її досягнення.  
 

Стан дослідження. Охоплює аналіз останніх досліджень та публікацій, 

на які спирається автор; виокремлюються невирішені частини загальної про-

блеми, яким присвячена стаття. Цьому слід приділити належну увагу, адже 

саме на підставі аналізу публікацій попередників автор може фахово сформу-

лювати мету своєї наукової розробки.  
 

Виклад основних положень. Ця частина у рукописі охоплює майже 

90% його обсягу. Тут автор має висвітлити окреслену в назві тему на підставі 

власних досліджень, аналітичних спостережень чи роздумів щодо висловлених 

іншими науковцями гіпотез, положень. Під час такого аналізу, зазвичай, вказу-

ються підходи інших дослідників, тому важливо належно їх цитувати, зазначаю-

чи посилання. Вони у тексті подаються у квадратних дужках, де вказується по-

рядковий номер джерела і цитованої сторінки (наприклад [12, с. 17]).  
 

Висновки. Завершальна частина рукопису статті має відображати під-

сумок розглянутих, обґрунтованих, запропонованих автором в основному 

тексті положень, гіпотез, рекомендацій.  
 

Список використаних джерел подається наприкінці тексту, має  

бути оформлений відповідно до державних стандартів. Повинен охоплювати 

всі наведені в тексті посилання. Джерела подаються в порядку згадування 

їх  у  статті.  
 

Обсяг рукопису статті не повинен перевищувати 0,5 друк. авт. арк.  

(12 сторінок машинописного тексту); текст має бути набраний через 1,5 інтер-

вала і віддрукований на папері формату 210 × 297,5 мм (А4), на сторінці – 

не  більше 30-ти рядків, кегель 14 пт. Поля навколо тексту – по 2 см 

з  усіх  боків.  
 

Рукопис має бути підписаний автором.  
 

Стаття подається зі супровідними документами:  

– для авторів без наукового ступеня – із завіреною позитивною рецен-

зією фахівця з науковим ступенем і витягом із протоколу засідання кафедри 

про рекомендацію статті до друку;  

– довідкою про автора (авторів): прізвище, ім’я, по батькові, науковий 

ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, контактний телефон, електронна адреса;  
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– електронним варіантом статті;  

– для авторів, які не є працівниками ЛьвДУВС, – квитанцією про  

оплату  публікації  на  розрахунковий  рахунок  університету:  

 

 

Код ЄДРПОУ 08571995  

МФО 825014  

ГУДКСУ у Львівській області  

Р/р 31255201100729  
 

Вартість: 36,03 грн / 1 стор. 

Призначення платежу: за публікацію у збірниках наукових праць.  

 

Примітка:  

Рукописи, подані з порушенням зазначених вимог і суттєвими  

мовно-стилістичними огріхами, до друку не приймаються.  

Редакційна колегія зберігає за собою право, в разі необхідності, скоро-

чувати і редагувати тексти статей або відхиляти їх від опублікування.  
 

 

Телефон для довідок:  
 

Відповідальний секретар –  

Ревак Ірина Олександрівна: тел. моб. 067-44-40-963. 
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