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Розділ 1 

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ГАРАНТУВАННЯ 

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

 

 
УДК 338.242:519.86             І. Б. Висоцька  

 
СТАН І УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

СТІЙКОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 
 

З’ясовано основні тенденції розвитку національної економіки. Проана-

лізовано зміну обсягу ВВП України та груп країн світу в докризовий та після-

кризовий періоди. Визначено тенденції відновлення економік розвинених і кра-

їн, що розвиваються. Окреслено основні передумови, які призвели до вразливо-

сті економіки України, окреслено заходи підвищення рівня стійкості економі-

ки України.  

Ключові слова: стійкість, відкритість, вразливість економіки, обсяги 

ВВП, структурні деформації, макроекономічна стабілізація.  

 

Постановка проблеми. Суспільно-політична невизначеність 

у  країні, нестабільність розвитку світового господарства, агресивність 

партнерів – всі ці чинники установлюють нові вимоги до національної 

економіки. Якщо ще вчора серед пріоритетних заходів виокремлювали 

макроекономічну стабілізацію, інноваційне оновлення виробництва, 

то  сьогодні чільною стає економічна безпека та здатність економіки 

функціонувати в агресивному середовищі. Саме тому особливої акту- 

альності набуває дослідження стійкості національної економіки. 

Для досягнення цієї мети поставлено такі завдання: 

– розкрити сутність поняття «стійкість»; 

– проаналізувати вплив світової кризи на українську еконо-

міку та економіку груп країн світу; 

– окреслити тенденції виходу з кризи економік країн із роз-

виненою економікою та країн, що розвиваються; 

– охарактеризувати причини незахищеності української  

економіки та окреслити напрями підвищення її стійкості.  

Метою статті є дослідження стану та умов забезпечення стійко-

сті української економіки.  

Стан дослідження. Стійкість і конкурентоспроможність  

економічних систем певною мірою висвітлено у наукових працях  
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українських і закордонних учених, таких як І. X. Ансофф, А. П. Гра-

дов, В. О. Василенко, О. М. Кизим, В. Л. Дикань та ін. Проте дослі-

дження стійкості національної економіки та розробка заходів щодо 

її  забезпечення заслуговує уваги і є нагальними в умовах сьогодення.  

Виклад основних положень. Особливості сучасних умов фун-

кціонування економіки вимагають дослідження питань забезпечення її 

стійкості. Стійкість (англ. robustness) – це якість, що дозволяє системі 

витримувати зміни параметрів зовнішнього середовища, відмінні від 

розрахункових. Під стійкістю системи розуміють здатність системи 

набувати стану рівноваги після його порушення під впливом зовнішніх 

збурень. Стан рівноваги, до якого система здатна повертатися, назива-

ють стійким станом рівноваги.  

На думку С. В. Анфілатова, стійкість – це здатність системи до 

збереження значень характеристик за впливу збурень, які здійснює 

противник, бажаючи знищити системи управління. В системі управ-

ління економікою можна виокремити три групи підсистем, що визна-

чають стійкість щодо реакції на вплив зовнішніх загроз: вплив усіх 

засобів супротивника, спрямованих для завдання шкоди (значного зби-

тку, приведення у стан недієздатності, доведення до банкрутства); 

вплив всіх видів перешкод та дій на ринку та різноманітні заходи, що 

впливають на технічний стан засобів управління. Отже, під стійкістю 

розуміють комплексний стан, для якого характерна надійність і здат-

ність до виживання та нейтралізації перешкод [1].  

Стійкість функціонування економічної системи полягає в влас-

тивості адаптивності, тобто у тому, що за значної зміни поведінки еко-

номічних суб’єктів здійснюється трансформація її структури та взає-

мозв’язків, у результаті змінюється вся система. Справедливо і те, що 

зміна національної економіки обумовлює перетворення структури, 

зв’язків і навички поведінки суб’єктів господарювання на мезорівні.  

Непередбачуваність становища у світовій економіці викликає 

занепокоєння з приводу стійкості національної економіки. Зауважимо, 

що збереження макроекономічної стабільності та утримання макрое-

кономічних показників засвідчують суттєве посилення стійкості еко-

номіки України. Проте нагромадження ризиків нестабільності, спри-

чинених інтеграцією національної економіки у глобальну економічну 

стагнацію, неминуче.  

Тенденції розвитку економіки України повністю повторюють 

тренди загальносвітових тенденцій. За останній період характерним 

для України є перевищення загальносвітових темпів економічного роз-

витку у періоди сприятливої кон’юктури та більш глибокий спад виро-

бництва у кризові періоди (рис.). 
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Рис. Приріст (зменшення) ВВП України 

та груп країн світу, % до попереднього року 

(2014–2015 рр. дані прогнозні) 

 
Джерело: розраховано за даними МВФ, Розділ World Economic Outlook 

Database, показник Gross domestic product, constant prices, Percentchange. [Елек-

тронний ресурс]. – Режим доступу: www. imf.org. [4]. 

 

З огляду на рис., до 2008 р. темпи розвитку економіки України 

перевищували не лише темпи країн Євросоюзу, але й розвинених кра-

їн, проте наслідком світової кризи став один із найбільших спадів  

виробництва ВВП України у світі, що свідчить про надзвичайну враз-

ливість вітчизняної економіки до зовнішніх шоків.  

Траєкторія зростання ВВП після кризи у різних країнах світу  

засвідчує існування різниці між країнами з розвиненою економікою 

та  країнами, що розвиваються. Зростання економіки у розвинутих  

країнах дуже повільне. Обсяг ВВП у деяких із цих країн ще не досяг 

докризового рівня. Ситуація у країнах, що розвиваються, різко відріз-

няється від країн із розвиненою економікою. Темпи росту ВВП у цих 

країнах уже досягли кризового рівня. Винятком є країни Європи, 

що  розвиваються, траєкторія відновлення у яких є такою ж, як і роз-

винених країнах.  

Різниця між ситуацією у розвинених країнах і становищем кра-

їн, що розвиваються, є одним із найбільш незрозумілих результатів 

поточного відновлення світової економіки. У країнах, що розвивають-

ся, спостерігається швидке пожвавлення виробництва ВВП. Фактично 

воно стало локомотивом світового росту у посткризовий період. Для 

країн із розвиненою економікою, навпаки, поточне відновлення обся-

гів ВВП є найповільнішим за всю післявоєнну епоху.  
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Щодо України, то світова криза відобразила незахищеність 

і  вразливість економіки України. Як бачимо на рис., обсяги зниження 

річного ВВП України у 2009 р. перевищили інші європейські країни 

та  світ загалом. Надто складні для економіки України і наслідки кри-

зи, які ускладнили подальший розвиток. Серед основних негараздів 

необхідно зазначити про різке зниження обсягів виробництва та зов-

нішньої торгівлі, скорочення валютних резервів, знецінення націо- 

нальної грошової одиниці, значний обсяг дефіциту бюджету, скоро-

чення обсягів заощаджень громадян, а, отже, і зменшення обсягу внут-

рішніх інвестицій. Отримані «удари» різко скорочують потенціал 

української економіки та можливість протидіяти майбутнім зовнішнім 

шокам. Тобто можемо стверджувати, що економічна система України 

є  нестійкою і  нездатною нейтралізувати негативні зовнішні впливи 

та  швидко повернутися у стан рівноваги. За таких умов доцільно  

здійснити комплексний аналіз причин нестабільності та сформулювати 

основні напрями їх нейтралізації.  

Серед основних загроз можна виокремити насамперед надмірну 

відкритість і залежність економіки України від зовнішнього світу. Без-

умовно, відкритість економіки спричиняє позитивні структурні зру-

шення за умови переміщення фінансових ресурсів у найбільш ефекти-

вні сфери діяльності. Проте в умовах розвитку України формування 

відкритої економіки обумовило негативні наслідки, що виявилися по-

силенням сировинної спрямованості виробництва та експорту. Загроз-

ливими залишаються і обсяги зовнішньоторговельного обігу України 

у  структурі ВВП. У 2005–2008 рр. частка зовнішньоторговельного 

обороту у ВВП коливалася в діапазоні від 77,0% до 84,7% ВВП. Це 

свідчить про надмірну відкритість національної економіки та її залеж-

ність від розвитку світового господарства. У післякризовий період від-

критість економіки не тільки не зменшилась, а навпаки – збільшилась. 

2011 р. співвідношення зовнішньоторговельного обороту до ВВП  

досяг 91,4%, а у 2013 р. – 94,3%, що ще більше посилило залежність 

України від зовнішнього впливу. Серед негараздів зовнішньоторгове-

льної діяльності необхідно окреслити і негативне сальдо платіжного 

балансу. У 2005–2013 рр. спостерігається уповільнення динаміки  

експорту на тлі випереджаючих темпів зростання імпорту. Унаслідок 

порушення стабільності та скорочення попиту на світових ринках від-

булося суттєве уповільнення динаміки товарного експорту. Так, екс-

порт упродовж цього періоду збільшився у 1,84 рази, а збільшення 

імпортних операцій відбулось у 2,13 рази. Наприклад, у 2013 р. обсяг 

експортних операцій скоротився на 4,9%, а імпортних – відповідно на 

3,6%. Збереження в господарстві країни упродовж тривалого періоду 
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зростання імпорту порівняно з експортом сформувало стійку тенден-

цію до збільшення від’ємного сальдо зовнішньоторговельного балан-

су. За 2005–2013 рр. від’ємне сальдо за зовнішньоторговельними  

операціями збільшилося на 11797,6 млн. дол. США або у 7,36 рази. 

Випереджаюча динаміка зростання імпорту порівняно з темпами зміни 

експорту у складі створеної у національному господарстві валової до-

даної вартості свідчить про наявність вагомих дисбалансів у структурі 

зовнішньоторговельного обігу та в загальному випуску товарів і пос-

луг. Пришвидшене зростання імпорту та випередження ним динаміки 

зростання експорту є наслідком низької технологічної конкурентосп-

роможності українських товарів на світових ринках, що спричинені 

наявністю структурних диспропорцій у економіці країни на тлі трива-

лої технологічної відсталості виробництва.  

Викликають стурбованість не тільки обсяги зростання експорту, 

але і його структура. Останніми роками спостерігається переважання у 

структурі експорту частки сировинних товарів та продукції з низьким 

рівнем перероблення. У вартісній структурі випуску сформувалась 

модель виробництва із перевалювання сировинних, матеріало- й енер-

гоємних галузей (при загальній суттєвій енергетичній залежності 

України від імпорту енергоносіїв) із низьким рівнем технологічного 

укладу, орієнтованих на зовнішні ринки збуту, у той час як галузі, які 

мають забезпечувати потреби внутрішнього ринку, поступово скоро-

чували свою частку. Розвинені країни світу акцентують на розвитку 

наукомістких галузей економіки. В Україні ж сформована структура 

виробництва робить її державою з неконкурентними, малоефективни-

ми й екологонебезпечними підприємствами. Структурні зміни, які  

відбулися останнім десятиліттям, характеризуються технологічним 

відставанням, оскільки за випуском продукції третій технологічний 

уклад в Україні сьогодні становить майже 58%, четвертий – 38% і ли-

ше 4% – п’ятий технологічний уклад. Сьогодні більш як 90% продук-

ції, що виробляється промисловістю України, не має сучасного техніч-

ного забезпечення, що спричиняє нерентабельність і неконкуренто-

спроможність більшості вітчизняних товарів. Такий стан національної 

економіки пояснюється високим ступенем зносу машин і обладнання, 

що не дає змоги здійснювати навіть просте відтворення. 2010 р. знос 

машин і обладнання в цілому в Україні перевищив 47,9%, а в окремих 

галузям цей показник сягав позначки 67%, зокрема у промисловості – 

63,0%, у переробній галузі – 66,8%, у виробництві електроенергії, газу 

та води – 60,7%, на транспорті – 94,4%. Як наслідок, вітчизняна про-

дукція стає дедалі менш конкурентоспроможною, а в експорті збіль-

шується частка мінеральної сировини і продукції первинної переробки.  
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Зарадити перетворенню України у світовий сировинний додаток 

може технологічне оновлення промисловості України. Проте реалізу-

вати оновлення основних засобів неможливо через брак кредитних 

ресурсів у реальному секторі економіки на тлі високих кредитних ста-

вок. У кризові роки середньозважені відсоткові ставки за кредитами в 

річному обчисленні збільшились приблизно на 45%. Водночас у краї-

нах ЄС, США Японії кредитні ставки були суттєво знижені і наближа-

лись до нульової позначки. В Україні ставки за кредитами у 2011 р. 

збільшились ще на 8%. Це призвело до більшого скорочення фінансо-

вий можливостей підприємств та зниження інвестиційної активності.  

Не сприяла активізації інвестиційної діяльності і нестабільність 

бюджетної системи України. Дефіцитність державного бюджету приз-

вела до масштабного скорочення обсягів освоєння державних інвести-

цій. Низький рівень державного інвестування був пов’язаний насампе-

ред із багаторічною незадовільною структурою видатків бюджету – 

переважна частина видатків бюджету спрямовувалася на фінансування 

поточних витрат (витрат цільної спрямованості) та збереження низької 

частки інвестицій у бюджетних видатках (до 2,5% ВВП). Наслідком 

такої бюджетної політики стало сповільнення економічної динаміки та 

гальмування процесів реструктуризації виробництва. Задля збалансо-

ваності державних фінансів принципове значення має перехід до полі-

тики переорієнтації бюджетних видатків зі споживання на накопичен-

ня та підвищення інвестиційної складової бюджетних видатків. Украї-

на вичерпала можливість і залучення зовнішніх боргів, оскільки отри-

мані Україною від міжнародних фінансових організацій на забезпе-

чення структурних змін у багатьох випадках витрачалися не за цільо-

вим призначенням, а на поточні бюджетні потреби.  

Зазначені негаразди, притаманні українській економіці в докри-

зовий період, стали причиною її незахищеності та значних негативних 

наслідків. У країні не були здійснені заходи, спрямовані на укріплення 

економічної системи та підвищення її стійкості. Відтак висока волати-

льність показників розвитку економіки. На жаль, і у посткризовий пе-

ріод не було зроблено кроків щодо побудови стійкої до зовнішніх 

впливів економіки. Саме тому на сучасному етапі актуалізується роз-

робка заходів, спрямованих на підвищення рівня стійкості української 

економіки.  

Насамперед укріплення економічної системи неможливе без ві-

дновлення обсягів виготовленого у країні ВВП. Проте економічне зро-

стання повинно орієнтуватися на досягнення передусім не кількісних 

показників, а якісних. Ця стратегія повинна забезпечити заміщення 

експортно-сировинних джерел зростання ВВП інноваційними, високо-
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технологічними. Нехтуванням цим чинником в подальшому продуку-

ватиме залежну від світових ринків сировинних товарів та іноземного 

капіталу економіку.  

Міжнародна практика подолання наслідків кризи засвідчує, що 

розвинені країни долають кризу через оновлення промисловості та 

підвищення продуктивності праці. Збереження тенденції «зростання 

без розвитку» за умов відсутності стимулів для технологічного онов-

лення виробництва та підвищення продуктивності праці на основі під-

вищення інноваційних якостей продукції означає подальше закріплен-

ня залежності економіки та посилює загрозу руйнівних наслідків для 

господарства у майбутньому.  

Задля подолання технологічної відсталості та залежності варто 

розробити та втілювати в життя програму економічного розвитку, що 

ґрунтується на структурно-інноваційній модернізації виробництва. 

Безумовно, реалізація такої програми потребуватиме зміцнення ін- 

вестиційного потенціалу реального сектору економіки шляхом ство-

рення умов для підвищення прибутковості інноваційних виробництв, 

нарощення власних і позичених інвестиційних ресурсів. Одним із спо-

собів розв’язання цього завдання є здійснення заходів, спрямованих 

на  зниження відсоткових ставок за кредити, активізація залучення 

банківських  кредитів.  

Політично-економічна нестабільність в Україні, диспропорції 

у  фінансовій сфері призвели до підвищення середньозважених відсот-

кових ставок за кредитами. Як наслідок, замість необхідного для сти-

мулювання розвитку виробництва збільшення грошової пропозиції 

спостерігається її обмеження, а, отже, скорочення фінансових можли-

востей підприємств.  

Важливим напрямом подолання структурних і технологічних 

деформацій повинно стати запровадження ефективного механізму за-

лучення належних обсягів внутрішніх інвестиційних ресурсів. Інвес-

тиційний ресурс виступає основним інструментом розв’язання завдань 

здійснення структурно-інноваційних перетворень в економіці. Ключо-

вою проблемою інвестиційного забезпечення модернізацій них реформ 

економіки стає створення інституціональних та економічних умов для 

забезпечення належного рівня нагромадження основного капіталу. 

Аналіз структури ВВП за категоріями кінцевого використання і доходу 

засвідчив, що кінцеве використання українського ВВП характеризу-

ється значними коливаннями.  

Так, у 1990–2000 рр. частка кінцевих споживчих витрат домаш-

ніх господарств була дуже низька, після чого розпочала різко зростати, 

перевищивши світову у 2012 р. у 1,4 рази. Тобто у 2010–2012 рр.  
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становище на споживчому ринку України характеризується переспо-

живанням і недовикористанням ресурсів для нагромадження. Україні 

притаманне порушення об’єктивних законів відтворення, спричинене 

диспропорціями між споживанням та нагромадженням за категоріями 

кінцевого використання ВВП і нерівномірним зростання його складо-

вих. Валове нагромадження основного капіталу скоротилось за 20 ро-

ків майже в 3 рази і у 2013 р. становило лише 15,7%. Зазначимо, 

що  індекс валового нагромадження ВВП у 2012 р. скоротився на 8,9%, 

а у 2013 р. – на 11,2% порівняно з попереднім роком. Дотримання та-

кої норми накопичення в умовах прогнозованого збільшення капіта-

ломісткості виробництва неминуче призведе до уповільнення еконо- 

мічної  динаміки.  

Висновок. У господарстві України невирішені ключові пробле-

ми, пов’язані насамперед із забезпеченням стійкості та безпеки еконо-

міки. Основні зусилля, спрямовані на вирішення цих проблем, повинні 

орієнтуватися на здійснення структурної перебудови економіки, стабі-

лізацію діяльності банківського сектора, розширення джерел і підви-

щення ефективності використання внутрішніх ресурсів розвитку.  
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Высоцкая И. Б. Состояние и условия обеспечения устойчивости 

экономики Украины. 

Исследовано основные тенденции развития национальной экономики. 

Проанализировано изменение объема ВВП Украины и групп стран мира в до-

кризисный и послекризисный периоды.  

Определено тенденции возрождения экономик развитых стран и 

стран, которые развиваются. Сформулированы основные причины, которые 

привели к уязвимости экономики Украины, намечены мероприятия по повы-

шению уровня устойчивости экономики Украины.  

Ключевые слова: устойчивость, открытость, уязвимость эко- 

номики, объемы ВВП, структурные деформации, макроэкономическая  

стабилизация. 

 
Vysotska І. В. State and conditions of support of economic stability 

of  Ukraine. 

An important feature of the economy at present is its stability. The stability 

of the economic system is its ability to return to balance after its withdrawal from 

this state under the influence of external disturbances.  

The article studies the main trends of the national economy and analyzes 

the  changes of Ukraine’s GDP and a group of countries in period of crisis 

and  post-crisis.  

The article defines the tendencies of economic recovery in advanced econo-

mies and developing countries. Among the main reasons of the vulnerability of 

the  national economy are its transparency and import dependency, the existence 

of  structural deformities, budget deficit, liquidity problems of the banking system 

of  Ukraine.  

The research outlines measures to upgrade the level of stability of the 

Ukraine’s economy. Fortification of economic system is impossible without a recov-

ery in amount of GDP produced in the country. Economic growth should primarily 

focus on achieving not only quantitative indexes but also qualitative ones. That is, 

primary focus is based on replacement of export and raw sources of GDP growth 

for innovative, high-tech products.  

For that, major efforts should be directed to carry out the economic  

restructuring, stabilization of activity of banking sector, expanding sources 

and  improving efficiency of internal resources of development. An important  

direction to overcome structural and technological strains is also the introduction 

of  an effective mechanism to attract appropriate amounts of domestic investment 

resources.  

Key words: stability, transparency, vulnerability of the economy, GDP, 

structural strain, macroeconomic stabilization.  
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УДК 351.863(477)                М. В. Вінічук 

 

ФОРМУВАННЯ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ 
ЯК ОСНОВА СТАБІЛЬНОСТІ 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ 
 
Розглянуто проблеми формування середнього класу в Україні як основи 

стабільності соціально-економічної системи держави. Окреслено основні 

підходи та визначено поняття «середній клас». Проаналізовано можливості 

та підґрунтя формування середнього класу в Україні.  

Подано економетричну оцінку взаємозв’язку основних соціально-

економічних показників України та інших країн світу за допомогою інструме-

нтарію нелінійного програмування. Визначено причини та перешкоди станов-

лення середнього класу в українському суспільстві. Запропоновано напрями 

розвитку середнього класу за умов формування довготермінової стратегії 

соціальної безпеки України.  

Ключові слова: середній клас, соціально-економічна система держа-

ви, соціально-економічний розвиток, соціальна політика, соціальна безпека.  

 
Постановка проблеми. Посттрансформаційний та післякризо-

вий етап соціально-економічного розвитку України характеризується 

глибокою деформацією механізму державного управління, невизначе-

ністю моделі соціальної політики держави, відсутністю системного 

підходу до формування державних соціальних гарантій та сучасного 

інструментарію вибору пріоритетів соціальної політики та механізмів 

її реалізації, низькою ефективністю соціальних програм, а також недо-

сконалістю нормативно-правового забезпечення у сфері соціального 

захисту, що проявляється у відсутності довгострокової соціальної 

стратегії, у надто низькому рівні життя населення та у зниженні рівня 

соціально-економічної безпеки держави.  

Процес ринкової трансформації пострадянських країн, перехід 

до нових форм державного управління, а також глибокі соціальні пе-

ретворення, які були спрямовані на переорієнтацію адміністративно-

планової системи господарювання до становлення ринкового середо-

вища, необхідного для ефективного функціонування економіки, спри-

чинили велику кількість ризиків і загроз економічній безпеці держави 

[1, с. 424–425] та супроводжувалися стратифікаційними перетворен-

нями, створенням якісно нової класової структури трансформаційного 

суспільства – середнього класу. Саме від соціально-економічної діяль-

ності середнього класу, як невідʼємного елементу ринкової економіки, 

основного платника податків, гаранта реалізації державних соціальних 
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програм та рушійної сили у здійсненні демократичних перетворень 

і  формування громадянського суспільства, залежить успішність рин-

кових реформ та ефективної макроекономічної політики держави.  

Стан дослідження. Вивчення проблеми формування середнього 

класу в Україні має багатогранний характер і висвітлено у працях ві-

домих вітчизняних і зарубіжних науковців. Основи сучасного розумін-

ня суті середнього класу як соціально-економічної категорії закладено 

в роботах Арістотеля й Платона та отримали подальший розвиток 

у  працях К. Маркса, Ф. Енгельса, М. Вебера [2, с. 3]. Вагомий внесок 

у  висвітлення цієї проблеми у транзитивній економіці зробили росій-

ські вчені: Р. Авраамов, О. Авраамова, Л. Овчарова, О. Олександрова, 

В. Сенчагов, серед українських учених-економістів О. Александрова, 

І.  Бабець, А. Базилюк, З. Варналій, А. Гальчинський, В. Геєць, Я. Гон-

чарук, Т. Заславська, О. Іляш, Е. Лібанова, М. Флейчук, Л. Яремко 

та  інші. Проте на сучасному етапі, за умов складного соціально-

економічного становища населення України, питання формування  

середнього класу набуло недостатнього висвітлення та потребує поси-

лення уваги і науковців, і органів державної влади.  

Мета статті – визначення проблем формування середнього  

класу в сучасному українському суспільстві як основи стабільності 

соціально-економічної системи держави.  

Виклад основних положень. Посттрансформаційний етап роз-

витку соціально-економічної системи України та перехід до ринкової 

економіки характеризується стійкою матеріальною нерівністю, низь-

ким рівнем життя населення, неефективністю здійснюваних реформ, 

а  також відсутністю стабільного економічного, політичного та куль-

турного розвитку держави.  

Основною проблемою держави є створення соціально орієнто-

ваної економічної системи, забезпечення соціальної справедливості 

в  суспільстві та усунення соціальних протиріч, що можна досягнути, 

сформувавши середній клас.  

На сучасному етапі соціально-економічного розвитку суспільст-

ва середній клас розглядається як основна складова політики подолан-

ня бідності та як головний внутрішній інвестор – джерело наповнення 

бюджету, адже на сучасному етапі відчувається загострення проблем 

соціальної нерівності, відтак – збагачення окремих людей з паралель-

ним зубожінням переважної більшості населення країни. Саме від  

формування середнього класу як соціальної бази ринкових реформ 

і  активної суспільної сили, що виражає і обстоює інтереси всього  

суспільства, залежить створення демократичної держави і громадянсь-

кого суспільства.  
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Зазначимо, що приватизаційні процеси, які відбувалися в Украї-

ні, не сприяли посиленню соціальної захищеності працівників прива-

тизованих підприємств і сталому розвитку обʼєктів соціальної інфра-

структури, а ускладнювали реалізацію конституційних прав громадян. 

Розподіл результатів використання державної власності призвів до 

надмірного соціального розшарування та до поляризації доходів. Від-

бувся перерозподіл загального обсягу грошових доходів на користь 

високоприбуткових груп з одночасним скороченням частки доходів 

найбідніших груп населення та зростанням надмірної кількості різно-

манітних видів соціальної допомоги і пільг. Формування середнього 

класу дозволить забезпечити політичну, економічну та соціальну ста-

більність в державі.  

Можна вважати, що перші спроби сформувати середній клас 

в  Україні були зроблені у 1990-их роках. охоплювали працівників  

науки, освіти, охорони здоровʼя, кваліфікованих спеціалістів індустрі-

альних галузей виробництва, частини партійної та державної еліти, 

яка  на той  час мала високі доходи та заощадження. Проте трансфор-

маційна перебудова та перехід до ринкових відносин спричинили 

втрату прибутків та заощаджень, а нереалізовані освітньо-кваліфі- 

каційні навички не дозволили опанувати нові види діяльності у  сфері 

надання  послуг.  

Трансформаційні процеси в класовій структурі суспільства га-

льмували його стійкий розвиток та в умовах перехідної економіки при-

звели до  необхідності формування середнього класу, основними озна-

ками якого є рівень матеріального добробуту та споживання, рівень 

освіти та професійно-кваліфікаційний статус, економічні та соціальні 

мотивації праці, спосіб і стиль життя, самоідентифікація, здатність до 

самоорганізації.  

В економічній літературі окреслено різноманітні підходи до ви-

значення поняття «середній клас», які детальніше подано у табл. 1.  

 
Таблиця 1 

 

Основні підходи до становлення поняття «середній клас» 

і визначення його сутності 
 

№ 

з/п 
Період Сутність поняття «середній клас» 

1 2 3 

1  

1766 р.  

«Оксфордський 

словник англійської 

мови» 

Уперше зафіксовано вживання терміна «серед-

ній клас» 
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1 2 3 

2  А. Шанкін 

Розкриває поняття відповідно до ознак «серед-

нього класу»: економічної (матеріальної, фі-

нансової) незалежності, професіоналізму та 

високої самооцінки громадянина, яка ґрунту-

ється на його усвідомленні своєї значущості в 

громадському житті. «Середній клас» вирізня-

ється особливим менталітетом, а не певним 

рівнем доходів 

3  Т. Ковальчук 

«Середній клас» – це економічно активна  

частина громадян, що мають відповідний для 

людини ХХІ ст. рівень матеріального забезпе-

чення, досягають його власною працею, усві-

домлюють свої економічні та соціально-

економічні інтереси і активно діють заради 

їх  реалізації, а також є надійною опорою рин-

ково-демократичних перетворень 

4  О. Барановський 

Середнім класом можна вважати соціальну 

групу, що володіє набором певних характерис-

тик: визначений рівень доходів, володіння не-

рухомістю, наявність своєї справи, висока про-

фесійна освіта та кваліфікація, відносна задо-

воленість статусом, помірний політичний кон-

серватизм, зацікавленість у підтримці соціаль-

ного порядку і стійкості, субʼєктивна ідентифі-

кація себе із середнім класом 

5  Е. Лібанова 

Наявність у суспільстві потужного середнього 

класу означає наявність внутрішніх джерел 

фінансування в бізнес, житло, освіту; високий 

платоспроможний попит населення, масштаб-

ний внутрішній ринок і зростання зайнятості; 

можливість населення відстоювати свої права і 

прагнення у визначених законодавством межах 

6  А. Гальчинський 

Середній клас забезпечує еволюцію суспільст-

ва за траєкторією посттрансформаційного роз-

витку і виконує важливу роль у формуванні 

світоглядних, зокрема, моральних стандартів 

7  Т. Заславська 

Середній клас володіє високим інноваційним 

потенціалом, може впливати на суспільний 

розвиток, транслювати зразки поведінки  

нижнім прошаркам 

8 В. Кузьменко Середній клас виступає урівноважувачем інте-

ресів різних верств населення 

 

 



________  НАУКОВИЙ ВІСНИК 1´2014 ______________________________________ 

________  Львівського державного університету внутрішніх справ ____________ 

 16 

1 2 3 

9  В. Антонюк 

Середній клас є стабілізатором суспільства, 

сприяє встановленню суспільного порядку, 

виступає гарантом суспільної безпеки, врахо-

вуючи інтереси різних соціальних груп та  

забезпечуючи їх взаємозвʼязок, показує прик-

лад заможного життя, ініціює і здійснює еко-

номічні та технологічні інновації, є основною 

рушійною силою ринкових реформ в умовах 

перехідної економіки 

10  В. Сенчагов 

З огляду на роль середнього класу в суспільстві 

головна ознака віднесення людей до цього кла-

су – розмір їх середньодушових доходів, що 

забезпечує можливості активної купівлі товарів 

і послуг та формування заощаджень 

 
Систематизувавши запропоновані визначення, можна стверджу-

вати, що середній клас – це економічно активна соціальна група насе-

лення, яка володіє високим інтелектуальним та інноваційним потен- 

ціалом, високою професійною освітою та кваліфікацією, має достатній 

рівень матеріального забезпечення та платоспроможності, користу- 

ється власним рухомим та нерухомим майном, усвідомлює свої соціа-

льно-економічні інтереси, формує моральні стандарти та суспільний 

порядок, а також виступає стабілізатором суспільства і соціального 

порядку. Як бачимо, однією із основних характерних рис середнього  

класу у розвинутих країнах є високий освітній рівень представників 

цього прошарку. З метою визначеності можливості формування се- 

реднього класу в Україні, вважаємо за доцільне проаналізувати  

чисельність населення, яке навчалося у навчальних закладах освіти 

з  2000 р. (рис. 1).  

Отож, в Україні з 2000 до 2013 рр. відбулися такі зміни: чисель-

ність населення, яке здобувало освіту, різко зменшилася із 9220 тис. 

осіб у 2000–2001 н. р. до 6815 тис. осіб у 2012–2013 н. р., в тому числі 

й осіб, які здобували вищу освіту (1403 тис. осіб у 2000–2001 н. р., 

2365 тис. осіб у 2008–2009 н. р., 1825 тис. осіб у 2012–2013 н. р.).  

Середній клас у сучасному суспільстві повинен бути доміную-

чою соціальною групою, оскільки є основним носієм інтелектуального 

та соціального капіталу, реалізує у суспільстві функції соціального 

контролю за владними структурами та представниками великого біз-

несу, що впливає на співвідношення приватних і соціальних затрат та 

вигод [2, с. 7].  
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Рис. 1. Динаміка чисельності осіб, які навчалися 

у навчальних закладах України у 2000–2013 рр. 

 
Складено за: [3; 4]. 

 

Тому, досліджуючи процеси становлення середнього класу в 

Україні, необхідно враховувати певну частину населення, яка отримує 

високі доходи, але не належить до середнього класу, бо їхні грошові 

надходження є частинами нелегальних капіталів, повʼязаних із тіньовим 

бізнесом і корупцією. Така категорія населення не зацікавлена в соціа-

льно-економічній та політичній стабільності суспільства. За таких умов 

вважається доцільним простежити динаміку індексу сприйняття коруп-

ції (рис. 2) за останні роки та її вплив на формування середнього класу. 

 

 
 

Рис. 2. Динаміка індексу сприйняття корупції в Україні 

та окремих країнах світу 
 

Складено за: [5]. 
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Результати аналізу засвідчили, що за індексом сприйняття кору-

пції у світовому рейтингу у 2013 р. Україна посідає 144 місце та зна-

ходиться серед таких країн, як Росія, Бангладеш, Камерун, Центральна 

Африканська Республіка, Республіка Конго та Сирія, що підтверджує 

низький соціально-економічний розвиток держави, високий рівень 

корумпованості та тінізації в державному секторі та перешкоджає 

стійкому економічному розвитку держави, становленню середнього 

класу, а також знижує рівень соціальної безпеки України.  

Використання інструментарію нелінійного програмування до-

водить, що в умовах 2012 року серед основних країн світу простежу-

ється посередній зв’язок між ВВП на одну особу та коефіцієнтом 

сприйняття корупції (рівняння 1).  

 

Y = –5536,42 + 0,76 × х1, R = 0,756; p-level = 0,000003,     (1) 

 

де Y – ВВП на одну особу; х1 – коефіцієнт сприйняття корупції; R – 

коефіцієнт регресії.  

Якщо у вибірку включити лише країни з низькими показниками 

ВВП на одну особу та високим рівнем корупції, до яких належить і 

Україна, та не враховувати показники високо розвинутих країн, то 

простежується посередній зв’язок між цими показниками (рівняння 2).  

 

Y = 101,80 + 0,61 × х1, R = 0,606; p-level = 0,028                   (2) 

 

де Y – ВВП на одну особу; х1 – коефіцієнт сприйняття корупції;  

R – коефіцієнт регресії.  

Вважається доцільним простежити зв’язок між зазначеними по-

казниками серед країн з високою часткою ВВП на одну особу та низь-

ким рівнем корупції (рівняння 3).  

 

Y = 2761,41 + 0,32 × х1, R = 0,323; p-level = 0,281       (3) 

 

де Y – ВВП на одну особу;  х1– коефіцієнт сприйняття корупції;  

R – коефіцієнт  регресії.  

Варто відзначити високе значення р-левел, яке ми отримали в 

результаті аналізу, що пов’язано із використанням річних даних і не-

великою їх кількістю у другому і третьому випадках.  

Результати дослідження доводять відсутність зв’язку між обра-

ними показниками в країнах з високими показниками ВВП на одну 

особу та коефіцієнту сприйняття корупції та посередній зв’язок у краї-

нах із низьким рівнем соціально-економічного розвитку. На основі 
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цього дослідження можна стверджувати, що існує обернено пропор-

ційна залежність між корупцією та ВВП на одну особу, адже зростання 

рівня корупції призводить до зменшення частки ВВП на одну особу, а 

також впливає на скорочення видатків на соціальні заходи.  

За таких обставин виявляється необхідним прослідкувати зміну 

обсягів видатків Зведеного бюджету України на соціальну сферу 

(рис.  3).  

 

         
 

Рис. 3. Динаміка видатків Зведеного бюджету України 

на соціальні потреби та на соціально-культурні заходи, 

2008–2012 рр. 
 

Складено за: [6]. 

 
Зауважимо, що політика держави спрямована на поступове під-

вищення 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. (рис. 3). Обсяги видатків Зведеного бюдже-

ту спрямовані на досягнення основних соціальних цілей: соціальний 

захист і соціальне забезпечення; освіту; духовний і фізичний розвиток; 

охорону здоровʼя та житлово-комунальне господарство. Спостеріга-

ється значне збільшення видатків на соціальний захист та соціальне 

забезпечення з 74,07 млрд. грн у 2008 р. до 125,31 млрд. грн у 2012 р. 

Нижчими темпами фінансувалося житлово-комунальне господарство 

(–1470,4 млн. грн) у 2009 р. порівняно з 2008 р. та підвищилося у 

2013  р. порівняно з 2008 р. лише на 11,09 млрд. грн. Незначними об-

сягами фінансування забезпечувалась сфера охорони здоровʼя та сфера 

духовного та фізичного розвитку, що спричинило виникнення у цих 
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сферах соціальної напруженості. З метою подолання і попередження 

негативних процесів у суспільстві та для зменшення соціальної напру-

женості необхідно негайно розробити дієву стабілізаційну політику, 

яка дозволить переглянути принципи системи адресної допомоги, 

дасть змогу підвищити рівень життя населення шляхом підвищення 

ефективності виробництва на базі науково-технічного прогресу, повної 

зайнятості населення, стабільності цін, досягнення збалансованості у 

зовнішньоекономічних звʼязках, проявиться у стабільному курсі наці-

ональної валюти та ефективності міжнародних фінансових операцій, а 

також підвищить рівень соціальної безпеки держави.  

Формування середнього класу в Україні повинно стати одним із 

ключових аспектів нової соціально-економічної політики держави та 

базуватися на розвитку господарської ініціативи та самодіяльності у 

формі малого та середнього бізнесу, посиленні соціальної орієнтації в 

розвитку підприємств. Як свідчать дані рис. 4, з 1997 р. до 2006 р. від-

бувалося становлення приватного підприємництва і спостерігається 

різке збільшення кількості підприємств і організацій, що продовжуєть-

ся упродовж наступних років. І станом на 2013 р. в Україні функціонує 

близько 13,4 тис. підприємств і організацій.  

 

          
 

Рис. 4. Кількість субʼєктів Єдиного державного реєстру 

підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) 

та обсяги податкових надходжень до бюджету України 
 

Складено за: [3; 4]. 

 

Водночас середній клас повинен стати основним платником по-

датків, тому поряд із збільшенням чисельності підприємств і організа-

цій доцільно простежувати зміну податкових надходжень до держав-

ного бюджету. Рис. 4 засвідчує, що із 2001 р. обсяги податкових над-

ходжень поступово збільшувалися із 36,7 млрд. грн до 227,2 у 2008 р., 

проте, у 2009 р. до бюджету надійшло на 19,1 млрд. грн менше, ніж 
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у  2008 р., що можна пояснити сплеском світової фінансової кризи, яка 

вплинула на фінансово-економічну ситуацію в країні, зокрема і на 

акумуляцію фінансових ресурсів. З 2010 р. простежується стійка тен-

денція до збільшення обсягів надходжень до державного бюджету.  

Водночас спостерігається зростання дефіциту бюджету з 2006 р. 

(рис. 5), що засвідчує боргову залежність від позичальників.  

 

 
 

Рис. 5. Динаміка рівня дефіциту бюджету України у 2000–2012 рр. 
 

Складено за: [3; 12]. 

 

Зазначимо, що останніми роками профіцит бюджету був лише 

у  2000 р. (-697,3 млн. грн) та у 2002 р. (-1119,4 млн. грн). У 2011 р. 

у  зв’язку із випуском щодо спеціального фонду Державного бюджету 

України облігацій внутрішньої державної позики для погашення за- 

боргованості минулих років дефіцит бюджету зменшився на 36,66% 

з  64265,5 млн. грн до 23557,6 млн. грн. Проте у 2012 р. видатки пере-

вищили доходи до державного бюджету на 53445,2 млн. грн.  

З огляду на це, можна вважати, що розвиток підприємництва є 

одним із основних чинників економічного зростання, створює нові 

робочі місця, наповнює державний бюджет, накопичує людський капі-

тал, який, своєю чергою, потребує постійного інвестування. Інвестиції 

в людський капітал є головним ресурсом середнього класу, адже ви-

ступають чинником соціально орієнтованого економічного зростання, 

сприяють підвищенню рівня життя населення та формуванню нової 

моделі споживання відповідно до потреб представників середнього 

класу – стандарту добробуту. За цим стандартом передбачаються при-

дбання якісних товарів тривалого користування, житла, поліпшення 

житлових умов, можливість підвищення власного освітнього рівня 

чи  якісної освіти дітей, охорони здоровʼя, відпочинку [2], відображає 
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наявність у домогосподарств окремих товарів тривалого користування. 

Для визначення можливості формування середнього класу в українсь-

кому суспільстві доцільно проаналізувати забезпеченість населення 

товарами повсякденного використання (табл. 2), що засвідчить рівень 

матеріального забезпечення населення та його платоспроможність.  

Дані табл. 2 підтверджують поступове збільшення у домогоспо-

дарств окремих видів товарів, зокрема автомобілів з 17 шт. на 100 до-

могосподарств у 2000 р. до 22 шт. у 2012 р. Поступово збільшувалася 

і  кількість холодильників і морозильників, пральних машин і кольоро-

вих телевізорів.  
 

Таблиця 2 
 

Наявність у домогосподарств окремих товарів 

тривалого користування 

(у середньому на 100 домогосподарств) 
 

№ 

з/п 
Вид товару, шт. 

Рік 

2000 2005 2008 2010 2012 

1 Автомобілі 17 16 20 21 22 

2 Мотоцикли 7 4 3 2 2 

3 Мобільні телефони … 44 149 167 187 

4 Холодильники, морозильники 93 99 106 109 112 

5 Пральні машини 74 77 84 85 87 

6 Телевізори кольорові 69 91 107 110 115 

7 Фотоапарати 22 36 38 26 21 

8 Персональні компʼютери 1 9 22 25 33 

9 Мікрохвильові печі 1 9 29 33 41 

10 Кухонні комбайни 3 5 9 10 12 

11 Супутникові антени 0 1 10 13 18 

12 Швейні машини 48 35 31 28 25 
 

Складено за: [4, с. 198]. 

 

Варто зазначити про різке збільшення наявності у користуванні 

домогосподарств мобільних телефонів (з 44 шт. у 2005 р. до 187 шт. 

у  2012 р.), персональних компʼютерів (з 1 шт. у 2000 р. до 33 шт. 

у  2012 р.), мікрохвильових печей (з 1 шт. у 2005 р. до 44 шт. у 2012 р.) 

та супутникових антен (з 0 шт. у 2005 р. до 18 шт. у 2012 р.). Водночас 

розпочалося зменшення попиту на мотоцикли (з 7 шт. у 2005 р. до 

2  шт. у  2012 р.) та швейні машини (з 48 шт. у 2005 р. до 25 шт. 

у  2012  р.). Проте купівельна спроможність більшості населення 

в  Україні, рівень і структура споживання й досі не відповідають  

стандарту добробуту середнього класу. Значно зменшуються обсяги 
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вітчизняного виробництва холодильників і морозильників, тоді як у 

Росії та Білорусі воно зростає швидкими темпами (рис. 6). Аналогічна 

тенденція спостерігається і щодо виробництва телевізорів, що засвід-

чує посилення залежності від закордонного товаровиробника та пере-

вагу імпорту над експортом.  

 

   
 

Рис. 6. Виробництво основних груп товарів повсякденного 

використання в Україні, Росії та Білорусі, 2000–2012 рр. 
 

Складено за: [7, с. 45–46]. 
 

Також необхідно проаналізувати доходи та витрати населення 

на придбання товарів і послуг. Як бачимо (рис. 7), простежується пря-

мо пропорційна залежність між витратами населення на придбання 

товарів і послуг та їх доходами. 

 

 
 

Рис. 7. Динаміка доходів і витрат населення України у 2000–2012 рр. 
 

Складено за: [4; 8]. 
 

Проте абсолютна протилежність простежується за аналізу дохо-

дів і витрат населення в розрахунку на одну особу в розрізі регіонів 

України (рис. 8).  
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Рис. 8. Динаміка доходів і витрат населення України 
за регіонами в розрахунку на одну особу у 2012 рр. 

 
Складено за: [9]. 

 
Це дослідження доводить значну перевагу витрат населення над 

їхніми доходами в усіх регіонах країни. Така ситуація підтверджує 
наявність у населення нелегальних доходів, які витрачаються на  
придбання товарів і послуг, та засвідчує наявність в Україні тіньової 
економіки.  

В. Сенчагов вважає, що представники середнього класу, воло-
діючи основною сумою грошових доходів, є головними покупцями 
товарів і послуг, формують масовий платоспроможний попит на внут-
рішньому ринку, відтак стимулюють вітчизняне виробництво і еконо-
мічне зростання [10, с. 665].  

Проте кожен тип економічних систем характеризується рівністю 
або нерівністю отримуваних доходів населенням. Основними чинни-
ками нерівності в доходах є диференціація залежно від індивідуальних 
здібностей, освіти, професійного досвіду, від розподілу власності, рів-
ня потреб і можливостей. За таких умов здебільшого спостерігається 
соціальна нерівність, яку держава намагається подолати за допомогою 
механізмів соціальної справедливості за перерозподілу доходів. Крім 
того, в Україні відсутня цілісність системи «освіта-професія-дохід», 
кваліфікована та фахова праця не цінується і не оплачується належним 
чином. Відповідно й пенсійне забезпечення населення також поляри-
зоване. Формування середнього класу стає неможливим без включення 
до нього значної частини пенсіонерів. У розвинених країнах саме пен-
сіонери, які отримують, як правило, високі пенсії, забезпечують істот-
ну частину платіжного попиту [10, с. 665]. Якщо простежити градацію 
середнього розміру пенсій в Україні (табл. 3), то спостерігається різ-
кий розрив між найвищим і найнижчим розміром пенсії.  
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Таблиця 3 
 

Розміри пенсійного забезпечення 

різних категорій населення України 
 

Закони та нормативно-
правові акти 

Середній розмір пенсії, грн (станом на 1 січня) 

2001 2006 2010 2011 2012 2013 

Усього 83,66 406,82 999,02 1121,76 1223,25 1430,00 

«Про статус народного 
депутата України» 

1103,53 14708,33 15622,35 15541,50 15426,68 15427,28 

«Про Кабінет Міністрів 
України» 

- - 14981,19 15088,30 15119,77 14984,34 

«Про дипломатичну 
службу» 

- 1000,00 3000,00 - - 8750,00 

«Про статус суддів» 242,86 1655,56 5879,90 6253,68 7461,62 7795,42 

«Про прокуратуру» 402,06 1743,87 6108,33 6233,47 6371,16 6684,51 

«Про Національний 
банк України» 

 1186,77 5015,86 5448,56 5888,89 5943,10 

Митний кодекс 184,00 610,53 4630,12 4592,81 4532,67 4460,74 

Положення про поміч-
ника-консультанта 
народного депутата 

345,00 1315,60 3465,16 3581,19 3613,73 3652,26 

«Про наукову і науко-
во-технічну діяльність» 

324,00 989,86 2379,86 2674,68 3052,32 3558,65 

«Про державну підтри-
мку засобів масової ін-
формації та соціальний 
захист журналістів» 

254,56 803,48 2944,89 3029,84 3114,96 3146,10 

«Про державну службу» 216,33 943,33 2958,41 3030,00 3094,72 3102,95 

«Про статус і соціаль-
ний захист громадян, 
які постраждали вна-
слідок Чорнобильської 
катастрофи» 

233,80 912,69 1667,68 2279,08 2771,24 3092,10 

«Про службу в органах 
місцевого самовряду-
вання» 

- 711,20 2738,18 2823,83 2873,40 2852,40 

«Про судову експертизу» 291,46 845,41 2310,33 2494,42 2634,23 2745,45 

«Про пенсійне забезпе-
чення військовослуж-
бовців та осіб началь-
ницького і рядового 
складу органів внутрі-
шніх справ» 

118,61 602,32 1347,87 1506,55 1841,54 2302,93 

«Про загальнообовʼяз- 
кове державне пенсійне 
страхування» 

- 397,29 967,16 1083,96 1177,77 1383,21 

«Про пенсійне забезпе-
чення» 

80,76 330,66 647,99 787,01 869,10 971,09 

 

Складено за: [11]. 
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В Україні, відповідно до чинних нормативно-правових актів, 

найвищий рівень пенсійного забезпечення отримують депутати 

(1103,53 грн у 2001 р. та 15427,28 грн у 2013 р.), а найнижче – катего-

рії осіб, які визначені Законом України «Про пенсійне забезпечення» 

та «Про загальнообовʼязкове державне пенсійне страхування», до яких 

належать і представники так званого середнього класу. Загалом, роз-

рив між найвищим і найнижчим розмірами пенсії у 2001 р. становив 

1022,71 грн, а у 2013 р. – 14456,19 грн. Як бачимо, в Україні є усі підс-

тави для віднесення окремих категорій пенсіонерів до представників 

середнього класу, адже у них виникає можливість зберігати свої зао-

щадження у вигляді банківських депозитів, трансформувати їх через 

банківську систему в пенсійні та страхові фонди, а також через фондо-

вий ринок в інвестиції, що, своєю чергою, відповідає основним вимо-

гам середнього класу.  

Висновки. Проаналізувавши проблеми та можливості форму-

вання середнього класу в Україні, можна зробити висновки про те, що 

в результаті трансформації економіки країни в українському суспіль- 

стві середній клас досі не виокремився. На сучасному етапі розвиток 

середнього класу потребує докорінної модернізації інститутів держави 

та формування громадського суспільства, вимагає державного рефор-

мування через демократизацію, ефективний розподіл економічної та 

політичної влади, «прозорість» і підзвітність суспільству [2]. Форму-

вання доволі міцного та численного соціального прошарку – середньо-

го класу – стане найважливішою умовою подолання глибокого та стій-

кого майнового розшарування суспільства на багатих та бідних і зли-

денних. Будучи задоволеними своїм матеріальним і соціальним стано-

вищем, представники середнього класу зберігатимуть соціальний мир 

і  стабільність у суспільстві. Основний шлях формування середнього 

класу в Україні – це істотне зростання реальної заробітної плати і орі-

єнтація прожиткового мінімуму на більш високу якість життя людини, 

проте необхідно зважати на те, що підвищення грошових доходів на-

селення має бути узгодженим із іншими макроекономічними показни-

ками, оскільки може спричинити зростання рівня інфляції. Крім того, 

для ефективності процесів соціальної консолідації, зміцнення держави 

та становлення соціального класу необхідно впровадити механізм со-

ціального контракту між державою, бізнесом та інститутами громадсь-

кого суспільства [2].  

Безумовним є й те, що процес формування середнього класу по-

винен ґрунтуватися на стійкому зростанні конкурентних переваг, які 

насамперед повʼязані із безробіттям, якістю робочої сили і рівнем 

її  оплати. На жаль, останніми роками в Україні спостерігаються  
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проблеми розвитку ринку праці, зокрема надмірні темпи зростання 

зайнятості у неформальному секторі економіки. Водночас формування 

доходів громадян відбувається через застосування механізмів тіньово-

го сектора економіки, а більшість представників середнього класу фо-

рмують свій життєвий рівень і добробут за рахунок тіньового капіталу. 

Економічна політика держави має передбачати максимальну мобіліза-

цію всіх ресурсів країни, сприяти розвитку господарської ініціативи 

і  самодіяльності населення, насамперед у формі малого та середнього 

бізнесу, посилити соціальну орієнтацію в розвитку підприємств, регіо-

нів і економіки країни загалом. Ця довгострокова соціально орієнтова-

на політика повинна бути спрямована на зниження реального рівня 

безробіття, посилення економічної активності і мобільності населення, 

підвищення його доходів, рівня добробуту, тобто покращення соціаль-

ного захисту населення, на підвищення рівня соціальної безпеки дер-

жави. На базі соціально орієнтованої економіки сучасного типу досяг-

неться наближення рівня життя населення до середніх європейських 

стандартів його якості [12, с. 181], що на сучасному етапі є надзвичай-

но актуальним, оскільки в результаті здійсненого нами дослідження 

доведено, що в Україні, як і в окремих країнах світу, простежується 

сповільнення економічного зростання, зниження стандартів життя, 

рівня людського розвитку та рівня економічної безпеки в соці- 

альній  сфері. 
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Виничук М. В. Формирование среднего класса как основа стабиль-

ности социально-экономической системы 

Освещены проблемы формирования среднего класса в Украине как ос-

новы стабильности социально-экономической системы государства. Обозна-

чены основные подходы и определено понятие «средний класс». Проанализи-

рованы возможности и основы формирования среднего класса в Украине. По-

дано эконометрическую оценку взаимосвязи основных социально-

экономических показателей Украины и других стран мира с помощью инст-

рументария нелинейного программирования. Определены причины и препятс-

твия становления среднего класса в украинском обществе. Предложены на-

правления развития среднего класса в условиях формирования долгосрочной 

стратегии социальной безопасности Украины.  

Ключевые слова: средний класс, социально-экономическая система 

государства, социально-экономическое развитие, социальная политика, соци-

альная безопасность.  

 

Vinichuk M. V. The middle class forming as the basis of socio-economic 

stability. 

The problems of the middle class in Ukraine as the basis for social and 

economic stability of the state. Marked dependence on socio-economic activities of 

the middle class as an integral element of the market economy, the primary taxpayer 

guarantees of state social programs and the driving force in the implementation of 

democratic reforms and formation of civil society and the progress of market 

reforms and effective macroeconomic policy. The basic premise the need to create a 

middle class in Ukraine. Outlines approaches leading scientists and economists and 

definitions of «middle class. » Possibilities and foundation of the middle class in 

Ukraine. A comparative analysis of the key characteristics of the middle class in the 

developed countries of the world and in Ukraine. Posted econometric estimation of 

the relationship of basic socio-economic indicators for Ukraine and other countries 

of the world by using tools of nonlinear programming. The results of the study 

proved that in Ukraine, as in some countries, is evident slowdown in economic 
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growth, decline in living standards, reducing human development and economic 

security in the social sphere. Examined the main aspects of the new socio-economic 

policy and its focus on economic development initiative and independent action in 

the form of small and medium sized businesses. Attention is focused on improving 

the social orientation of the development of companies. The reasons and obstacles 

of the middle class in Ukrainian society. Directions of the middle class in the 

conditions of formation of long-term strategies for the social security of Ukraine, 

which should be aimed at reducing the real level of unemployment, increased 

economic activity and mobility, increasing its revenue, welfare, ie improving social 

protection, to enhance the social security of the state.  

Key words: middle class, socio-economic system of the state, economic and 

social development, social policy, social security.  
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ІНВЕСТИЦІЙНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ: 
ЗАГРОЗИ ТА НАПРЯМИ ЗМІЦНЕННЯ 

 
Обґрунтовано, що інвестиційна безпека базується на інвестиційному 

кліматі та регулюванні інвестиційного ринку України. Проаналізовано дина-

міку показників інвестиційної діяльності та здійснено оцінку рівня інвести-

ційної безпеки України. Визначено основні загрози інвестиційній безпеці та 

окреслено напрями розв’язання інституціональних проблем розвитку інвести-

ційної сфери в Україні. Охарактеризовано найважливіші тенденції зміни рівня 

інвестиційної безпеки та надано пропозиції щодо усунення основних загроз 

у  інвестиційній безпеці України.  

Ключові слова: інвестиційна безпека, інвестиційний клімат, індика-

тори, загрози, порогові значення, інтегральний індекс.  

 

Постановка проблеми. За умов реформування вітчизняної еко-

номіки та інтеграції України до світового ринку капіталів актуалізу-

ються питання, пов’язані із забезпеченням фінансової національної 

безпеки. Як складова економічної, фінансова безпека є поняттям інте- 

гральним і залежить від стану та динаміки зміни золотовалютних  

резервів, рівня інфляції, внутрішньої та зовнішньої заборгованості, 

ефективності бюджетної політики та розвитку інвестиційної сфери. 

Очевидно, що забезпечити належний рівень фінансової безпеки можна 

лише через оптимізацію рівня її складових і співвідношення між ними. 

Однією з найважливіших складових, на наш погляд, є інвести-

ційна безпека, яка визначає здатність держави відтворювати науково-
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технічний та інтелектуальний потенціал національної економіки; здій-

снювати розширене відтворення основного капіталу; підтримувати 

конкурентоспроможність вітчизняних підприємств; гарантувати зрос-

тання ВВП як основи соціально-економічного розвитку і передумови 

ефективного міжнародного співробітництва. Інвестиційна безпека зна-

чною мірою залежить від стану інвестиційного клімату та ефективнос-

ті регулювання інвестиційного ринку в країні. Саме цим обумовлена 

актуальність комплексного дослідження рівня інвестиційної безпеки 

держави та факторів, що впливають на її формування.  

Метою статті є аналіз стану інвестиційної безпеки України, до-

слідження проблем її забезпечення та розробка загальних рекоменда-

цій щодо усунення основних загроз з метою підвищення рівня еконо-

мічної безпеки держави.  

Стан дослідження. Проблеми забезпечення інвестиційної без-

пеки відображені у наукових працях вітчизняних учених. Одна з пер-

ших спроб визначити систему індикаторів для кількісної та якісної 

оцінки інвестиційної безпеки держави була здійснена О. Барановським 

[1]. Доволі ґрунтовна методика оцінки стану інвестиційної безпеки 

відображена в монографії В. Кириленка [3]. Методику оцінки інвести-

ційного потенціалу регіону, а також механізми нарощення інвестицій 

обґрунтовують у своїй праці З. Герасимчук та В. Ткачук [2]. Інвести-

ційна безпека в системі держави, категорії інвестиційної безпеки, сут-

ність і порядок розрахунку індикаторів досліджувались С. Мошенсь-

ким [4]. У наукових працях висвітлене широке коло питань, серед 

яких  сутність категорії «інвестиційна безпека», її структура, фактори 

впливу, методичні принципи оцінки. Водночас заходи щодо зміцнення 

інвестиційної безпеки та протидії загрозам залишаються не достатньо 

розробленими і у теоретичному, і методичному аспектах, а тому пот-

ребують подальшого дослідження та пошуку шляхів розв’язання 

цих  проблем.  

Виклад основних положень. Важливість і необхідність визна-

чення та забезпечення належного рівня інвестиційної безпеки країни 

полягають у можливості запобігання зовнішнім і внутрішнім загрозам 

національним інтересам, які виникають в інвестиційній сфері. Як ві-

домо, Україна є достатньо відкритою економікою (обсяг зовнішнього 

боргу станом на кінець третього півріччя 2013 р. становив 134,4 млрд. 

дол. США, в обсязі боргу частка недержавного сектору становила 

60,8%) [5]. Це підтверджують і показники платіжного балансу Украї-

ни. Внаслідок цього підвищуються ризики негативного впливу зовні-

шніх факторів на безпеку країни. Тому в процесі формування інвести-

ційної політики постає важливе завдання ідентифікації можливих  
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загроз, виявлення причин їхньої появи та визначення можливостей 

і  способів протидії їм.  

Важливим для формування інвестиційної політики є визначення 

рівня інвестиційної безпеки держави за допомогою аналізу стану і ди-

наміки системи індикаторів, порівняння їх фактичних значень із поро-

говими. Сьогодні прийнята нова методика щодо розрахунку рівня еко-

номічної безпеки України [7].  

У новій, затвердженій Міністерством економічного розвитку 

і  торгівлі України, методиці окремої складової – інвестиційної безпе-

ки – не існує, вона поєднана з інноваційною і  порогові значення від- 

сутні. Саме тому для ґрунтовнішого дослідження користуватимемося 

попередньою методикою (табл. 1).  
 

Таблиця 1 
 

Індикатори інвестиційної безпеки України у 2007–2012 рр. 
 

Показник 

П
о
р
о
го
в
і 

 

зн
ач
ен
н
я Роки 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ступінь зносу основних 

засобів, % 
≤ 35 52,6 61,2 60 74,9 75,1 77 

Відношення обсягу інвес-

тицій до вартості основних 

фондів, % 

≥ 6 22,42 21,75 12,07 10,92 10,11 11,53 

Відношення обсягів  

інвестицій в основний капі-

тал до ВВП, % 

≤ 25 30,90 28,70 21,12 17,27 16,05 17,70 

Відношення чистого приро-

сту прямих іноземних інве-

стицій до ВВП, % 

5-10 14,84 15,74 30,12 29,20 29,81 31,20 

Частка прямих іноземних  

інвестицій в загальному  

обсязі інвестицій, %  

20-30 9,51 10,84 18,52 21,17 22,65 27,15 

 

Розраховано за: [5].  

 

Індикатори інвестиційної безпеки характеризують ступінь про-

яву відповідних загроз. Одним із найважливіших показників, що хара-

ктеризує ступінь розвитку країни, є відношення обсягу інвестицій в 

основний капітал до ВВП.  

Упродовж аналізованого періоду цей показник мав «безпечне» 

значення лише у 2007 році – 30,7% і має тенденцію до зменшення, 

що  свідчить про недостатність інвестицій в основний капітал  
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і неспроможність забезпечити необхідну матеріально-технічну базу 

для  потреб  економіки.  

Відношення обсягу інвестицій в основний капітал до вартості 

основних фондів знизилося з 30,9% у 2007 р. до 17,7% у 2012 р., що 

в  умовах високої зношеності основних засобів (понад 70%) свідчить 

про реалізацію загрози старіння матеріально-технічної бази виробни- 

цтва і зниження здатності вітчизняних підприємств випускати конку-

рентоспроможну продукцію.  

Показник частки вітчизняних інвестицій в основний капітал до 

ВВП упродовж 2007–2012 рр. змінився неістотно і є нижчим від поро-

гового значення, що характеризує низький рівень інвестиційної актив-

ності в країні.  

Поряд із недостатньою активністю вітчизняних інвесторів  

істотною загрозою економічній безпеці України є монополізація іно-

земним капіталом стратегічних галузей економіки, про що опосеред-

ковано може свідчити зростання частки прямих іноземних інвестицій 

у  ВВП з 9,51% у 2007 р. до 27,15% у 2012 р. (що у 5 разів перевищує 

порогове значення). Особливо загрозливим видається показник ступе-

ня зносу основних засобів, що досягнув 75% у 2010 р.  

Для оцінки рівня інвестиційної безпеки України розрахуємо ін-

тегральний показник як суму добутків нормалізованих значень та 

їх  вагових коефіцієнтів, як це пропонується у методиці розрахунку 

рівня економічної безпеки держави [6]. На відміну від згаданої мето-

дики, за нормування індикаторів в якості нормувального використаємо 

максимальне значення показника за досліджуваний період (для показ-

ника-стимулятора безпеки) та мінімальне значення (для показника-

дестимулятора). Вагові коефіцієнти, що визначають ступінь внеску 

кожного показника в інтегральний індекс інвестиційної безпеки,  

розрахуємо з використанням моделі головних компонент програми 

«Статистика».  

Проведені нами розрахунки дозволяють стверджувати, що за 

досліджуваний період рівень інвестиційної безпеки в Україні погірши-

вся, оскільки, незважаючи на порівняно позитивну динаміку інтегра-

льного показника упродовж 2009–2011 рр., його значення зменшилося 

з 0,7 у 2007 р. до 0,64 у 2012 р. (рис. 1). 

Як очевидно з таблиці 1, погіршення рівня інвестиційної безпе-

ки відбувається внаслідок невідповідності критеріям безпеки таких 

показників, як ступінь зносу основних засобів і відношення чистого 

приросту прямих іноземних інвестицій до ВВП. Також на зниження 

інтегрального індексу інвестиційної безпеки вплинула негативна ди-

наміка відношення обсягу інвестицій до вартості основних фондів. 
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Рис. 1. Динаміка інтегрального показника 

інвестиційної безпеки України у 2007–2012 рр. 

 

Невисокий рівень інвестиційної безпеки пояснюється відсутніс-

тю широкого кола об’єктів інвестування та недосконалістю механізмів 

інвестування, а також відсутністю розвиненого інвестиційного ринку. 

Це проявляється, своєю чергою, недосконалістю ринку цінних паперів, 

який характеризується низьким рівнем капіталізації, ліквідності та 

прозорості; відсутністю достатньої кількості фінансових інструментів 

у вільному обігу, які є основним об’єктом інвестицій індивідуальних 

інвесторів; наявністю невирішених питань щодо захисту прав інве- 

сторів; недовірою населення до фінансових інститутів та органів  

державної влади; відсутність стратегії залучення прямих іноземних 

інвестицій. 

У результаті дослідження виявлені загальні тенденції в інвести-

ційній сфері держави та основні чинники інвестиційної безпеки. Здійс-

нений аналіз довів, що інвестиційна безпека України перебуває на до-

волі низькому рівні, оскільки інвестиційні потоки настільки незначні, 

що не можуть забезпечити стале економічне зростання країні, 

не  відбувається відновлення основних засобів, модернізація еконо- 

міки та її структурна перебудова. Інвестиційний клімат з описаних 

причин є  незадовільним і не забезпечує умов для притоку інвестицій 

у  важливі для розвитку країни напрями.  

Загалом стан інвестиційної безпеки регіонів України найбільш 

чутливий до зміни таких показників, як відношення інвестицій в осно-

вний капітал до ВВП та частки вітчизняних інвестицій в основний ка-

пітал у ВВП.  
Нарощування обсягів державного боргу в країні є наслідком  

негативної динаміки прямих іноземних інвестицій. Оскільки основну 
суму доходів бюджету становлять податкові надходження, тобто дохо-
ди бюджету зростають прямо пропорційно зростанню доходів підпри-
ємств і безпосередньо залежать від міри розвитку останніх. Іноземні 
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інвестиції, своєю чергою, стимулюють зростання підприємств, вироб-
ництво й випуск продукції та послуг. Отже, досягненню профіциту 
бюджету сприяє залучення іноземного капіталу [8].  

Причини зменшення інвестицій в Україну пояснюються тим, що 
в процесі іноземного інвестування перед інвесторами постає низка 
проблем, вплив яких збільшується в умовах кризи економіки. Найпер-
ше ці проблеми мають інституціональний характер. Зараз в Україні 
є  чимало нормативних актів, що регулюють інвестиційну діяльність, 
однак відсутній один консолідований документ, який би чітко встано-
влював принципи регулювання правовідносин у цій галузі і забезпечив 
сприятливий режим іноземного інвестування в Україні.  

Процес становлення нормативної бази в Україні щодо регулю-
вання інвестиційної діяльності вимагає тривалого часу, оскільки одні 
нормативні акти приймалися, інші відмінялися, або їх положення відо-
бражалися в інших нормативних актах. Сьогодні основними нормати-
вними актами, що регулюють процес інвестування, є Закон України 
«Про інвестиційну діяльність» з багатьма змінами та доповненнями, 
Закон України «Про режим іноземного інвестування», Господарський 
кодекс України. Деякі інші нормативні акти, через свою тимчасовість 
і  нестабільність закріплених у них положень, зокрема стосовно їх дії 
в  часі та просторі, створюють проблеми в регулюванні інвестиційної 
діяльності [9].  

В умовах кризи нестабільність законодавства посилює свій 
вплив на іноземне інвестування в несприятливий бік. Тому великого 
значення для посилення інвестиційної активності набувають законода-
вчі гарантії для інвесторів. Особливу роль в активізації інвестиційної 
діяльності повинно виконувати страхування інвестицій від некомер-
ційних ризиків.  

Негативний вплив на інвестиційну привабливість здійснює кре-
дитна система, що передбачає високі відсоткові ставки за кредитами. 
На підприємствах через неврегульованість питань власності, низький 
рівень менеджменту, пріоритетність поточних інтересів над перспек-
тивами, віддача інвестиційних вкладень невисока. Через високі банків-
ські відсоткові ставки за кредитами підприємствам, які намагаються 
реалізувати інвестиційні проекти, складно конкурувати з одержувача-
ми позики, яким потрібні кошти для короткострокових операцій.  

Щоб забезпечити зростання припливу іноземного капіталу в ре-
альний сектор економіки, необхідно створити сприятливий інвести-
ційний клімат. У країні немає чіткої програми залучення іноземних 
інвестицій, що передбачає пріоритетність розвитку тих чи інших галу-
зей економіки. У цілому в сучасних умовах стан інвестиційного кліма-
ту характеризується наявністю високого інвестиційного ризику.  
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Загалом, і у сфері внутрішніх, і у сфері зовнішніх інвестицій 

проблема полягає у низькій інвестиційній активності суб’єктів інвес-

тиційної діяльності, що відображено у проекті Програми економічних 

реформ України на 2010–2014 роки, розробленій Комітетом з економі-

чних реформ при Президентові України.  

Усі перелічені проблеми формують несприятливий інвестицій-

ний клімат і перешкоджають притоку зовнішніх і активізації внутріш-

ніх інвестицій, що ускладнює підтримання належного рівня фінансової 

безпеки. Тому важливо усвідомлювати наслідки погіршення рівня ін-

вестиційної безпеки і вживати заходів щодо його оптимізації.  

Для того, щоб підтвердити це, варто окреслити основні чинники 

інвестиційної привабливості: 

– політико-правові. До них входять характеристики полі- 

тичної стабільності та оптимізації правового поля в питаннях  

інвестицій; 

– економічні. Загальна економічна кон’юнктура країни, еко-

номічні ризики, оподаткування, стабільність національної валюти, 

стабільність кредитної системи; 

– ресурси і інфраструктура, соціально-культурне середовище, 

екологія.  

Зважаючи на вказані найбільш загальні чинники інвестиційної 

привабливості, можна констатувати невідповідність українських ре-

алій зазначеним позиціям. Однак, за характеристики інвестиційного 

клімату варто характеризувати інвестиційний потенціал України, який 

має величезні перспективи.  

З огляду на це, можна окреслити такі найважливіші напрями 

для  підвищення інвестиційної привабливості в посткризовий період: 

1) гарантування прозорості приватизації як передумови покращення 

інвестиційної привабливості; 2) зниження податкового навантаження 

на інвесторів; 3) скорочення економічних ризиків, зумовлених еко-

номічною та інституціональною нестабільністю; 4) захист прав влас-

ності та гарантування чесної конкуренції.  

Відсутність подібних механізмів в Україні створює величезний 

бар’єр для покращення інвестиційної ситуації, однак за умов ком-

плексного підходу до вирішення подібних проблем Україна доволі 

швидко зможе підвищити надходження іноземних капіталів. Варто 

розуміти, що підвищення рівнів інвестицій є стратегічною метою, яка 

розкриває суттєві перспективи для розвитку позитивної соціально-

економічної динаміки, адаптування нашої країни до умов світового 

поділу праці, а, що найголовніше, це дає змогу говорити про ком-

плексну модернізацію галузей вітчизняної економіки. З інтеграцією 
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України в світове співтовариство, а також зважаючи на перспективи 

євроінтеграції, маємо працювати над покращенням вітчизняного інве-

стиційного клімату, що стане запорукою розвитку економіки.  

Висновки. Інвестиційна сфера є однією з найчутливіших скла-

дових економічного розвитку, яка здатна миттєво реагувати на дію 

зовнішніх і внутрішніх чинників. Головним пріоритетом для інвесторів 

насамперед є безпека їхніх ресурсів. Процес забезпечення інве-

стиційної безпеки неможливий без систематичного проведення 

оцінювання стану інвестиційної безпеки і інвесторами, й органами 

державної влади. Значення інвестиційного процесу в умовах транс-

формації економіки постійно посилюється в зв’язку з розширенням 

сфер інвестування, ускладнення структури економіки та виникнення 

нових загроз економічній безпеці держави.  

Однак позитивною є тенденція збільшення уваги науковців 

і  державних органів влади до проблем інвестиційної безпеки.  

У результаті дослідження виявлені загальні тенденції в інвести-

ційній сфері України та основні чинники інвестиційної безпеки на 

державному рівні. Загалом стан інвестиційної безпеки України най-

більш чутливий до зміни таких показників, як відношення інвестицій в 

основний капітал до ВВП та частки вітчизняних інвестицій в основний 

капітал у ВВП, що збігається з результатами дослідження чинників 

інвестиційної безпеки.  

Отже, для зміцнення інвестиційної безпеки насамперед необхід-

но оптимізувати частку нагромадження у ВВП, водночас основними 

засобами на державному рівні мають стати заходи з активізації діяль-

ності вітчизняних інвесторів. Вважаємо, що збільшення фінансових 

потоків і покращення показників інвестиційної безпеки можливе через 

залучення прямих іноземних інвестицій, лібералізації законодавства та 

розвитку фінансового ринку України. Розробка соціально-економічних 

стратегій та визначення пріоритетних напрямів розвитку інвестиційної 

сфери повинні здійснюватися з урахуванням впливу прямих іноземних 

інвестицій на стан інвестиційної безпеки, оскільки для забезпечення 

оптимального рівня показників активності іноземних інвесторів має 

ключове значення поряд із залученням вітчизняних інвестицій.  
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Волос О. Р. Инвестиционная безопасность Украины: угрозы и на-

правления укрепления. 

Обосновано, что инвестиционная безопасность базируется на инвес-

тиционном климате и регулировании инвестиционного рынка Украины. Про-

анализирована динамика показателей инвестиционной деятельности, прове-

дена оценка уровня инвестиционной безопасности Украины.  

Определены основные угрозы инвестиционной безопасности и обозна-

чены направления решения институциональных проблем развития инвестици-

онной сферы в Украине.  

Охарактеризованы важнейшие тенденции изменения уровня инвести-

ционной безопасности и представлены предложения по устранению основных 

угроз в инвестиционной безопасности Украины. 

Ключевые слова: инвестиционная безопасность, инвестиционный 

климат, индикаторы, угрозы, пороговые значения, интегральный индекс. 

 

Volos O. R. Investment security of Ukraine: threats and directions of 

strengthening. 

In conditions of reforming of the domestic economy and Ukraine’s integra-

tion to the world capital market actualization of issues related to ensuring national 

financial security. One of the major components in our opinion, is the investment 

security, which determines the state’s ability to reproduce scientific-technical and 

intellectual potential of the national economy. As a component of economic security, 

financial security is an integral concept and depends on the state and dynamics 
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of  changes in the reserves, inflation, domestic and  external debt, budget policy 

efficiency and development of investment sphere. Obviously, to ensure an adequate 

level of financial security is possible only due to the optimization of the level of its 

component parts and the ratio between them.  

Investment security largely depends on the state of the investment climate 

and effectiveness of the investment market in the country. In general, the state of the 

investment security of Ukraine is most sensitive to changes in indicators such as the 

ratio of capital investments to GDP and the share of domestic investments in fixed 

capital in GDP.  

The article proves that investment security is based on the investment cli-

mate and regulation of the investment market of Ukraine. The dynamics of indica-

tors of the investment activity and the assessment of the level of investment security 

of Ukraine are defined. The main threats investment security and directions for the 

solution of the institutional problems of the development of the investment sphere 

in  Ukraine are identified. Major trends in the level of investment security and pro-

posals for addressing the major threats in the investment security of Ukraine 

are  described.  

The process of ensuring investment security is impossible without the sys-

tematic assessment of status investment security by the investors and state authori-

ties. The value of the investment process in the conditions of transformation of econ-

omy is steadily increased due to the expansion of spheres of investment, the com-

plexity of the structure of the economy and the emergence of new threats to econom-

ic security of the state.  

Key words: investment security, investment climate, indicators, threats, 

threshold valuation, integral index.  
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УДК 336.71(043.5)          О. В. Горалько,  

О. С. Силкін 

 
АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ 

ЯК СПОСІБ ПРОТИДІЇ КРИЗОВИМ ЯВИЩАМ 
У БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ 

 
Досліджено специфіку банківської кризи та антикризового 

управління в банківських установах України. Окреслено підхoди дo 

з’ясування змісту пoняття «криза» в екoнoмічній літературі, розкри-

то сутність антикризового управління та запропоновано напрями 

вдосконалення антикризового управління в банках України для запобі-

гання виникненню банківської кризи.  



_________________________________________________  Серія економічна ________ 
__________________________________________________________________________ 

 39 

Зазначено, що питання антикризового управління дуже важливе і ви-

магає нових наукових досліджень та ефективного впровадження нових ідей 

для забезпечення стабільності банківського сектора в цілому.  

Ключові слова: криза, антикризове управління, реструктуризація, 

реoрганізація, банківська криза.  

 

Постановка проблеми. Через нестабільність національної еко-

номіки кризове явище постійно підвищує ризик свого існування, тому 

антикризове управління набуває дедалі більшого значення у всіх сек-

торах економіки, у банківському – особливо. Це вимагає від учених 

окреслення нових шляхів її подолання.  

Світові фінансово-економічні кризи призвели до зростання бан-

ківської. Як наслідок, банківські установи припиняють виконувати 

основні функції через дефіцит фінансових ресурсів і низький рівень 

своїх показників. Тому питання антикризового управління є дуже  

важливим і вимагає нових наукових досліджень і ефективного  

впровадження нових ідей для забезпечення стабільності банківського 

сектора в цілому. 

Стан дослідження. Прoблемами з’ясування сутнoсті кризи, 

рoзрoбкою нових метoдів антикризoвoгo управління для запобі- 

гання настання кризових явищ десятиліттям займаються такі вчені,  

як Н. А. Амoсoва [1], O. І. Баранoвський [2], В. О. Василенкo 

[3],  Ю. В. Дмитрик [5], В. В. Кoваленкo [6], З. Є. Шершньова [9], 

Т. С.  Смoвженкo [10], В. Я. Вoвк [10], O. М. Тридід [10], А. Д. Чер-

нявський [11] та інші.  

Незважаючи на це, досі багато невирішених питань, особливо 

чіткого теоретичного обґрунтування банківськоъ кризи, що і обумови-

ло вибір теми статті.  

Метою статті є дослідження специфіки банківської кризи та ан-

тикризового управління в банківських установах України.  

Виклад основних положень. Неoбхідність мінімізації нега-

тивнoгo впливу і пoдoлання наслідків фінансoвo-екoнoмічних криз 

зoвнішньoгo та внутрішньoгo пoхoдження у діяльнoсті банківських 

установ oбумoвили виникнення й активний рoзвитoк засад антик-

ризoвoгo управління. Адже вoнo забезпечує збереження вирoбничoгo 

апарату та ресурснoгo пoтенціалу, запoбігає втраті капіталу, не-

платoспрoмoжнoсті й банкрутству. З цих причин налагoдження ефек-

тивнoї системи антикризoвoгo управління є актуальним і має висoку 

практичну цінність.  

У діяльності банківської системи важливу роль виконує анти- 

кризове управління для запобігання виникнення або подолання еконо-

мічної кризи.  
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Категoрія антикризoвoгo управління встанoвлює пoнятійну від-

мінність oднoгo типу управління від іншoгo. Багатoгранність 

екoнoмічнoгo, oсoбливo управлінськoгo рoзуміння зазначенoї катего-

рії, oбґрунтoвується пoдвійнoю прирoдoю будь якoї кризи, яка 

oднoчаснo ствoрює і руйнує, тoбтo фoрмує передумoви і гoтує умoви 

для пoдальшoгo рoзвитку та звільнює від пoпередньoї стратегії бізнесу 

[12, с. 90].  

Проблема дослідження антикризового управління є актуальною 

у вітчизняній економічній науці через тривалий період марксистського 

вчення, яке не зважалося на антикризове управління через виключення 

кризових явищ при соціалізмі.  

Зазначимо, що вітчизняні банки не приділяють великої уваги 

антикризовому управлінні через додаткові витрати на його впрова-

дження.  

Так, перед визначенням oсoбливoстей антикризового управлін-

ня та кризи банківськoї системи дoцільнo дoслідити сутність пoняття 

«криза».  

В. O. Василенкo вважає, що криза – це крайнє загoстрення 

прoтиріч у сoціальнo-екoнoмічній системі (oрганізації), щo загрoжує її 

життєстійкoсті у навкoлишньoму середoвищі [3, с. 12].  

На думку А. Д. Чернявського, криза – це перелoмний етап фун-

кціoнування будь-якoї системи, на якoму вoна зазнає впливу ззoвні чи 

зсередини, щo пoтребує від неї якіснo нoвoгo реагування [11, с. 6].  

Отож, криза – це oдна із складних економічних категорій, яка 

має багато специфічних особливостей і підвидів. Одним із таких під-

видів і є банківська криза, яка в сучасній літературі трактується як  

певна сукупність проблемних факторів у діяльності банківської  

системи.  

Зауважимо, щo для подолання банківської кризи необхідна ефе-

ктивна система антикризового управління, яка могла би передбачити 

та виявити кризу. Отож, антикризoве управління пoвиннo oхoплювати 

усі стадії рoзвитку кризoвoгo стану, зокрема йoгo прoфілактику та 

пoпередження.  

Система антикризoвoгo управління вoлoдіє властивoстями, які 

забезпечують oсoбливий механізм управління: гнучкість і адаптив-

ність, здатність дo диверсифікації та свoєчаснoгo ситуаційнoгo реагу-

вання, а такoж мoжливoсті ефективнo викoристoвувати пoтенціал бан-

ківськoї устанoви та нефoрмальні метoди управління [6].  

Відтак активне антикризoве управління – це не обов’язково по-

вна відсутність кризи, а спрямування заходів на успішний рoзвиток 

банківської системи та запобігання банкрутству. У цьoму кoнтексті 
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пoняття «банкрутство» – один із головних критеріїв для впровадження 

антикризового управління.  

Відсутність в екoнoмічній літературі ґрунтoвних дoсліджень, 

пoв’язаних із систематизацією наукoвo-метoдичних підхoдів дo 

єдинoгo трактування терміна «антикризoве управління», внoсить  

неузгoдженість у теoретичні дoслідження, oбмежує наукoві рoзрoбки 

в  напрямі встанoвлення місця цієї екoнoмічнoї категoрії в загальній 

системі пoнять, oбумoвлює невизначеність щoдo застoсування відпo- 

відних метoдів і прийoмів наукoвих дoсліджень, реалізації антик-

ризoвoгo менеджменту [4].  

З oгляду на це прoпoнується виокремити три кoнцептуальні 

підхoди дo тлумачення антикризoвoгo менеджменту (рис.).  

 

 
 

Рис. Кoнцептуальні підхoди дo трактування терміна 

«антикризoве управління» [4] 
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У першoму випадку антикризoве управління передбачає активні 

дії в умoвах, кoли криза дoсягає критичнoгo рівня й устанoва пoтребує 

стoрoнньoї дoпoмoги для санації в кращoму випадку (абo ліквідації 

в  гіршoму). Oтже, кoли вoна вже фактичнo збанкрoтувала, антик-

ризoве управління oтoтoжнюється з арбітражним. Щoдo другoгo 

підхoду, тo він не врахoвує діяльність, спрямoвану на подолання 

кризoвoї ситуації, трактуючи антикризoвий менеджмент як прoцес 

недoпущення кризи. Третій кoнцептуальний підхід, згіднo з яким ан-

тикризoвий менеджмент є пoстійнo діючим кoмплексoм захoдів із 

запoбігання кризoвим ситуаціям у діяльнoсті суб’єкта гoспoдарю- 

вання, подолання кризи, мінімізації негативних наслідків та стабіліза-

ції стану екoнoмічнoгo агента, найбільш чіткo рoзкриває сутність 

означенoї категoрії [4].  

Ці підходи дають змогу зрозуміти, що під час застосування ан-

тикризового менеджменту в банківському секторі України необхідна 

не тільки теоретична база цього виду управління, а й практична.  

Кризoві явища в екoнoміці відчутнo вплинули і на вітчизняний 

банківський сектoр. Тoму пoстала oб’єктивна неoбхідність у суттєвoму 

вдoскoналенні oснoвних метoдів oздoрoвлення і oкремих кoмерційних 

банків, і банківськoї системи загалoм.  

Однією із особливостей банківської кризи є дефіцит фінансових 

ресурсів, низький рівень ліквідності та капіталізації. Характеристика 

чинників виникнення системних банківських криз висвітлена у табл.  

Зауважимо, щo нині у банківських установах України дедалі ча-

стіше виникають прoблеми неспрoмoжнoсті підтримувати свoю 

платoспрoмoжність, ліквідність, адекватний рoзмір капіталу. Тoму На-

ціoнальний банк України як регулятoр з метoю підвищення ефек-

тивнoсті діяльнoсті банків запрoваджує різні фoрми фінансoвoгo 

oздoрoвлення банків, oднією з яких є здійснення реструктуризації та 

реoрганізації кoмерційних банків задля упорядкування їх діяльнoсті 

відповідно до кризoвих реалій екoнoмічнoгo рoзвитку України, а та-

кож, щoб уникнути банкрутства великих системних банків.  

Гoлoвнoю причинoю злиття та пoглинання банків є неoбхідність 

кoнцентрації капіталу і викoристання їх oб’єктивних кoнкурентних 

переваг у ринкoвих умoвах.  

Так, Закoнoм України «Прo банки і банківську діяльність» ви-

значенo кoнкретні шляхи реструктуризації та реoрганізації 

кoмерційних банків, а саме: пoрядoк злиття або ліквідації банків, за-

прoвадження тимчасoвої адміністрації, внесенння суттєвих змін у 

структуру банківськoї системи України та рoзрoблення oснoвних 

принципів діяльнoсті кoмерційних банків [8].  
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Таблиця 
 

Характеристика чинників виникнення 

системних банківських криз [12, с. 80] 
 

№ 

з/п 
Чинник Характеристика 

1 2 3 

1 Фінансова 

глобалізація 

Фінансова глобалізація супроводжується надмі-

рним регулюванням та лібералізацією міжнаро-

дного руху капіталу, а також розвитком новітніх 

технологій, які дають змогу проводити одноча-

сно операції на різних фінансових ринках. Фі-

нансова глобалізація проявляється не тільки 

підвищенням транскордонної мобільності капі-

талів, але і ліквідацією меж між різними фінан-

совими функціями.  

Фінансова глобалізація призвела до посилення 

розриву між темпами зростання виробництва 

товарів і послуг (реальної економіки) і темпами 

зростання фінансових операцій 

2 

 

Зменшення обся-

гів виробництва, 

погіршення пла-

тоспроможності 

підприємств-

позичальників 

Ступінь впливу економічної кризи на банківсь-

ку систему залежить від багатьох факторів. Од-

нак основна причина цього – стан банківської 

системи до початку економічної кризи, тобто 

визначення ліквідних позицій банку як кредит-

ного портфеля, так і достатності капіталу 

3 Надмірна креди-

тна експансія під 

час тривалого 

економічного 

підйому 

Зворотнім боком кредитної експансії є погір-

шення якості кредитного портфеля, завищена 

оцінка забезпечення позик, збільшення кредит-

ного ризику 

4 Вплив інфляції 

на банківський 

сектор 

Зазначений чинник виникнення системних бан-

ківських криз проявляється: підвищенням відсо-

ткових ставок; послабленням стимулів заоща-

дження і зниження депозитної бази; відтоком 

національних капіталів за кордон; зміною стру-

ктури активних і пасивних операцій. Заи висо-

кої інфляції активи та прибуток можуть швидко 

зростати, але тільки у номінальному вираженні.  

Водночас банківські установи, які мають активи 

з більш тривалим терміном розміщення, ніж 

терміни відтворення пасивів, потрапляють у 

скрутне фінансове становище 
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Продовження таблиці 8 

1 2 3 

5 Різке коливання 

товарних цін і 

цін на фінансові 

активи процент-

них ставок 

Коливання суттєво підвищують загальну  

невизначеність в економіці і ризик у системі 

відносин банків з вкладниками, позичаль- 

никами, регулюючими органами. У результаті 

оцінка банками кредитних і ринкових ри- 

зиків, вкладниками і регулюючими органами 

фінансового стану банків значно усклад- 

нюється 

6 Вплив зовніш-

ньо-економіч-

них чинників 

Кризам передує швидке зростання зовнішнього 

боргу за рахунок збільшення зовнішніх запози-

чень на міжнародному ринку капіталів. Подо-

рожчання вартості ринкового рефінансування 

і  девальвація національних валют призвели 

до  неплатоспроможності банків, яка стала  

елементом криз зовнішньої заборгованості. 

Кризи мали довготривалий характер, тому що 

уряди багатьох країн вживали антиінфляційних 

заходів на рівні грошово-кредитної і фіскальної 

політики 

7 Недосконалість 

нагляду та регу-

лювання банків-

ської системи 

Непродумана політика ліцензування банків за 

недостатнього нагляду, невисокого рівня квалі-

фікації менеджменту, проведення операцій із 

значним ступенем ризику 

 
За дослідження антикризового управління треба зважити і на 

механізм антикризового управління, що повинен надавати банківським 

установам упевненості в будь-якій ситуації, незважаючи на певні зру-

шення в національній економіці країни.  

Для забезпечення ефективного функціонування механізму анти-

кризового управління банком доцільно [7, с. 157]:  

– сформулювати чіткі стратегічні орієнтири за часовою озна-

кою у процесі виконання місії банку, що дозволяють досягати конку-

рентних переваг на ринку з урахуванням ризиків;  

– визначити цілі антикризового управління та шляхи їх досяг-

нення, які мають бути адекватними тенденціям зміни зовнішнього 

і  внутрішнього середовищ банку;  

– визначити комплекс необхідних заходів, що забезпечують 

здійснення стратегії антикризового управління, спрямованих на подо-

лання саме того виду кризи, яка виникла.  
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Зазначимо, що механізм антикризового управління насамперед 

має бути спрямований на основні напрями діяльності банку для того, 

щоб забезпечити стабільне його функціонування і конкурентноспро-

можність.  

Висновки. Отже, антикризове управління в банківських устано-

вах – це комплекс заходів, які передбачають запобігання економічній 

кризі, стабілізацію банківської системи та підвищення усіх необхідних 

показників для нормального функціонування банківської установи.  

Ефективне застосування oснoвних метoдів реoрганізації та рест-

руктуризації банків дoпoмoже в пoдальшoму в пoдoланні фінансoвoї 

кризи, а такoж буде запoрукoю надійнoгo рoзвитку банківськoгo сектoра 

екoнoміки України. Oснoвними метoдами oздoрoвлення банківськoї 

устанoви є рекапіталізація, залучення нoвих вкладників абo зміна мене-

джменту банку. Перевагами рекапіталізації банків є пoліпшення 

платoспрoмoжнoсті банків, а такoж підтримання кредитнoї активнoсті.  
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Горалько О. В., Силкин О. С. Антикризисное управление как спо-

соб противодействия кризисным явлениям в банковской сфере Украины.  

Исследована специфика банковского кризиса и антикризисного управ-

ления в банковских учреждениях Украины. Очерчены подхoды дo выяснения 

содержания пoнятия «кризис» в экoнoмичний литературе, раскрыта сущ-

ность антикризисного управления и предложены направления совершенство-

вания антикризисного управления в банках Украины для предотвращения воз-

никновения банковского кризиса.  

Указано, что вопрос антикризисного управления очень важный и тре-

бует новых научных исследований и эффективного внедрения новых идей для 

обеспечения стабильности банковского сектора в целом.  

Ключевые слова: кризис, антикризисное управление, реструктуриза-

ция, реорганизация, банковский кризис.  

 
Goralko О. V., Sylkin O. S. Anti-crisis management as a way of coun-

teraction to the bank sector of Ukraine. 
Specificity of the banking crisis and crisis management in the banking insti-

tutions are explored in this article. Approaches of clarifying the meaning of the term 

«crises» in the economic literature are submitted. The essence of crisis management 

is revealed and the ways of improvement of crisis management in banks of Ukraine 

to prevent the occurrence of a bank crisis are suggested.  

Because of instability of national economic, the crisis phenomenon always 

increases the risk of its existence. That’s why the crisis management becomes more 

important in all sectors of economic, especially in bank sector.  

World financial and economic crisis caused the increasing of bank crisis. 

Consequently, bank institutions stop to perform their main functions because of lack 

of financial resources and low level of their indicators. That’s why the question of 

crisis management is very important and requires new scientific researches and 

effective implementation of new ideas for providing stability of bank sector.  

Crisis management plays an important role in the activity of bank system for 

preventing  occurrence and way out of the economic crisis.  

Crisis management in banking institutions is the complex of measures which 

provides preventing the economic crisis, stabilization of banking system and in-

crease of all necessary indicators for proper functioning of banking institutions.  

Investigating crisis management, we can’t leave without consideration 

the  mechanism of crisis management. The mechanism of crisis management should 
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provide banking institutions the opportunity to feel itself easy in any situation even 

in spite of some changes in national economic of the country.  

We should notice, that in order to overcome banking crisis we need effective 

system of crisis management, which can predict and detect crisis. In this manner 

crisis management should comprise all stages of development of crisis state, includ-

ing its prevention and prediction.  

Key words: crisis, crisis management, restructuring, reorganization, bank-

ing crisis.  
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УДК 65.012.8       В. Ю. Курницька 

 
МЕТОДИКА ОЦІНКИ 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ  
УКРАЇНИ 

 
Розглянуто сучасні загрози національній економічній безпеці. Визначе-

но оцінку зовнішньоекономічної безпеки, що дозволила оцінити ступінь відпо-

відності показників міжнародної торгівлі України та виявити низку негатив-

них тенденцій у цій сфері. Проаналізовано сферу технічного регулювання та 

основи стандартизації. Запропоновано індикатор частки продовольчих това-

рів в експорті, який дозволить певною мірою відстежувати вплив зміни норм 

і  правил технічного регулювання на структуру експорту. Обґрунтовано від-

мінності технічного регулювання в розвинених країнах ЄС та її позитивний 

вплив на зовнішньоекономічну безпеку держави.  

Ключові слова: зовнішньоекономічна безпека, зовнішньоекономічна 

діяльність, індикатор, порогове значення, експорт, зовнішня торгівля, ім-

порт, стандартизація, технічне регулювання, конкурентоспроможність.  

 

Постановка проблеми. Торгівля товарами України з країнами 

ЄС характеризується тенденцією до зниження обсягів експорту, що 

свідчить про необхідність реформування системи технічного регулю-

вання, окреслюючи незадовільний стан зовнішньої торгівлі України.  

Стрімке зростання імпорту обох сторін після скасування ввізних 

тарифів стримуватимуть технічні бар’єри – відмінності у вимогах до 

якості продукції, її характеристик і процедури оцінки відповідності. 

Саме вони є нині головними перешкодами для зовнішньої торгівлі 

України, особливо з ЄС.  

Запровадження європейських норм технічного регулювання роз- 

глядається нами, з одного боку, як каталізатор структурної інтеграції 
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України та ЄС, оскільки забезпечить збільшення частки українських 

експортерів на європейському ринку та покращить структуру зовніш-

ньої торгівлі. З іншого боку, вважаємо співробітництво України з краї-

нами ЄС щодо реформування вітчизняної системи технічного регулю-

вання дієвим інструментом активізації експортної діяльності конкуре-

нтоспроможних галузей, поглиблення міжнародної секторальної спів-

праці, як основи зміцнення виробничої, зовнішньоекономічної та інве-

стиційної складових економічної безпеки.  

Стан дослідження. Підсумовуючи результати тривалих 

дoсліджень у сфері зовнішньоекономічної безпеки України, зазначимо, 

що вагомий внесок у розвиток методології дослідження економічної 

безпеки держави здiйснили вітчизняні науковці, серед яких А. Сухору-

ков, С. Мошенський, О. Петрук, Л. Яремко, І. Бабець. Саме вони кла-

сифікували загрози економічній безпеці держави, обґрунтували грани-

чні рівні окремих індикаторів економічної безпеки, розробили рекоме-

ндації щодо оцінки рівня економічної безпеки України [2]. Окреслена 

також економічна стратегія структури на зростання національної еко-

номіки та адаптація до конкурентоспроможності української продук-

ції. Широкий спектр питань розглянуто у дослідженнях І. Мойсеєнко, 

а саме – основні принципи і методи моделювання економічних систем 

і проведення досліджень з огляду на теорію безпеки [13]. М. Флейчук 

розглядає взаємозв’язок і взаємозалежність глобальної та національної 

безпеки, подає класифікацію загроз національній економічній безпеці 

[13]. Висвітлюють питання угоди про зону вільної торгівлі між Украї-

ною та ЄС такі вітчизняні учені: В. Будкін, А. Мокій, А. Філіпенко, 

О.  Шнирков.  

Поза увагою дослідників залишається питання, як саме запрова-

дження стандартів вплине на зовнішньоекономічну безпеку України; 

Які реформування національної системи технічного регулювання 

пришвидшити покращенню зовнішньої торгівлі держави та наслідки, 

які призведуть до недостатнього чи надмірного підвищення конкурен-

тоспроможності вітчизняних товарів на європейських ринках.  

Мета статті – проаналізувати відкритість економіки щодо за-

безпечення зовнішньоекономічної безпеки України, застосування сис-

темного підходу ЄС для покращення технічного регулювання, вивчен-

ня структури промислового виробництва, що сприятиме підвищенню 

конкурентоспроможності нa oснові інтеграції держави. Запровадження 

європейських норм технічного регулювання розглядаємо як каталіза-

тор структурної інтеграції України та ЄС, оскільки це забезпечить  

збільшення частки українських експортерів на європейському ринку 

та  покращить структуру зовнішньої торгівлі.  
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Виклад основних положень. В умовах посилення інтеграції 

економіки України у світовій економічній системі питання зовнішньо-

економічної безпеки набуває дедалі більшої актуальності. Зовнішньое-

кономічна безпека полягає в мінімізації збитків держави від дії негати-

вних зовнішніх економічних чинників, створенні сприятливих умов 

для розвитку економіки шляхом її активної участі у світовому розподі-

лі праці, відповідності зовнішньоекономічної діяльності національним 

економічним інтересам [1].  

Підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності 

України однаково залежить від активізації економічного співробітниц-

тва на західному і східному векторах.  

Перспективи співробітництва України в межках ЄС і ЄЕП  

визначаються можливостями збільшення обсягів товарного експорту 

з  України, диверсифікації українського експорту за умов підвищен- 

ня конкурентоспроможності продукції [2]. Формування пріоритетів 

і  стратегічних напрямів розвитку зовнішньоекономічної діяльності 

нашої країни, має відбуватися з урахуванням критеріїв економічної 

безпеки.  

Для оцінки зовнішньоекономічної безпеки України застосуємо 

методичний підхід, пропонований Методикою розрахунку рівня еко-

номічної безпеки [3].  

Результати розрахунку індикаторів зовнішньоекономічної без-

пеки дозволили оцінити ступінь відповідності показників міжнародної 

торгівлі України критеріям економічної безпеки та виявити низку  

негативних тенденцій у цій сфері. Так, частка імпорту у внутрішньому 

споживанні держави істотно перевищує порогове значення (30%),  

зокрема у 2011 р. – майже вдвічі (табл.).  

Єдиний індикатор, значення якого не перевищує межі допусти-

мих значень (25%), частка імпорту продовольства у внутрішньому 

споживанні держави. Питома вага провідної країни-партнера (Росії) 

була найнижчою у  2008  р. і поступово зростала до 32,4% у 2011 р., 

що перевищило порогове значення цього показника (30%) і свідчить 

про загрозу зовнішньоекономічній безпеці України через залежність 

від зовнішньоторговельної політики Російської Федерації.  

Для розвитку зовнішньоекономічної діяльності України, з точки 

зору економічної безпеки, особливо слід ураховувати географічний 

фактор. Зокрема, проблему надмірної залежності зовнішньої торгівлі 

від Росії, яка є домінуючим постачальником в Україну деяких страте-

гічних товарів, насамперед критичного імпорту, та споживачем знач-

них обсягів вітчизняної продукції, слід вважати ґрунтовною загрозою 

національній економічній безпеці [1].  
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Таблиця  
 

Динаміка індикаторів зовнішньоекономічної безпеки України 

у 2008–2012 рр. 
 

Індикатор 
Роки 

2008 2009 2010 2011 2012 

Частка імпорту у внутрішньому спожи-

ванні держави, % 

56,3 45,8 53,1 59,4 53,3 

Частка імпорту продовольства у внут-

рішньому споживанні держави, % 

4,25 4,98 5,0 4,56 4,7 

Питома вага провідної країни-партнера в 

загальному обсязі зовнішньої торгівлі, % 

23,05 25,5 31,8 32,4 29,3 

Питома вага сировинних і низькотехно-

логічних товарів у загальних обсягах 

експорту, % 

67,4 68,4 66,6 68,7 65,4 

Коефіцієнт покриття імпорту експортом 0,78 0,87 0,85 0,83 0,81 

Відношення обсягу експорту до ВВП, % 35,3 33,9 38,0 42,0 39,1 

Відношення обсягу імпорту до ВВП, % 45,1 38,8 44,9 50,7 48,1 

 
Розраховано за: [4–6]. 

 

Питома вага сировинних і низькотехнологічних товарів у зага-

льних обсягах експорту не повинна перевищувати 40% [3]. Проте, 

упродовж 2008–2012 рр. значення цього показника істотно перевищу-

вало порогове значення, а у 2012 р. дещо зменшилося і становило 

65,4%. Водночас структура експорту України залишається неефектив-

ною, частка високотехнологічних товарів в експорті у 2012 р. станови-

ла лише 6,8%, що свідчить про їх низьку конкурентоспроможність 

на  міжнародних  ринках.  

Сьогодні Україна належить до держав із надмірним рівнем відк-

ритості економіки, про що свідчать показники відношення експорту 

(імпорту) до ВВП. Зокрема, коефіцієнт імпортної залежності 2011 р. 

перевищив порогове значення (30%) і становив 50,7%. Рівень відкри-

тості економіки України, який розраховується як відношення зовніш-

ньоторговельного обігу до ВВП, у 2012 р. становив 87,2%. Зауважимо, 

що за нашими розрахунками в Польщі рівень відкритості економіки 

становить 72%, а в розвинених європейських країнах цей показник 

майже удвічі менший і не перевищує 50% (Великобританія – 42,9%, 

Франція – 43,6%) за позитивного сальдо зовнішньої торгівлі. Це свід-

чить про ефективність політики протекціонізму, яка реалізується 

в  розвинених країнах ЄС, та її позитивний вплив на зовнішньоеконо-

мічну безпеку.  
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В Україні, поряд із проблемою надмірної відкритості економіки, 

існує істотна загроза для виробничої та фінансової сфер життєдіяльно-

сті внаслідок перевищення обсягів імпорту над експортом, що обумов-

лює недостатнє надходження валютних коштів в економіку та нездат-

ність забезпечити закупівлю стратегічних імпортних товарів на належ-

ному рівні. Про вплив цієї загрози свідчить значення коефіцієнта  

покриття експортом імпорту упродовж досліджуваного періоду, яке 

не  відповідало критеріям економічної безпеки – було меншим  

за  одиницю.  

Наслідки дії дестабілізуючих чинників, що виникають у процесі 

зовнішньоекономічної діяльності, негативно впливають на теперішній 

стан і подальший розвиток економіки України, зумовлюють необхід-

ність застосування системи заходів державними органами влади. По-

няття управління зовнішньоекономічною безпекою охоплює такі еле-

менти: визначення загроз, вибір критеріїв і показників їх виміру, роз-

рахунок порогових значень і відхилень, виявлення потенційно можли-

вих наслідків відхилень, дослідження та вжиття ефективних заходів 

протидії цим загрозам [7].  

На кожному з цих етапів необхідно враховувати інституціона-

льну складову зовнішньоекономічної безпеки, яка  виявляється дією 

сприятливих і загрозливих чинників у результаті формування певних 

«правил гри» на зовнішніх ринках.  

Процес європейської інтеграції України потребує також удоско-

налення та узгодження зі стандартами ЄС інституціонального забезпе-

чення не лише міжнародної торгівлі, а й сфери промислового вироб-

ництва, що сприятиме підвищенню конкурентоспроможності вітчиз-

няних товарів на європейських ринках. Зокрема, доволі жорсткі вимо-

ги встановлюються в ЄС до якості продовольчої продукції. Тому поряд 

із оцінкою показників імпорту продовольства та частки сировинних 

товарів в експорті необхідно оцінювати частку продовольчих товарів 

в  експорті, що дозволить певною мірою оцінити міжнародну конкуре-

нтоспроможність українських підприємств харчової промисловості 

та  відстежувати вплив зміни норм і правил технічного регулювання 

на  структуру експорту.  

Отож, пропонуємо в процесі оцінки інтегрального показника зо-

внішньоекономічної безпеки держави використовувати індикатор «ча-

стка продовольчих товарів у загальних обсягах експорту товарів» (по-

рогове значення – не більше 5%), що допоможе охарактеризувати пер-

спективність чи недієздатність експорту українських підприємств, ви-

значити сучасну тенденцію попиту на світових ринках і забезпечити 

стійкість продовольчих товарів.  
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Особливість участі України у світових інтеграційних процесах, 

загострення глобальної конкуренції та неможливість системної інте- 

грації з Європейським Союзом у короткостроковому періоді зумов-

люють актуальність досягнення в нашій країні відповідності з техніч-

ними регламентами ЄС і системами стандартизації.  

У галузі економічної та секторальної співпраці переговори охо-

пили 14 із 25 сфер співробітництва, в межах яких має збільшитися час-

тка українського експорту на внутрішньому ринку Євросоюзу. Адже 

метою створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС є форму-

вання спільного економічного простору шляхом поступової економіч-

ної інтеграції до спільного європейського ринку [8].  

На думку вітчизняних дослідників, зокрема А. Меленчук, наяв-

ність позитивних моментів утворення ЗВТ із ЄС зумовлена хоча б тим, 

що, з огляду на оптимальні умови доступу на ринок та географічну 

близькість, торгівля між Україною та цією організацією може станови-

ти 60% від загального торговельного обігу. Крім того, аналіз, здійсне-

ний авторитетними консалтинговими установами (залученими Євро-

комісією), засвідчив, що створення ЗВТ позитивно вплине на легку 

промисловість, машинобудування й деякі підгалузі сільського госпо-

дарства [9].  

У Євросоюзі створена система технічного регулювання, яка сьо-

годні у світі розглядається як найбільш ефективна модель для міжна-

родного співробітництва, оскільки визначально створювалась для  

формування єдиного економічного простору. Це закріплено у звіті  

Європейської економічної комісії ООН за 2003 р. [12].  

Оцінка можливих наслідків для державного сектора:  

1. Зобов’язання в межах Угоди передбачають завершення про-

цесу реформування системи технічного регулювання країни, яке було 

розпочато понад десятиріччя тому.  

2. У результаті повної імплементації Угоди Україна створить 

систему технічного регулювання, що буде горизонтально гармонізова-

на з відповідною системою ЄС і підтримуватиметься у такому стані.  

3. Технічна допомога, передбачена Угодою, є важливим елемен-

том допомоги ЄС виконати зобов’язання, які взяла на себе  

Україна  [11].  

У результаті запровадження в Україні європейської системи  

технічного регулювання українська продукція на ринках ЄС конкуру-

ватиме на рівних умовах із продукцією країн-членів ЄС, що, своєю 

чергою, забезпечить збільшення обсягів українського експорту до  

європейських країн, покращення інвестиційного клімату та підвищен-

ня темпів зростання промислового виробництва. 
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Українська система технічного регулювання потребує реформу-

вання, а саме:  

 складна структура вимог та дотримання системи технічно-

го регулювання уповільнює розвиток бізнесу, конкурентоздатності 

та  економіки взагалом. Такий режим обмежує економічний потенціал 

держави; 

 спрямована позачергова перешкода за невідповідності  

стандартів новітньої технології, яка не впроваджується, гальмується 

модернізація підприємств бізнесу, уповільнення нових споживчих  

товарів, як наслідок концептуальність низького рейтингу конкуренто-

спроможності;  

 за впровадження новизни товару чи технології державне 

регулювання виробничою сферою створило обов’язкові технічні стан-

дарти, які не дають змоги продукції покращити виробничий процес; 

 негарантована якість продукції та неефективне дотримання 

формальної складової;  

 без реформування системи технічного регулювання Украї-

ні не вдасться досягти обраної мети про впровадження Угоди про  

вільну торгівлю (ЗВТ); 

 неузгодженість і суперечність положенням і застосуванням 

стандартів технічного регулювання.  

Добровільна сертифікація продукції є засобом конкуренції това-

ровиробників на врівноважених конкурентних ринках, де пропозиція 

перевищує можливі коливання попиту. Вони іменуються як «ринок 

покупця» або «малоактивний чи перевантажений ринок». Робота на 

таких ринках спонукає виробників товарів активно підвищувати стан-

дарти їх виготовлення, щоб тимчасово отримати монопольні права на 

їх продаж. Тому виробники зацікавлені у розробці нових стандартів, 

добровільній сертифікації власної продукції. Ці процедури є засобами 

боротьби з конкурентами за покупця. Завдяки їм виробники мають 

змогу демонструвати покупцям високу якість, безпечність і надійність 

власної продукції порівняно з тією, що не пройшла процедуру відпо- 

відності певним технічним вимогам [10].  

З прийняттям Верховною Радою України законів «Про стандар-

тизацію», «Про підтвердження відповідності», «Про стандарти, техні-

чні регламенти та процедури оцінки відповідності» національна сис-

тема технічного регулювання розпочала адаптуватися до міжнародних, 

насамперед європейських, вимог [12].  

Це початковий етап співробітництва України та ЄС за укла- 

дання угоди та спільної роботи із партнерством шляхом ефективної 

реалізації.  
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Отже, вказані аспекти економічної безпеки України сформують 

сприятливий вступ до ЗВТ. Оцінивши ступінь міжнародної торгівлі 

України, застосовано методичний підхід та запропоновано в процесі 

оцінки інтегрального показника зовнішньоекономічної безпеки держа-

ви використовувати індикатор «частка продовольчих товарів у загаль-

них обсягах експорту товарів», щоб відстежувати вплив зміни норм 

і  правил технічного регулювання на структуру експорту. В результаті 

Україна в умовах імплементації стандартів технічного регулювання 

ЄС отримає очікувані економічні переваги для українських виробни-

ків, що дозволить розвиватись на рівні європейських вимог і сприяти-

ме поглибленню співробітництва з країнами ЄС, ефективно зміцнить 

рівень економічного розвитку та концепцію зростання в структурі зов-

нішньої торгівлі, що розвине попит на світових ринках.  

Висновки. З метою економічного розвитку українського експо-

рту виявляємо потребу посилити систему національної стандартизації, 

яка буде конкурентоздатною і не призведе до втрати основної позиції 

на ринках країн Європи. Україна знаходиться в складній та безпосере-

дньо не в збалансованій системі, про що свідчить вироблення продук-

ції за застарілими стандартами. 

Систематизація технічного регулювання сприятиме ефективно-

му усуненню бар’єрів, щоб забезпечити розвиток і співпрацю з країна-

ми ЄС. Процес європейської інтеграції України потребує також удо-

сконалення та узгодження зі стандартами ЄС, інституціонального за-

безпечення не лише міжнародної торгівлі, а й сфери промислового 

виробництва вітчизняних товарів на європейських ринках.  

У результаті запровадження в Україні європейської системи те-

хнічного регулювання українська продукція на ринках ЄС конкурува-

тиме на рівних умовах з продукцією країн-членів ЄС, що, своєю чер-

гою, забезпечить збільшення обсягів українського експорту до євро-

пейських країн, покращить інвестиційний клімат і підвищить темпи 

зрoстання промислового виробництва. 
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Курныцька В. Ю. Методика оценки внешнеэкономической безо- 

пасности Украины. 

Рассмотрены современные угрозы национальной экономической безо-

пасности. Рассчитана оценка внешнеэкономической безопасности, которая 

позволила оценить степень соответствия показателей международной тор-

говли Украины и выявить ряд негативных тенденций в этой сфере. Проанали-

зирована сфера технического регулирования и основы стандартизации. Пред-

ложен индикатор части продовольственных товаров в экспорте, который 

позволит в определенной степени отслеживать влияние изменения норм 

и  правил технического регулирования на структуру экспорта.  

Обоснованы отличия технического регулирования в развитых стра- 

нах ЕС, и ее позитивное влияние для внешнеэкономической безопасности  

государства.  
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мическая деятельность, индикатор, пороговое значение, экспорт, внешняя 

торговля, импорт, стандартизация, техническое регулирование, конкуренто-

способность.  

 

Kyrnytska V. U. The methodical estimation of external economic safety 

of  Ukraine. 

The article considers contemporary threats to national economic security. It 

is calculated the estimation of foreign economic security enabling to assess the de-

gree of conformity of indexes of Ukraine’s international trade and identify a number 

of negative trends in the field.  

The sphere of technical regulation and the basis of standardization  

are analyzed. An indicator of the share of food products in the export which 

to  some  extent enables to monitor the impact of changes in the standards and  

rules of the technical regulation on the exports structure is suggested. The  

author grounded the distinctions of the technical regulations in the developed  

countries of the EU and their positive impact on the foreign economic security 

of  the  state.  

Trade in goods of Ukraine with the EU countries is characterized by the 

tendency to decrease in export volumes indicating the need for technical regulation 

system reform outlining the unsatisfactory state of Ukraine’s foreign trade.  

The rapid growth of imports of both parties after the abolition of import  

tariffs will restrain the technical barriers – the differences in the requirements 

to  the  product quality, its characteristics, and conformity assessment procedures. 

Now they are the main obstacles to foreign trade of Ukraine, and especially 

with  the  EU.  

The introduction of European standards of technical regulation is consid-

ered by us, on the one hand, as a catalyst for structural integration of Ukraine and 

the EU as far as it will provide an increase in the share of Ukrainian exports to the 

European market and improve the structure of foreign trade. On the other hand, we 

consider the cooperation between Ukraine and the EU countries, on reforming the 

national system of technical regulation as an effective tool for activation of export 

activity of competitive industries, deepening of international sectorial cooperation 

as the basis to strengthen the production, foreign economic and investment compo-

nents of economic security.  

Under the conditions of the intensification of integration of Ukraine’s  

economy into the global economic system the issue of the external economic  

security is becoming increasingly important. As a result of the introduction 

in  Ukraine of the European system of technical regulation Ukrainian products 

on  EU markets will compete on equal terms with the products of the EU Mem-

ber  States.  

Key words: external economic security, foreign economic activity, indica-

tor, threshold value, export, foreign trade, import, standardization, technical regula-

tion, competitiveness.  
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УДК 65.012.8 (477)            С. І. Мельник, 

І. М. Горбан, М. Ю. Цуп 
 

СУТНІСТЬ І КЛАСИФІКАЦІЯ 
НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ 

 
Розглянуто сутність понять «національні інтереси», «економічні ін-

тереси» та «національні економічні інтереси». Розглядаючи національні інте-

реси, виокремлено два цільові підходи: загальноціннісний, до якого належить 

безпека, стабільність, демократія, справедливість, свобода, процвітання, мир 

тощо, та функціональний – захист державного суверенітету, територіаль-

ної цілісності, розвиток та модернізація національної економіки, зростання 

добробуту та багатства нації та інші. Визначено, що виразником і гарантом 

захисту національних економічних інтересів має бути держава, а національні 

економічні інтереси мають бути пріоритетним над іншими інтересами, оскі-

льки саме вони забезпечують ефективний, стабільний та соціально-

економічний розвиток країни. 

Ключові слова: держава, національні економічні інтереси, цінності, 

цілі, національна безпека, пріоритети національних інтересів. 
 

Постановка проблеми. Сучасні умови розвитку державності 

характеризуються тим, що основним пріоритетом формування незале-

жної та впливової країни є її економічна безпека, могутність і самос-

тійність. Досягнення таких результатів неможливе без чіткого визна-

чення та реалізації національних економічних інтересів.  

Тобто між національними економічними інтересами та економі-

чною безпекою держави існує тісний взаємозв’язок, сутність якого 

полягає в пріоритетності національних економічних інтересів у проце-

сі створення системи економічної безпеки. Водночас забезпечення 

економічної безпеки держави є національним інтересом, оскільки без-

пека та реалізація першочергових потреб особи, суспільства та держа-

ви – необхідна передумова дієздатності країни, без чого неможливе 

досягнення другорядних цілей [8, с. 363]. 

У сучасному світі національна безпека становить ключову скла-

дову політики кожної держави. Як засвідчив аналіз ситуації у країні, 

основні загрози національній безпеці України досі накопичуються на-

самперед в економічній сфері. Тому національні економічні інтереси 

відображають потреби українського народу на незалежність, досяг-

нення якісного рівня життя та визначення пріоритетних шляхів розви-

тку країни. 

Стан дослідження. З’ясуванню проблем забезпечення еконо- 

мічної безпеки держави через економічну сутність і класифікацію  



________  НАУКОВИЙ ВІСНИК 1´2014 ______________________________________ 

________  Львівського державного університету внутрішніх справ ____________ 

 58 

національних економічних інтересів присвячено значну кількість  

наукових праць. Цю проблему вивчали В. Д. Базилевич, О. І. Баранов-

ський, О. М. Бандурка, З. С. Варналій, О. Д. Василик, Л. В. Герасимен-

ко, М. І. Зубок, М. М. Єрмошенко, Н. П. Капустін, О. Є. Користін, 

С. З.  Мошенський, В. І. Мунтіян, О. Ф. Новикова, Є. А. Олейніков, 

О. М.  Петрук, Ю. І. Римаренко, Л.М. Стрельбицька, А. І. Сухо- 

руков  та інші.  

Метою статті є дослідження економічної сутності та класифіка-

ція національних економічних інтересів, а також аналіз їх впливу на 

економічну безпеку країни. 

Виклад основних положень. У сучасній економічній літературі 

немає єдиних підходів до визначення поняття «національні економічні 

інтереси». Для розуміння сутності цього терміна розглядають окремо 

поняття «національні інтереси» та «економічні інтереси». 

Поняття «інтереси» не існує окремо. Воно є частиною тріади 

«цінності, інтереси і цілі», а саме: 

–  стосовно держави – це національні цінності, національні інте-

реси, національні цілі; 

–  щодо суспільства – цінності, інтереси і цілі суспільства; 

–  стосовно особи – цінності, інтереси і цілі особи. 

До категорії національних інтересів належать, з одного боку, 

не  будь-які потреби, хай навіть об’єктивні, а саме – усвідомлені наро-

дом і офіційно виражені; з іншого – тільки ті потреби, які ґрунтуються 

на національних цінностях. 

На думку Р. Римаренка [7], поняття «національні інтереси»  

належить насамперед до геополітики, де воно є однією з основних ка-

тегорій. Національні інтереси порівнюються з поняттям «інтереси  

країни», незалежно від тих етносів, якими країна представлена.  

У межах геополітики саме національні інтереси визначають стосунки 

між  державами. 

Національні інтереси – це не механічна сума, що складається з 

усіх справедливих інтересів окремих громадян. За визначенням росій-

ського філософа І. А. Ільїна, держава має справу «виключно із загаль-

ним, всенародним інтересом, бо приватний інтерес громадян може 

лише настільки враховуватися, наскільки він може бути сприйнятий 

і  тлумачитись як інтерес загальний і всенародний» [7]. 

Як вважає З. Варналій [2, с. 96], національні інтереси – це жит-

тєво важливі матеріальні, інтелектуальні, духовні і культурно-

історичні цінності певного народу як носія суверенітету та єдиного 

джерела влади в країні, реалізація яких гарантує державний суверені-

тет країни та її прогресивний розвиток. Національні інтереси автор 
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розглядає, виокремивши два превалюючі цільові підходи: загальноцін-

нісний, до якого належить безпека, стабільність, демократія, справед-

ливість, свобода, процвітання, мир тощо, та функціональний – захист 

державного суверенітету, територіальної цілісності, розвиток і мо- 

дернізація національної економіки, зростання добробуту та багатства 

нації  та  інші. 

Відповідно до Закону України «Про основи національної безпе-

ки» [6], національні інтереси – це життєво важливі матеріальні, інте- 

лектуальні і духовні цінності Українського народу як носія сувереніте-

ту і  єдиного джерела влади в Україні, визначальні потреби суспільства 

і держави, реалізація яких гарантує державний суверенітет України та 

її прогресивний розвиток. 

Пріоритетами національних інтересів України визначено: 

1) гарантування конституційних прав і свобод людини і гро-

мадянина; 

2) розвиток громадянського суспільства, його демократичних 

інститутів; 

3) захист державного суверенітету, територіальної цілісності 

та недоторканності державних кордонів, недопущення втручання 

у  внутрішні  справи  України; 

4) зміцнення політичної і соціальної стабільності в суспільстві;  

5) забезпечення розвитку і функціонування української мови 

як державної в усіх сферах суспільного життя на всій території Украї-

ни, гарантування вільного розвитку, використання і захисту російської, 

інших мов національних меншин України; 

6) створення конкурентоспроможної, соціально орієнтованої 

ринкової економіки та забезпечення постійного зростання рівня життя 

і добробуту населення; 

7) збереження та зміцнення науково-технологічного потенці-

алу, утвердження інноваційної моделі розвитку;  

8) забезпечення екологічно та техногенно безпечних умов жит-

тєдіяльності громадян і суспільства, збереження навколишнього при- 

родного середовища та раціональне використання природних ресурсів;  

9) розвиток духовності, моральних засад, інтелектуального 

потенціалу Українського народу, зміцнення фізичного здоров’я нації, 

створення умов для розширеного відтворення населення; 

10) інтеграція України в європейський політичний, економіч-

ний, правовий простір; розвиток рівноправних взаємовигідних відно-

син з іншими державами світу в інтересах України [6]. 

Саме постійний, стійкий характер корінних національних  

інтересів гарантує необхідний ступінь спадкоємності у внутрішній 
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і  зовнішній політиці держави, обумовлює її майбутнє, а для основної 

кількості народу – життєво необхідну упевненість у завтрашньому 

дні.  Все це зумовлює стабільний стан і поступальний розвиток особи, 

суспільства і держави. Іншими словами, надбудовні структури су- 

спільства, уряди можуть змінюватися, а корінні національні інтереси 

повинні залишатися, виконуючи роль домінанти у визначенні магіст-

ральних (фундаментальних) напрямів не тільки в політиці, але і в 

усьому житті народу [7]. 

Отже, національні інтереси можна класифікувати: 

– за ступенем важливості для суспільства (життєво важливі, 

важливі і просто інтереси); 

– за тривалістю дії (короткострокові, середньострокові і дов-

гострокові); 

– за сферами розповсюдження (політичні, економічні, війсь-

кові, гуманітарні, науково-технічні тощо). 

Критерії, що дозволяють ранжувати національні інтереси і вста-

новлювати їх параметри, визначаються, з одного боку, ієрархією наці-

ональних цінностей, з іншого – розміром допустимої платні за збиток, 

який може виникнути за їхнього захисту. 

Інтереси особи, суспільства і держави, як інтереси основних 

об’єктів безпеки, вимагають захисту. Але захисту підлягають не всі 

інтереси, оскільки вони за своєю суттю можуть сперечатися між  

собою. Інтереси особи можуть не відповідати інтересам суспіль- 

ства і  держави, як і інтереси окремих прошарків суспільства мо- 

жуть бути спрямовані проти інтересів особи та держави. Тому  

захисту повинні підлягати життєво важливі інтереси особи, суспільст-

ва і держави [7]. 

Реалізація всіх складових національного інтересу неможлива без 

міцної економічної платформи, яка формується через призму економі-

чних інтересів. Отже, економічний інтерес – це вигода, що реалізуєть-

ся суб’єктом у процесі господарської діяльності. Окремий суб’єкт 

спрямовує розум, ідеї, увагу і ресурси на одержання матеріальної ви-

годи, як правило, прибутку. Економічному інтересу властива відособ-

леність, тобто одержання певної вигоди одним учасником, або групою 

учасників суспільства [2, с. 97]. 

Економічні відносини кожного суспільства виявляються на- 

самперед як інтереси, – ці слова належать Ф. Енгельсу. Усвідомлен- 

ня потреб і прагнення задовольнити їх зумовлюють мотивацію по- 

ведінки людини, спонукаючи її до певної цільової дії. Насправді  

потреби набувають конкретної форми інтересів, що зображено  

на  рисунку  1. 
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Рис. 1. Взаємозв’язок потреб та інтересів [1] 

 

На думку В. Д. Базилевича, економічні інтереси – це усвідом- 

лене прагнення суб’єктів господарювання до задоволення економічних 

потреб, що є об’єктивним спонукальним мотивом їхньої господарської 

діяльності [1]. 

За своєю сутністю економічні інтереси є об’єктивними. Вони ві-

дображають місце і роль суб’єктів господарювання у системі суспіль-

ного поділу праці та економічних відносин. Водночас економічні інте-

реси є суб’єктивними і завжди мають своїх носіїв. Суб’єктами еконо-

мічних інтересів виступають окремі індивіди, домогосподарства, коле-

ктиви (групи) людей, суспільство в цілому. Об’єктами економічних 

інтересів є економічні блага (товари, послуги, інформація тощо).  

Структуру національних інтересів можна подати у вигляді мо-

делі, яка складається з економічних, політичних, соціальних, екологіч-

них, науково-технічних, етично-культурних, компонентів і системотві-

рної державної складової.  

Економічні інтереси в структурі національних інтересів – 

це  економічна складова, яка, своєю чергою, складається з комплексу 

інтересів суб’єктів господарювання (національних компаній) у всьому 

розмаїтті їхніх взаємозв’язків [8, с. 365]. 

У дослідженні процесу формування економічного інтересу важ-

ливим є його алгоритмізація. У загальному можна виокремити вісім 

етапів розвитку інтересу: зародження, становлення, прояв, визнання, 

розвиток, оцінка, узгодження, реалізація (рис. 2). 
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Рис. 2. Процес формування економічного інтересу [8, с. 366] 

 

Виникнення економічних потреб – перший крок на шляху фор-

мування економічного інтересу. Наступний етап – зародження, що ха-

рактеризує усвідомлення економічного інтересу. Відтак відбувається 

становлення інтересу. Важливим етапом формування економічного 

інтересу є його визнання, тобто внутрішнє визнання суб’єктом наявно-

сті власного економічного інтересу. Цей процес супроводжується роз-

витком інтересу. 

Оцінка передбачає зіставлення витрат на досягнення інтересу 

(змінні та інші витрати, необхідні для його досягнення) і результатів 

від реалізації (корисність цього блага та потреба в ньому). Узгодження 

економічних інтересів обумовило потребою у регулюванні міждер- 

жавних, міжсуб’єктних відносин в умовах глобалізації та взаємозале-

жності. Суперечності в економічних інтересах передбачає постійний 

пошук та оновлення механізму узгодження інтересів, компромісного 

вирішення протиріч.  

Отже, національний економічний інтерес – це сукупність 

об’єктивних економічних потреб незалежної країни, які виявляються в 

єдності різних економічних інтересів нації, що відображає суспільні 

потреби, задоволення яких забезпечує ефективний, стабільний соціа-

льно-економічний розвиток країни та формує конкурентоспроможну 

національну економіку [2, с. 98]. Взаємозв’язок окремих чинників фо-

рмування національних економічних інтересів з економічною діяльніс-

тю держави можна простежити на рисунку 3. 

Національний інтерес як результат певного соціального консен-

сусу містить загальне в інтересах громадян певної країни стосовно 

громадян інших країн. Згідно з принципами побудови сучасної систе-

ми міжнародних відносин, офіційним виразником національних інте-

ресів є держава. Прийнято вважати, що в політичній системі держава 

втілює загальні інтереси нації, а громадянське суспільство – приватні 

інтереси.  
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Рис. 3. Вплив національних економічних інтересів 

на економічну діяльність держави [2, с. 99] 

 

Аналогічно в економічній системі інститут держави можна  

розглядати як виразник національних економічних інтересів, а інсти-

тут ринку – як сферу діяльності носіїв індивідуальних та групових  

інтересів [2, с. 100]. 

Надзвичайно великий вплив на формування національних еко-

номічних інтересів має державний апарат, працівники якого безпосе-

редньо беруть участь якщо не в процесі державного управління, то, 

принаймні, в його організації. Національні інтереси України відобра-

жають фундаментальні цінності та прагнення українського народу, 

його потреби в гідних умовах життєдіяльності, а також цивілізовані 

шляхи їх створення і способи задоволення. Національні економічні 

інтереси невіддільні від історії і традицій українського народу, систе-

ми господарювання, менталітету, культурних і духовних цінностей. 
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Трансформація національних економічних інтересів в умовах 

глобалізації обумовлює необхідність розробки концепції національних 

економічних інтересів. На думку професора А. І. Сухорукова, причи-

нами цього є: 

– підміна понять «національний інтерес» і «національний 

економічний інтерес»; 

– відсутність розуміння того, що в умовах глобалізації носієм 

національних економічних інтересів є не тільки держава, але і суб’єкти 

господарювання, наприклад, національні компанії. 

Формування та розвиток економічного інтересу слід розгляда-

ти як соціально-економічний процес. Науковці [8, с. 364] вирізняють 

три ступені взаємозв’язку категорій, сумісних з інтересом: 

– економічні інтереси формуються під впливом природно-

історичного розвитку інституційної структури або економічної системи; 

– для забезпечення економічних інтересів необхідне застосу-

вання відповідних стимулів та методів заохочення для досягнення цілей; 

– реалізація економічних інтересів через задоволення потреб 

сприяє появі нових потреб і нових інтересів. 

Отже, національні економічні інтереси можна характеризувати 

як прагнення держави в умовах обмеженості ресурсів задовольняти 

свої постійно зростаючі економічні потреби, забезпечувати якісне са-

мовідтворення. Їх можна визначити як співвідношення відносної кори-

сності отримуваного економічного блага і масштабу витрат, необхід-

них для його досягнення. 

Висновки. Розуміння національних економічних інтересів по-

лягає в пріоритетності поступального економічного розвитку країни, 

що забезпечує добробут її громадян. Виразником і гарантом захисту 

національних економічних інтересів має бути держава. Національні 

цінності, інтереси і цілі – тріада першоджерел, основних рушійних сил 

системи економічної безпеки, що визначає її зміст, характер, конфігу-

рацію, спрямування. 

Отже, розглянувши сутність і класифікацію національних еко-

номічних інтересів, можна зробити висновок, що «національні еконо-

мічні інтереси» мають бути пріоритетним над іншими інтересами, 

оскільки саме вони забезпечують ефективний, стабільний та соціаль-

но-економічний розвиток країни. 
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Мельник С. И., Горбан И. М., Цуп Н. Ю. Сущность и классифика-

ция национальных экономических интересов. 

Рассмотрено сущность понятий «национальные интересы», «эконо-

мические интересы» и «национальные экономические интересы». Рассматри-

вая национальные интересы, выделены два целевые подходы: общеценност-

ный, к которому относится безопасность, стабильность, демократия, спра-

ведливость, свобода, процветание, мир и т. д., и функциональный – защита 

государственного суверенитета, территориальной целостности, развитие и 

модернизация национальной экономики, роста благосостояния и богатства 

нации и другие. Определено, что выразителем и гарантом защиты нацио-

нальных экономических интересов должно быть государство, а национальные 

экономические интересы должны быть приоритетными над другими интере-

сами, поскольку именно они обеспечивают эффективное, стабильное и соци-

ально-экономическое развитие страны. 

Ключевые слова: государство, национальные экономические интере-

сы, ценности, цели, национальная безопасность, приоритеты национальных 

интересов. 

 

Melnyk S. I., Gorban I. M., Tsyp M. Y. Essence and classification of na-

tional economic interests. 

The article deals with the essence of the concept of «national interest», 

«economic interests» and «national economic interest». It was found that between 

national economic interests and economic security of the state, there is a close rela-

tionship, the essence of which is the priority of national interests in the creation of 

economic security. At the same time ensuring the economic security of the state is a 

national interest as security and implementation of the priority needs of the individ-

ual, society and the state – a necessary prerequisite for the capacity of the country, 

which is indispensable to the objectives of the second order considering national 

interests are allocated two targeted approaches general values, which include secu-
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rity, stability, democracy, justice, freedom, prosperity, peace, etc., and functional – 

the protection of state sovereignty, territorial integrity, development and moderniza-

tion of the national economy, the welfare and prosperity of the nation and others. 

The structure of national interests can be represented as a model that consists of 

economic, political, social, environmental, scientific, technical, ethical, cultural, 

components and systems and general state component. Economic interests in the 

structure of national interests – is an economic component, which, in turn, consists 

of a set interest entities (domestic companies) in the diversity of their networks. We 

prove that the implementation of all components of the national interest is not possi-

ble without a solid economic platform that is formed through the prism of economic 

interests. The protection of national interests should be  state and national, econom-

ic interests should be a priority over all other interests, as they provide an efficient, 

stable and socio-economic development. 

Key words: state, national economic interests, values, goals, national secu-

rity, national interest priorities. 
 

Стаття надійшла 14 квітня 2014 р. 
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СТАЛИЙ РОЗВИТОК  

ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ 
ЯК ОСНОВА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
У КОНТЕКСТІ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ 

 
Здійснено огляд сучасної концепції сталого розвитку, досліджено осно-

вні принципи, параметри та аспекти сталого розвитку, висвітлені проблеми 

раціонального використання природних ресурсів і реалізації відповідної  

політики енерго- та ресурсозбереження. Сформовано комплекс напрямів,  

реалізація яких у межах державної політики сприятиме активізації ресурсо- 

та енергозбереження.  

Ключові слова: сталий розвиток, екологічна безпека, ресурсозбереження.  

 

Постановка проблеми. У світі до 70-х рр. ХХ ст. домінував  

техногенний тип економічного розвитку. Для нашої держави цей 

тип  розвитку, зважаючи на високоіндустріалізований технологічний 

уклад національного господарства, переважає і зараз. Це природо- 

місткий (природоруйнівний) тип розвитку, який спирається на ви- 

користання штучних засобів виробництва, створених без урахування 

екологічних обмежень. Характерними ознаками техногенного типу 

розвитку є швидке і виснажливе використання невідновлюваних видів 
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природних ресурсів (найперше корисних копалин), надексплуатація 

відновлюваних ресурсів (ґрунти, ліси і т. д.) зі швидкістю, яка переви-

щує можливості їх відтворення і відбудови. У світі ж поступово сфор-

мувався концепт сталого розвитку, спрямований на задоволення пот-

реб сучасного покоління без шкоди майбутнім генераціям людей, що 

зумовлює відмову від екстенсивного техногенного типу використання 

відновлюваних і невідновлюваних мінерально-сировинних ресурсів 

та  перехід до бережливого типу господарства.  

Стан дослідження. Проблематиці ресурсозбереження присвя-

чено чимало праць таких учених, як В. М. Геєць [1], І. П. Дрозд [2], 

І. М. Сотник [3], Н. О. Кондратенко [4] та ін. Проте, з огляду на значні 

наукові здобутки і спираючись на досягнуті результати, можна конста-

тувати, що складна економічна ситуація та проблеми з ресурсопоста-

чанням, які виникли в Україні, обумовлюють необхідність системного 

підходу до визначення шляхів перспективного розвитку вітчизняної 

економіки в умовах переходу до сталого розвитку. 

Метою статті є аналіз методів і розробка заходів управління ре-

сурсозбереженням у системі забезпечення сталого розвитку України.  

Виклад основних положень. Всесвітня Конференція ООН із 

питань навколишнього природного середовища і розвитку (2002 р.) 

ухвалила декларацію та визнала концепцію сталого розвитку домінан-

тною ідеологією цивілізації у XXI столітті [5]. Зокрема, одним із прак-

тичних механізмів реалізації цієї концепції на Конференції ООН зі 

сталого розвитку Ріо+20, яка відбулась 20–22 червня 2012 р., визначе-

но «зелену економіку» [6, с. 22]. Сталий соціально-економічний розви-

ток будь-якої країни означає таке функціонування її господарського 

комплексу, коли одночасно задовольняються зростаючі матеріальні 

і  духовні потреби населення, забезпечується раціональне та еколо- 

гічно безпечне господарювання і високоефективне збалансоване вико-

ристання природних ресурсів, створюються сприятливі умови для  

здоров’я людини, збереження і відтворення навколишнього при- 

родного середовища та природно-ресурсного потенціалу суспільного 

виробництва.  

Проте врахування майбутнього впливу на довкілля на етапі пла-

нування політик, планів і програм розвитку не є законодавчо обо- 

в’язковим в Україні на відміну від законодавства ЄС. Природоохорон-

ні аспекти не набули широкого відображення в галузевих економічних 

політиках. Запровадження новітніх екологічно чистих технологій та 

поширення найкращого досвіду є дуже повільними. Низькі ціни на 

енергоресурси, що втримувалися упродовж тривалого часу, а також 

високий рівень зношеності обладнання призвели до того, що Україна 
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посідає шосте місце у світі за обсягом споживання газу, перевищуючи 

в 3–4 рази показники країн Європи. Лише впродовж останніх п’яти 

років в умовах підвищення ціни на газ вживаються заходи, спрямовані 

на розвиток джерел відновлюваної та альтернативної енергетики [7].  

Вихідними умовами сталого розвитку, орієнтованого на еколо-

гічно чисті, ресурсо- та енергозберігаючі технології, можна визнати 

забезпечення:  

– економічного розвитку, що підтримується на основі ради-

кально-модифікованої ринкової системи, орієнтованої на енерго- та 

ресурсозбереження;  

– природно-екологічної стійкості на базі теорії біотичної ре-

гуляції навколишнього середовища;  

– тісної міжнародної співпраці та кооперації для досягнення 

цілей стійкого розвитку;  

– стійкого соціального розвитку на основі принципу спра- 

ведливості;  

– екологізації суспільної свідомості, що ґрунтується на вико-

ристанні системи освіти та засобів масової інформації.  

У всіх вихідних умовах сталого розвитку йдеться про перехід 

від стихійності до керованості. З уваги на це, вітчизняними фахівцями 

запропоновано сформувати модель сталого розвитку з таких основних 

положень [8]:  

– у центрі уваги мають бути люди та їх право на здорове й плід-

не життя в гармонії з природою;  

– охорона довкілля повинна стати невіддільним компонентом 

процесу розвитку, що не може розглядатися окремо від іншого;  

– задоволення потреб у розвитку й збереженні навколишнього 

середовища;  

– розвиток і збереження довкілля має поширюватися не тільки 

на нинішнє, а й майбутнє покоління;  

– зменшення розриву між життєвим рівнем у різних країнах 

та  подолання бідності належить до найважливіших завдань світової 

спільноти; 

– для досягнення стійкого розвитку держави слід вилучати або 

обмежувати моделі виробництва та споживання, які йому не сприяють.  

Нині еволюція ідей сталого розвитку призвела до того, що в га-

лузі забезпечення економічних, екологічних та соціальних імперативів 

сталого розвитку системи світового господарства сучасні науковці ви-

діляють п’ять основних стратегічних тенденцій:  

– людство здатне надати розвитку стійкий і довгостроко- 

вий характер, щоб він відповідав сьогоднішнім потребам людей,  
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не залишаючи при цьому майбутні покоління можливості задоволь- 

няти свої потреби;  

– обмеження в галузі експлуатації природних ресурсів від- 

носні, вони пов’язані з нинішнім рівнем техніки і соціальних органі- 

зацій, а також здатністю біосфери справлятися з наслідками людської 

діяльності;  

– необхідно задовольнити елементарні потреби всіх людей і на-

дати можливість реалізувати свої надії на більш благополучне життя, 

без чого стійкий і довгостроковий розвиток неможливий;  

– слід узгодити спосіб життя тих, хто володіє більшими засоба-

ми (грошовими і матеріальними), з екологічними можливостями пла-

нети, зокрема щодо споживання енергії;  

– розміри і темпи збільшення кількості населення повинні узго-

джуватися із змінним продуктивним потенціалом глобальної екоси- 

стеми  Землі.  

Усі питання сталого розвитку є дуже актуальними для України. 

Неузгодженість темпів економічного розвитку і вимог екологічної без-

пеки, домінування природомістких галузей з високою питомою вагою 

ресурсо- та енергомістких застарілих технологій, сировинна орієнтація 

експорту, мілітаризація виробництва, відсутність культури праці та 

споживання тощо призвели до формування техногенного типу еконо-

мічного розвитку. Як наслідок, нині антропогенне навантаження на 

природу наближається (а в окремих регіонах України вже наблизило-

ся) до граничної межі її екологічної стійкості. За нею розпочинаються 

кризові та катастрофічні зміни в природі, що негативно впливає на 

життєдіяльність людини і суспільства.  

Отож, для України найбільш актуальними у контексті забезпе-

чення сталого розвитку вітчизняної економіки є проблеми раціональ-

ного використання природних ресурсів і реалізація відповідної політи-

ки енерго- та ресурсозбереження.  

Зауважимо, що перші концепції сталого розвитку стосувалися 

використання лісових, а згодом і біологічних ресурсів. При цьому 

ключовим у процесі експлуатації зазначених видів ресурсів було до-

тримання екологічних умов та збереження їх якісних характеристик. 

Лише з початку 90-х років минулого століття, після конференції ООН 

в Ріо-де-Жанейро з питань навколишнього середовища і розвитку,  

була усвідомлена необхідність урахування ще й економічних та соціа-

льних наслідків використання природних ресурсів, зокрема земельних. 

Тобто сталий розвиток проголошує необхідність дотримання такої  

системи землекористування, яка забезпечила б одночасно економічно 

ефективне, екологічно безпечне та соціально справедливе використання 
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земельних ресурсів. Основною тенденцією є збереження можливості 

задовольняти свої потреби теперішнім та майбутнім поколінням за 

рахунок експлуатації тих чи інших природних ресурсів. Вирішення 

проблем раціонального землекористування передбачається в контексті 

загальних тенденцій формування політики сталого розвитку в Україні. 

Оскільки перехід до такого розвитку планується здійснити за трьома 

етапами, то і концептуальні етапи екологоорієнтовного впорядкування 

землекористування визначаються в такій же послідовності. Перший 

етап пов’язаний із подоланням еколого-економічної кризи, забезпе-

ченням макроекономічної стабільності і створення сприятливих умов 

для відновлення економічного зростання, а також переходом на світові 

стандарти екологічної безпеки в землекористуванні. На другому етапі 

планується завершити структурну перебудову аграрного та промисло-

вого виробництва, досягти високої якості життя населення та на рівно-

правного партнерства в гарантуванні безпеки експлуатації земельних 

ресурсів. Третій етап передбачає розвиток промислового та аграрного 

виробництва на базі нових секторів і галузей, появи нових способів 

обробітку ґрунту, нових секторів економіки, всебічного застосування 

заходів екологічної безпеки використання земель, створення глобаль-

ної системи екологічної безпеки в землекористуванні. Проте, незва-

жаючи на повне розуміння необхідності переходу на засади сталого 

розвитку, зокрема у сфері землекористування, досі не розроблені чіткі 

механізми його практичної реалізації. Тому створення такого механіз-

му на методичному та нормативно-правовому рівнях є першочерговою 

проблемою сьогодення і завданням на майбутнє.  

По-друге, в системі забезпечення сталого розвитку України 

стратегічним і життєво важливим природним ресурсом є водні ресурси 

Наша держава володіє значним водоресурсним потенціалом, який три-

валий час використовувався нераціонально, що пов’язано з уявленням 

про його невичерпність. Тому на сучасному етапі виникла необхід-

ність формування і здійснення державної політики сталого водокорис-

тування, яка дасть змогу у визначені терміни вирішити комплекс нага-

льних проблем. З одного боку, як і раніше, слід забезпечувати задово-

лення життєво важливих потреб галузей економіки і населення у вод-

них ресурсах, з іншого – ці потреби повинні відповідати можливостям 

природи. Крім того, державна політика повинна сприяти скоординова-

ній та узгодженій діяльності всіх учасників водних відносин (держав-

них органів, органів місцевого самоврядування, підприємств-

водокористувачів та ін.) у розв’язанні проблем водоресурсної сфери, 

зокрема реформування і розвитку водогосподарського комплексу.  

Необхідність переведення водного господарства України на модель 
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сталого розвитку обумовлена потребою в уповільненні негативних 

тенденцій використання водних ресурсів та прискоренні інноваційного 

оновлення матеріально-технічної бази водокористування. Проблема 

посилюється різною природою організаційних та технічних колізій 

водокористування в різних галузях національної економіки через спе-

цифіку технологічного процесу, водомісткість готової продукції і тех-

нічний рівень інфраструктури використання водних ресурсів. Удоско-

наленням окремих підойм регулювання розвитку водного господарства 

перевести його на модель сталого розвитку надто проблематично.  

Тому стратегічною тенденцією і першочерговим завданням на майбут-

нє є формування інтегрованої системи водогосподарювання, що дасть 

можливість узгоджувати сучасні потреби у водних ресурсах з майбут-

німи, забезпечувати баланс державних і корпоративних інтересів у 

господарському водокористуванні, вміло поєднувати ринкові важелі 

регулювання з адміністративними, зважати на правові суперечності 

щодо вилучення водної ренти та відшкодування збитків, нанесених 

водним джерелам, ліквідовувати дефіцит інвестиційних та інновацій-

них ресурсів для розбудови водоохоронної інфраструктури.  

По-третє, однією з найактуальніших проблем є забезпечення 

сталого розвитку лісового господарства України згідно з основними 

положеннями міжнародної і національної політики з відповідними 

стратегічними тенденціями, якими є ресурсозбереження, раціональне 

користування, охорона й відновлення лісових ресурсів. Стале лісове 

господарство – це лісогосподарська діяльність зі створення і форму-

вання лісів з упорядкованою породною та віковою структурою, яка 

максимально забезпечує виконання лісами господарсько-економічної 

та соціально-екологічної функції за умови збереження біорізноманіття 

і сталості. Управління лісами на засадах сталого розвитку – це управ-

ління та використання лісових земель і лісів так і на такому рівні, які 

підтримують їх біологічне різноманіття, продуктивність, здатність до 

відтворення, а також виконання сьогодні і в майбутньому екологічних, 

економічних і соціальних функцій на місцевому, національному і гло-

бальному рівнях без спричинення шкоди іншим екосистемам.  

По-четверте, в системі забезпечення сталого вітчизняного роз-

витку у сучасних умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів 

головну роль має виконати мінерально-сировинний сектор України. 

Мінерально-сировинні ресурси – найважливіший потенціал економіч-

ного розвитку країни.  

Зважаючи на індустріальну структуру економіки, висока забез-

печеність ними є стратегічним економічним і політичним фактором 

розвитку національного господарства України. Структура мінерально-
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сировинних ресурсів, величина їх запасів, якість, ступінь вивченості та 

напрями залучення до господарського обігу здійснюють безпосередній 

вплив на економічний, зокрема експортний, потенціал держави. Міне-

рально-сировинний комплекс забезпечує вагому частку валового наці-

онального продукту.  

З видобутком і використанням корисних копалин пов’язано 48% 

промислового потенціалу країни і до 20% її трудових ресурсів. Ці по-

казники наближаються до рівня розвинених держав з потужною гірни-

чодобувною промисловістю. Мінерально-сировинна база України є 

достатньо вагомою у світовому вимірі.  

За станом на 01.01.2012 р. в її надрах виявлено понад 20  тис. 

родовищ і проявів 117 видів мінеральної сировини, з яких 8081 родо-

вище має промислове значення і враховується Державним балансом 

запасів корисних копалин.  

Промисловістю освоєно понад 2868 родовищ із 98 видів корис-

них копалин, що містять 40–75% розвіданих запасів різноманітних 

корисних копалин.  

У сучасних умовах мінерально-сировинний сектор України є ві-

дповідальним за вирішення таких стратегічних питань:  

–  постачання мінеральної сировини і на внутрішній, і зовнішній 

ринки (найперше стійке забезпечення мінеральними ресурсами та про-

дуктами їх переробки);  

–  конкурентоспроможність регіональної та національної  

економіки;  

–  подальший розвиток мінерально-сировинної бази;  

–  підтримання та нарощування обсягів експортного потенціалу 

країни, зміни його структури на користь торгівлі продуктами перероб-

ки та промислової продукції;  

–  розвиток обробної промисловості та її експортного по- 

тенціалу.  

Ці напрями в основному і визначають стратегічні тенденції ста-

лого розвитку у сфері використання мінеральних ресурсів.  

Донедавна проблеми енергоефективності, які є ключовими в ре-

алізації енергетичної політики багатьох країн світу, не були предметом 

постійної уваги на державному рівні. Розвинуті держави, досягнувши 

вражаючих успіхів у сфері енергоощадності, зосередили свою увагу на 

більш складних завданнях – реалізації програм енергоефективності, які 

останніми роками стали набувати дедалі вираженішого екологічного 

характеру.  

Коло осіб, на яких проблема внаслідок неналежного державного 

регулювання у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів 
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негативно впливає, – це держава в цілому, усі суб’єкти господарю- 

вання та фізичні особи. Слід зауважити, що в свій час основною  

підставою роздержавлення економіки України стало визначення  

неефективності держави як власника, і відповідно визнання приватної 

власності економічно більш ефективною формою власності.  

В умовах чинного правового регулювання питання підвищення 

енергоефективності економіки фактично залежить тільки від добросо-

вісності власника, який має дотримуватися норм Цивільного кодексу 

України щодо відносин власності.  

Насправді стан енергоефективності на приватизованих енерго-

ємних підприємствах такий, що власники цих підприємств різними 

способами, подекуди шляхом політичного тиску, домагаються перек-

ладення тягаря забезпечення прибутковості своїх підприємств на плечі 

держави (а насправді – на платника податків), через списання боргів 

за  енергоресурси, пільгові тарифи (ціни) на енергоресурси, податкові 

та митні пільги, зловживання монопольним становищем тощо. Отож, 

економічна ефективність роботи цих підприємств сьогодні досягається 

не за допомогою запровадження енергоефективного обладнання та 

технологій, а шляхом компенсації невиправдано великих енерговитрат 

за рахунок пільгових режимів господарювання.  

Досвід розвитку незалежної України свідчить про те, що 

розв’язання проблеми за допомогою тільки ринкових механізмів  

неможливе, оскільки питання має організаційний характер і потребує 

державного регулювання, а отже вимагає законодавчого регулювання 

відносин, що виникають у процесі діяльності в сфері ефективного  

використання енергетичних ресурсів з метою створення економічних 

та організаційних умов для їх ефективного використання. При цьому 

досягнення інтенсивного керованого зниження енергоємності ВВП 

без  безпосереднього втручання в господарську діяльність можливе 

шляхом створення правових і нормативних підстав, які б зобо- 

в’язували суб’єктів господарювання забезпечувати відповідний рівень 

енергоефективності в усіх галузях суспільного виробництва. Окрім 

того, існує потреба в удосконаленні законодавства у сфері ефективно-

го використання енергетичних ресурсів у частині його гармонізації 

із  законодавством ЄС.  

Державна політика у сфері ефективного використання паливно-

енергетичних ресурсів ґрунтується на таких принципах:  

1) пріоритетності вимог ефективного використання паливно-

енергетичних ресурсів під час провадження господарської, управлін-

ської або іншої діяльності, пов’язаної з використанням паливно-

енергетичних ресурсів; 
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2) здійснення державного управління у сфері ефективного вико-

ристання паливно-енергетичних ресурсів з урахуванням засад держав-

но-приватного партнерства;  

3) проведення державної експертизи з ефективного використан-

ня паливно-енергетичних ресурсів;  

4) популяризації економічних, екологічних та соціальних  

переваг ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, 

підвищення рівня громадської свідомості з питань їх ефективного  

використання.  

Складність отримання у стислі терміни змістовних результатів 

на вказаних напрямах, які можна віднести до екстенсивних підходів до 

забезпечення енергетичної безпеки, робить безальтернативним змен-

шення споживання енергетичної сировини за рахунок інтенсифікації, 

уведення енергозберігаючих технологій та підвищення енергоефек- 

тивності економіки.  

Зокрема, в Україні останнім часом удосконалено нормативно-

правову базу стимулювання виробництва електроенергії з альтернати-

вних джерел енергії. Так, статтею 17-1 Закону України «Про електро- 

енергетику»передбачено встановлення «зеленого» тарифу для стиму-

лювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії 

(крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії – 

вироблену лише малими гідроелектростанціями).  

Закон також уводить «зелений» тариф на електроенергію,  

вироблену з біомаси тваринного походження, промислових або  

побутових відходів, що здатні до біологічного розкладу та біогазу; 

встановлює терміни та диференціює «зелений» тариф для мікро-,  

міні- та малих ГЕС; передбачає введення «зеленого» тарифу для  

окремих черг будівництва електричних станцій, які виробляють елект-

ричну енергію з альтернативних джерел енергії, залежно від дати 

їх  введення в експлуатацію; зменшує величину «зеленого» тарифу 

для  сонячних електростанцій, що вводяться в експлуатацію з квітня 

2013 року. Закон дозволяє приватним домогосподарствам з 2014 року 

продавати електроенергію від установлених на своїх дахах сонячних 

батарей без ліцензії.  

Водночас Закон доповнено ст. 17-3 «Місцева складова при 

створенні об’єкта електроенергетики», в якому визначено вимоги 

до  розміру місцевої складової та встановлено порядок її розрахунку 

для об’єктів електроенергетики, які виробляють електроенергію з від-

новлюваних джерел та мають намір отримати «зелений» тариф.  

До 01.04.2013 року величина «зеленого» тарифу для суб’єктів 

господарювання, які виробляють електричну енергію з відновлюваних 
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джерел, установлювалась на рівні роздрібного тарифу для споживачів 

другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефі- 

цієнт «зеленого» тарифу, а саме: 1,2 – для електроенергії, виробленої 

з  енергії вітру об’єктами електроенергетики, величина встановленої 

потужності яких не перевищує 600 кВт; 1,4 – для електроенергії, ви- 

робленої з енергії вітру об’єктами електроенергетики, величина  

встановленої потужності яких більша за 600 КВт, але не перевищує 

2000 КВт; 2,1 – для електроенергії, виробленої з енергії вітру 

об’єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких 

перевищує 2000 кВт; 2,3 – для електроенергії, виробленої з біомаси; 

4,8 – для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випроміню-

вання наземними об’єктами електроенергетики; 4,6 – для електроенер-

гії, виробленої з енергії сонячного випромінювання об’єктами елект-

роенергетики, які вмонтовані (встановлені) на дахах будинків, буді-

вель і споруд, величина встановленої потужності яких перевищує 

100  КВт; 4,4 – для електроенергії, виробленої з енергії сонячного ви-

промінювання об’єктами електроенергетики, які вмонтовані (встанов-

лені) на дахах будинків, будівель та споруд, величина встановленої 

потужності яких не перевищує 100 кВт, а також для об’єктів, вмонто-

ваних (встановлених) на фасадах будинків, будівель та споруд, неза-

лежно від їх граничної потужності; 0,8 – для електроенергії, виробле-

ної малими гідроелектростанціями. Коефіцієнт «зеленого» тарифу піс-

ля 2014, 2019 та 2024 років, зменшується відповідно на десять, двадця-

ть і тридцять відсотків від його базової величини.  

З 1 квітня 2013 року коефіцієнти «зеленого» тарифу та вимоги 

щодо місцевої складової визначені Законом України «Про внесення 

змін до Закону України «Про електроенергетику» щодо стимулювання 

виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії» від 

20.11.2012 р. № 5485-VI.  

Для об’єктів електроенергетики, які виробляють електроенергію 

з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів) 

та будівництво яких розпочате після 1 січня 2012 року, «зелений»  

тариф застосовується за умови дотримання вимог щодо розміру  

місцевої  складової.  

Розмір місцевої складової для об’єктів електроенергетики, які 

виробляють електроенергію з енергії вітру, сонячного випромінювання 

та біомаси, будівництво яких розпочато після 1 січня 2012 року та які 

введені в експлуатацію після 1 липня 2013 року, встановлюється на 

рівні не менш як 30 відсотків, а для об’єктів електроенергетики, які 

виробляють електроенергію з енергії вітру, сонячного випромінювання 

та біомаси, будівництво яких розпочато після 1 січня 2012 року та які 
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введені в експлуатацію після 1 липня 2014 року, встановлюється 

на  рівні не менш як 50 відсотків.  

Місцевою складовою для цілей цього Закону є частка визна- 

чених складових об’єкта електроенергетики (елементів місцевої  

складової) українського походження, використаних у створенні 

об’єкта електроенергетики. Розмір місцевої складової для об’єктів  

електроенергетики, які виробляють електроенергію з біогазу, будівни-

цтво яких розпочато після 1 січня 2012 року та які введені в експлу- 

атацію після 1 січня 2014 року, встановлюється на рівні не менш 

як  30  відсотків, а для об’єктів електроенергетики, які виробляють 

електроенергію з біогазу, будівництво яких розпочато після 1 січня 

2012 року та які введені в експлуатацію після 1 січня 2015 року, вста-

новлюється на рівні не менш як 50 відсотків.  

Особливості оподаткування прибутку підприємств, що працю-

ють у сфері відновлюваних джерел енергії та альтернативних ви- 

дів палива, визначено Податковим кодексом. Так, пунктом 158.1  

статті 158 Кодексу передбачено звільнення від оподаткування 80% 

прибутку підприємств, отриманого від продажу на митній території 

України товарів власного виробництва за переліком, встановленим 

Кабінетом Міністрів України. Зазначений перелік затверджено поста-

новою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 року № 1005. 

Пунктом 158.2 статті 158 передбачено звільнення від оподаткування 

50% прибутку, отриманого від здійснення енергоефективних заходів та 

реалізації енергоефективних проектів підприємств, що включені до 

Державного реєстру підприємств, установ, організацій, які займаються 

розробкою, впровадженням та використанням енергозберігаючих за-

ходів та енергоефективних проектів. Порядок включення до Держав-

ного реєстру затверджено наказом НАЕР від 01.04.08 р. № 49.  

Пунктом 197.16 статті 197 передбачено звільнення від оподаткування 

операцій із ввезення на митну територію України енергозберігаючих 

матеріалів, обладнання, устаткування та комплектуючих. Перелік  

таких товарів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 

14 травня 2008 року № 444 «Питання ввезення на митну територію 

України енергозберігаючих матеріалів, обладнання, устаткування та 

комплектуючих». Пунктом 2 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні по-

ложення» передбачено тимчасове, до 1 січня 2019 року, звільнення від 

сплати податку на додану вартість операцій із постачання техніки, об-

ладнання, устаткування, визначених статтею 7 Закону України «Про 

альтернативні види палива», на території України операцій з імпорту 

за кодами УКТ ЗЕД, визначеними статтею 7 Закону України «Про  

альтернативні види палива», техніки, обладнання, устаткування, що 
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використовуються для реконструкції існуючих і будівництва нових 

підприємств з виробництва біопалива і для виготовлення та реконст-

рукції технічних і транспортних засобів з метою споживання біопали-

ва, якщо такі товари не виробляються та не мають аналогів в Україні, а 

також технічних та транспортних засобів, зокрема самохідних сільсь-

когосподарських машин, що працюють на біопаливі, якщо такі товари 

не  виробляються в Україні. Порядок ввезення на митну територію 

України техніки, обладнання, устаткування, технічних та транспорт-

них засобів, що використовуються для розвитку виробництва і забез-

печення споживання біологічних видів палива затверджено поста- 

новою Кабінету Міністрів України від 18 травня 2011 року № 581.  

Пунктом 15 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» передба-

чено звільнення від оподаткування прибутку виробників біопалива, 

отриманого від продажу біопалива, прибутку підприємств, отриманого 

ними від діяльності з одночасного виробництва електричної і теплової 

енергії та/або виробництва теплової енергії з використанням біологіч-

них видів палива, прибутку виробників техніки, обладнання, устатку-

вання, визначених статтею 7 Закону України «Про альтернативні види 

палива» для виготовлення та реконструкції технічних і транспортних 

засобів, зокрема самохідних сільськогосподарських машин та енерге-

тичних установок, які споживають біологічні види палива, одержаного 

від продажу зазначеної техніки, обладнання та устаткування, що були 

вироблені на території України.  

Відповідно до статті 11 Закону України «Про комбіноване ви-

робництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та викорис-

тання скидного енергопотенціалу» в Україні здійснюється кваліфікація 

когенераційних установок.  

Пунктом 3 постанови Кабінету Міністрів України від 29.11.2006 

№ 1670 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів Украї-

ни від 03.08.2011 № 841) визначено, що кваліфікація когенераційних 

установок здійснюється Держенергоефективності у порядку, встанов-

леному Мінекономрозвитку.  

Крім цього, відповідно до пункту 6 цієї постанови Мінеко- 

номрозвитку встановлює форму свідоцтва про кваліфікацію коге- 

нераційної установки та форму технічної інформації про когенерацій-

ну установку.  

Висновки. Дієвим механізмом державної політики в сфері енер-

гоефективності та відновлюваної енергетики є принципово нова мо-

дель роботи, яка ґрунтується на принципах державно-приватного пар-

тнерства, що, своєю чергою, дозволить державі, уникаючи безпосеред-

нього втручання в господарську діяльність підприємств, за допомогою 
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важелів надання державної підтримки створити стимули для здійснен-

ня технологічної модернізації промислових підприємств та створення 

нових потужностей для виробництва енергоносіїв з відновлюваних 

джерел енергії. 

Світова спільнота визнала концепцію сталого розвитку домі- 

нантною ідеологією цивілізації у XXI столітті. Обґрунтована та впро-

ваджується національна парадигма сталого розвитку України, важли-

вою складовою якої є переорієнтація системи господарювання на енер-

го- та ресурсозаощадження.  
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Михалицкая Н. Я. Устойчивое развитие отечественной экономики 

как основа экологической безопасности в контексте ресурсосбережения 

Проведен обзор современной концепции устойчивого развития, иссле-

дованы основные принципы, параметры и аспекты устойчивого развития. 

Дана оценка минерально-сырьевому сектору Украины в системе обеспечения 

устойчивого отечественного развития в современных условиях глобализаци-
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онных и интеграционных процессов. Проведен анализ отечественной норма-

тивно-правовой базы стимулирования производства электроэнергии из аль-

тернативных источников энергии, перспективы реализации программы энер-

гоэффективности с выраженным экологическим характером.  

Сформирован комплекс направлений, реализация которых в рамках  

государственной политики будет способствовать активизации ресурсо- 

и  энергосбережения.  

Ключевые слова: устойчивое развитие, экологическая безопасность, 

ресурсосбережение.  

 

Mykhalitska N. Y. Stable Development of the National Economy 

as  a  Basis for Environmental Safety in the Context of Resource Saving. 

The article provides a review of the modern concept of sustainable develop-

ment, examines the baseline for sustainable development and guidelines of sustaina-

ble development models that focus on environmentally friendly and resource and 

energy saving technologies.  

The basic strategic trends ensuring economic, environmental and social im-

peratives of sustainable development of the world economy are analysed. The rele-

vance of natural resource management and implementation of appropriate policies 

for energy and resource saving is established in the context of sustainable develop-

ment of the national economy.  

It is noted that sustainable development proclaims the need to respect a land 

tenure system that would ensure cost-effective, environmentally sound and socially 

equitable use of land resources. The article also states that there are still no clear 

mechanisms for practical implementation of the principles of sustainable develop-

ment, including land use, at the methodological and regulatory level.  

The focus is made on forming and implementing public policies for sustain-

able water use, which are intended to promote coordinated and concerted activities 

of all participants in water relations aimed at resolving problems of water resource 

areas, including the reforming and development of water services.  

The concept of forest management is defined based on sustainable develop-

ment, which ensures the maximum performance of business-and-economic and so-

cial-and-ecological functions while maintaining biodiversity and sustainability.  

The mineral resource sector of Ukraine is assessed within the sustainable 

national development system in modern conditions of globalization and integration 

processes. It is noted that the issues of energy efficiency that constitute key problems 

of the implementation of energy policies around the world have not become centre of 

constant attention at the state level.  

The article analyses the national regulatory framework to stimulate produc-

tion of electricity from alternative energy sources and prospects of implementing an 

energy efficiency program with a strong ecological character.  

A complex of areas is formed the implementation of which as part of public 

policies will promote resource and energy efficiency.  

Key words: stable development, environmental safety, resource saving.  
 

Стаття надійшла 31 січня 2014 р. 
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УДК 338.439.02              О. Р. Сватюк, 

Т. В. Гургула  

 
КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ 

 
Обґрунтовано особливу роль і значення продовольчої сфери як одного з 

важливих секторів економіки будь-якої країни у забезпеченні продуктами хар-

чування населення. Економічну категорію «продовольча безпека» розглянуто з 

позицій таких багаторівневих ієрархічних рівнів: міжнародного (глобального) 

рівня; міждержавного союзу держав-членів Європейських спільнот (субрегіо-

нального) та державного (національного). Окреслено складові щодо визначен-

ня рівня і критеріїв продовольчої безпеки на локальному та персональному 

рівнях, які виражаються за допомогою відповідних показників-індикаторів та 

є числовою характеристикою стану або динаміки змін у країні. Визначено 

групи зовнішніх і внутрішніх загроз продовольчій безпеці в Україні.  

Ключові слова: продовольча безпека, оцінка рівня продовольчої безпе-

ки країни, критерії та індикатори продовольчої безпеки.  

 

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку суспільст-

ва продовольча проблема має різний характер і надзвичайно актуальна. 

Продовольча сфера є одним із провідних секторів економіки будь-якої 

країни, окремих груп країн, регіонів, континентів світу, що зумовлює 

особливу роль і значення її кінцевої продукції в задоволенні потреб 

населення у продуктах харчування, тобто у вирішенні продовольчої 

проблеми, яка належить до провідних проблем сучасності.  

Як складова національної безпеки, продовольча безпека стає 

модулятором науково-технічного прогресу, чинником інтенсифікації 

виробництва, стимулом зростання продуктивних сил суспільства. Зва-

жаючи на важливість аграрного сектору в гарантуванні продовольчої 

безпеки країни, суттєва частка належить ринку сучасних агротехноло-

гій і його технологічно-технічному забезпеченню. Завдяки викорис-

танню досягнень генної інженерії продовольство значною мірою стає 

наукоємною продукцією [11].  

Проблема продовольчої безпеки багаторівнева, тому розгляда-

ється і вирішується на різних взаємопов’язаних ієрархічних рівнях, 

кожен із яких має свої специфічні завдання та їхнє вирішення. За мас-

штабом проблеми можна виокремити міжнародний (глобальний) рі-

вень, міждержавний союз держав-членів Європейських спільнот (суб-

регіональний) та державний (національний), який має рівні нижчого 

порядку, такі як локальний (регіон, область) та домо-господарський 

(персональний). Міжнародний рівень продовольчої безпеки характери-
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зується проблемою достатності продовольчого забезпечення населення 

планети, яка залишається гострою, незважаючи на зростання обсягів 

продовольства. Стан продовольчої безпеки на цьому рівні характери-

зується балансом світового виробництва та споживання. Важливо, щоб 

темпи розвитку сільського господарства не перевищували темпи зрос-

тання споживання, що сприятиме зменшенню кількості населення, яке 

потребує продовольчої допомоги. Головний аспект містить також об-

меження впливу великих виробників, які можуть контролювати продо-

вольчі ресурси і використовувати своє монопольне становище на гло-

бальних ринках продовольства у власних політичних та економічних 

інтересах. На субрегіональному рівні необхідно досягнення збалансо-

ваного розподілу світового виробництва продовольства, його запасів 

і  товарних  потоків.  

Стан дослідження. Наукові дослідження за напрямом продово-

льчої безпеки здійснюються активно, свідченням чого є низка фунда-

ментальних праць щодо стану продовольчої безпеки країни, що визна-

чається переліком існуючих загроз зовнішнього та внутрішнього хара-

ктеру [1, 2, 5, 9, 10], а також удосконалення нормативно-законодавчої 

бази [6, 7, 8]. Найбільший внесок у дослідження продовольчої безпеки 

зробили вітчизняні науковці О. Гойчук, О. Діброва, М. Скидан, О. Ни-

жник, Р. Тринько, О. Чечель. У економічній літературі та офіційних 

документах пропонуються різні варіанти складу загроз продовольчій 

безпеці. Є основна тенденція до розширення загроз та включення зви-

чайних недоліків, що властиві кризовому періоду економіки. За такого 

підходу проблема продовольчої безпеки розчиняється в загальних ха-

рактеристиках економічного розвитку економіки країни, а на такій 

основі складно розробити заходи щодо її забезпечення.  

Мета статті – розкриття основних критеріїв рівня оцінки та 

шляхів розвитку продовольчої безпеки та характерних їм загроз у вну-

трішній та зовнішній політиці економічної системи.  

Виклад основних положень. Відповідно до Закону України 

«Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини», 

безпека харчових продуктів – це відсутність загрози шкідливого впли-

ву харчових продуктів, продовольчої сировини та супутніх матеріалів 

на організм людини [8].  

Під час проведення Всесвітнього конгресу з питань розвитку 

екологічно чистого сільськогосподарського виробництва (ФРН, Нюрн-

берг) 15–18 лютого 2007 р. Україна була прийнята в члени Міжнарод-

ної федерації екологічного сільського господарства – IFOAM, що дало 

можливість розширити ринок екологічно чистої продукції сільського-

сподарського виробництва в Україні на основі міжнародних стандар-
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тів. Це дасть змогу, з одного боку – наситити вітчизняний ринок  

безпечними та корисними для здоров’я продуктами харчування, з ін-

шого – підвищити рівень експорту екологічно сертифікованої продук-

ції [10, с. 93].  

Харчовим продуктом є будь-який продукт, що в натуральному 

вигляді чи після відповідної обробки вживається людиною у їжу або 

для пиття. Продовольчою сировиною є продукція рослинного, тварин-

ного, мінерального, синтетичного чи біотехнологічного походження, 

що використовується для виробництва харчових продуктів. Продо-

вольчою продукцією є продукти, продовольча сировина та супутні 

матеріали. Неякісною продовольчою продукцією є продукція, якісні 

показники та споживчі властивості якої не відповідають нормам, за-

значеним у нормативних документах та нормативно-правових актах, а 

також споживання (використання) якої пов’язане з підвищеним ризи-

ком для здоров’я і життя людини [8]. Світова практика свідчить про 

загальну мотивацію у споживачів до екологічно чистої продукції, яка 

поєднує такі вимоги та очікування: якісне і гарантовано безпечне хар-

чування, харчова (біологічна) цінність, збереження навколишнього 

середовища у процесі виробництва, відсутність у своєму складі гене-

тично модифікованих організмів, безпосередній зв’язок з виробницт-

вом [9, с. 118].  

Розрахунок рівня продовольчої безпеки країни передбачає:  

 визначення її рівня з кожного виду продуктів харчування, 

що внесені до споживчого кошика; 

 визначення розміру фінансових ресурсів, які вивозяться за 

межі держави (втрачаються країною) в разі закупівлі імпортної продо-

вольчої продукції; 

 визначення розміру фінансових ресурсів, які вивозяться 

за  межі країни як інвестиції та вкладаються у виробництво продуктів 

харчування; 

 розміщення та рівень розвитку продуктивних сил агропро-

мислового комплексу [3].  

Продовольча безпека на локальному й домо-господарському рі-

внях характеризується можливістю фізичного та економічного доступу 

соціальних груп, сімей, окремих споживачів до продуктів. Підтриман-

ня продовольчої безпеки на цьому рівні залежить від макроеконо- 

мічної політики, спрямоване на забезпечення ефективного попиту 

та  продукти харчування, зменшення розшарування за рівнем доходів 

у  соціальних групах населення. Важливим є забезпечення мінімально 

необхідного рівня харчування для всіх соціально незахищених груп 

населення, подолання бідності.  
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Стан продовольчої безпеки держави оцінюється за двома інди-

каторами:  

 обсягом перехідних запасів зерна, що зберігається до  

наступного  врожаю;  

 рівнем світового виробництва зерна в середньому на душу 

населення.  

Величина перехідних запасів зерна розраховується у відсотках 

від річного світового споживання зерна, або в днях його загальносві-

тового споживання. Безпечним вважається 60-денний перехідний за-

пас, тобто 17–20% усього зерна, яке споживається в країні. Цей інди-

катор характеризує стабільність продовольчої ситуації у світі, стійкість 

світового продовольчого ринку стосовно можливого впливу таких  

дестабілізуючих чинників, як неврожаї, стихійні лиха, фінансові  

кризи  тощо [1].  

Кожна країна має свої критерії продовольчої безпеки, визначає 

шляхи її забезпечення відповідного розвитку власного агарного виро-

бництва залежно від загального соціально-економічного стану і особ-

ливостей раціональної економіки. За методикою Продовольчої та сіль-

ськогосподарської організації ООН (ФАО) (англ. Food and Agriculture 

Organization, FAO), критерієм продовольчої безпеки є виробництво 

зерна на душу населення.  

Наприклад, у США, Канаді, Франції цей показник становить 

900–1000 кг на душу населення. Рівень запасу зерна, що рекоменду-

ється ФАО ООН, є орієнтовним і гранично допустимим. Діяльність 

ФАО спрямована на зменшення гостроти проблеми бідності і голоду 

у  світі шляхом сприяння розвитку сільського господарства, поліпшен-

ню харчування і вирішення проблеми продовольчої безпеки – доступ-

ності всім і завжди харчування, необхідного для активного та здорово-

го життя [6]. Кожна країна, залежно від рівня економічного розвитку 

і  соціальної стабільності та стану зовнішньоекономічної діяльності, 

може встановлювати свій рівень запасу. У США він становить 40% 

середньорічного споживання, що дає змогу не тільки забезпечувати 

надійну продовольчу безпеку, а й суттєво впливати на коливання  

світових  цін  на  зерно.  

Індикатор середньодушового виробництва зерна використову-

ється для оцінки стану продовольчої безпеки окремих країн або еко-

номічної спільноти каїн, а також для аналізу розвитку світового про-

довольчого ринку за певний проміжок часу. Він дає уявлення про те, 

чи всі верстви населення, незалежно від соціального статусу, мають 

можливість отримувати необхідну кількість продуктів харчування. 

Світовою практикою встановлено, що стабільна продовольча ситуація 
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досягається за виробництва 800 кг зерна в розрахунку на душу  

населення за календарний або сільськогосподарський рік, за якого за-

довольняються і потреби населення в продовольчих товарах, і потреби 

тваринництва у кормових продуктах.  

У міжнародній статистиці продовольча безпека вимірюється  

рівнем калорійності добового раціону харчування населення з ураху-

ванням його (раціону) особливостей, притаманних кожній нації. 

У  процесі моніторингу стану продовольчої забезпеченості використо-

вують енергетичний критерій (добова калорійність харчування люди-

ни). Критична межа становить половину від фізіологічної норми сере-

дньостатистичної людини (3000 ккал на добу). Виділяють три рівні 

добового споживання людиною енергії в процесі життєдіяльності: оп-

тимальний (2500–3500 ккал), недостатній (1500–2500 ккал); критичний 

(менше 1500 ккал) [7].  

Основою для оцінки загроз продовольчої безпеки є її якісні або 

кількісні показники. Кількість продовольства на ринку характеризу-

ється такою економічною категорією, як пропозиція, а доступність 

продуктів харчування традиційно відображається попитом. Загалом, 

стан продовольчої безпеки країни можна охарактеризувати двома кри-

теріями, які за своєю суттю характеризують стан пропозиції та попиту 

національного продовольчого ринку: 

1. Рівноважна ринкова кількість продовольства повинна пере-

вищувати мінімальну потребу в продуктах харчування всього населен-

ня країни; 

2. Вартість нормативного раціону за ринковими цінами має бути 

нижчою за доходи всіх верств населення країни [13].  

У свою чергу, критерії виражаються за допомогою відповідних 

показників-індикаторів, які є числовою характеристикою стану або 

динаміки змін продовольчої безпеки країни. На нашу думку, основни-

ми критеріями продовольчої безпеки є: 

 ступінь задоволення фізіологічних потреб у компонентах 

та енергетичному складі харчового раціону: 

 відповідність харчового раціону обмеженням за вмістом у 

продуктах шкідливих для здоров’я речовин; 

 рівень фізичної та економічної доступності продовольства 

для різних категорій населення, включаючи спец споживачів; 

 ступінь залежності продовольчого постачання країни та ре-

сурсного забезпечення агропромислового комплексу від імпортних 

поставок; 

 розміри стратегічних, оперативних запасів у співставленні 

з нормами потреб.  
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Для оцінки відповідності цим критеріям рівня продовольчої 

безпеки, який склався та прогнозується на перспективу, необхідною є 

розробка та моніторинг відповідних індикаторів, диференційованих за 

регіонами України. Як індикатор мінімального рівня харчування насе-

лення за кількістю, асортиментом, вмістом у харчовому раціоні пожи-

вних речовин і його енергетичної достатності використовується набір 

продуктів, узятий при розрахунку споживчого кошика. Індикатором, 

який відображає безпеку споживання продовольства, є гранично допу-

стимий вміст у продуктах харчування шкідливих для здоров’я насе-

лення речовин [11]. Індикаторами безпеки продовольчої продукції 

є  науково обґрунтовані показники вмісту (гранично допустимі межі 

впливу) у зазначеній продукції шкідливих для здоров’я і життя люди-

ни компонентів чи речовин хімічного, біологічного, радіаційного 

та  будь-якого іншого походження, недотримання яких призводить до 

шкідливого впливу на здоров’я людини.  

Індикаторами якості харчових продуктів і продовольчої сирови-

ни є комплекс ознак і властивостей, притаманних кожному виду хар-

чового продукту чи продовольчої сировини, що визначають його хар-

чову цінність і споживчі властивості та дають змогу ідентифікувати 

конкретний харчовий продукт чи продовольчу сировину.  

Індикатори, які характеризують економічну доступність продо-

вольства, є розміри та структура при існуючих цінах, доходах, а також 

ресурсах особистих (сімейних) і селянських(фермерських господарств) 

придбаних різними групами населення продовольчих товарів, порівня-

но з нормативними.  

Вказані критерії виражаються через урахування таких груп  

індикаторів: 

1) група індикаторів фактичного рівня і динаміки споживання 

продуктів харчування як в цілому, так і окремих видів, та диферент- 

ціації їх по групах населення за різними ознаками; 

2) група індикаторів рівня виробництва продуктів харчування 

і продовольчої сировини; 

3) група індикаторів структури раціону харчування населення; 

4) група індикаторів рівня самозабезпечення країни продоволь-

ством в цілому, в тому числі основними продуктами харчування [13].  

Із критеріїв та комплексних індикаторів продовольчої безпеки 

виділимо: 

– індикатори споживання основних продуктів харчування 

населення; 

– коефіцієнти відповідності фактичних обсягів споживання 

основних продуктів харчування до розмірів мінімального раціону; 
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– коефіцієнт відповідності фактичних обсягів споживання 

основних макро- та мікроелементів до вимог мінімального раціону.  

Окремі коефіцієнти можуть бути розраховані за середньостатис-

тичними даними за регіонами України та стосовно найбідніших верств 

населення країни.  

Рівень продовольчої безпеки за обсягом пропозиції на націона-

льному ринку продовольства можна визначити за допомогою таких 

індикаторів: а) індикатори обсягів виробництва основних продуктів 

харчування в розрахунку на душу населення країни; б) коефіцієнт від-

повідності обсягів виробництва основних продуктів харчування розмі-

рам нормативного раціону; в) розміри перехідних запасів основних 

продуктів харчування в країні [12].  

Перші дві групи індикаторів відбивають фактичний стан націо-

нального продовольчого ринку та рівень самозабезпеченості країни 

основними продуктами харчування. Остання підгрупа характеризує 

стабільність національного продовольчого ринку, його потенційні  

можливості щодо пом’якшення непередбачуваних проблем власною 

пропозицією. Це означає готовність держави до відведення та лікві- 

дації порушень системи забезпечення країни та окремих її регіонів 

продуктами харчування при стихійних лихах або при інших надзви-

чайних ситуаціях.  

Критеріями цього є достатні розміри та ефективні системи від-

новлення й використання стратегічних запасів. Стійкість поточного 

забезпечення продуктами харчування і стабільність кон’юнктури про-

довольчого ринку мають забезпечуватися оперативними продовольчи-

ми запасами.  

Індикатором достатності державних регіональних стратегічних 

продовольчих запасів є гарантії продовольчої безпеки країни та регіо-

нів, тривалість нормативного забезпечення населення основними про-

дуктами харчування [2]. Аналогічно оцінюється розмір оперативних 

продовольчих резервів. Проте розрахунок розмірів перехідних запасів 

основних продуктів харчування в межах системи державної статисти-

ки залишається складним методологічним завданням.  

Індикатори рівня продовольчої безпеки за обсягами попиту на 

національному ринку продовольства можна згрупувати так: 

– індикатори обсягів витрат домогосподарств на продо- 

вольчі  товари; 

– коефіцієнт відповідності обсягів середніх витрат домо- 

господарств до розміру прожиткового мінімуму.  

До цієї підгрупи також входить індикатор, який у світовій  

економічній практиці використовується як показник рівня життя  



_________________________________________________  Серія економічна ________ 
__________________________________________________________________________ 

 87 

населення країни – частка витрат на придбання продуктів харчування 

в  структурі сукупних витрат домогосподарств.  

Важливим індикатором продовольчої безпеки є загальна частка 

вітчизняного та імпортного продовольства у споживанні країни та їх 

співвідношення в окремих пріоритетних видах продукції. Критерієм 

продовольчої самозабезпеченості і незалежності країни у світовій 

практиці визнається рівень задоволення потреб у продовольстві за ра-

хунок власного виробництва не менше 80% і не більше 30% – за раху-

нок імпорту. 75–80% споживання основних видів продовольства при-

падає на вітчизняну продукцію. Як свідчить світовий досвід, дотри-

мання зазначених пропорцій є передумовою забезпечення продоволь-

чої безпеки країни, повного задоволення потреб населення в продуктах 

харчування відповідно до наукового обґрунтованих фізіологічних 

норм їх споживання.  

Достатність продовольчого самозабезпечення країни має періо-

дично встановлюватися у вигляді параметрів реальної питомої ваги 

основних видів вітчизняного продовольства в загальному обсязі його 

споживання, яке забезпечується за рахунок усіх джерел, включаючи 

сімейне виробництво, полювання, риболовство, збирання дикоросту-

чих плодів, ягід і грибів.  

Оцінка регіональної продовольчої безпеки ґрунтується на ви-

значенні рівня споживання продовольчої продукції на душу населення, 

коефіцієнта забезпеченості регіону продовольством. Індикаторами ре-

гіональної продовольчої доступності є співвідношення фактичного 

і  науково обґрунтованого рівнів споживання продовольства на душу 

населення, рівень купівельної спроможності населення. Визначальним 

фактором продовольчої доступності є ціна на різні види сільськогос-

подарської продукції. Для вимірювання цінової продовольчої доступ-

ності використовується продуктова купівельна спроможність серед-

ньої заробітної плати населення.  

Девальвація гривні автоматично означає підвищення цін на ім-

портні товари на внутрішньому ринку. За незмінності ціни в іноземній 

валюті імпортери змушені збільшувати гуртові та роздрібні ціни про-

порційно новому курсу. Різкий обвал курсу вдарив по гаманцю кожно-

го – і пересічного споживача, і виробника. На підвищення роздрібної 

вартості вітчизняних товарів вплинуть такі складові: імпортна сирови-

на і логістика. У кожному конкретному продукті частка імпортних 

компонентів, які впливають на її собівартість, відрізняється. Це ж сто-

сується і логістичних витрат. Як засвідчує практика, українські вироб-

ники намагаються 90% своїх додаткових витрат перекласти на плечі 

споживачів. Зменшувати власний прибуток вони не готові. Можна  
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очікувати, що ціни на продовольчі та промислові товари вітчизняного 

виробництва зростуть на 10–20%. Найбільше подорожчають товари 

середнього і преміального цінових сегментів. Але цей перегляд відбу-

деться дещо згодом. Девальвацію потрібно було здійснювати поступо-

во ще кілька років тому. Якби курс був плаваючим останніми роками, 

то негативні очікування не виявилися би такими гострими сьогодні. 

Отож, нині загрозою продовольчій безпеці є критерії, що можуть хара-

ктеризувати попит на продукти харчування, а саме: девальвація украї-

нської гривні, підвищення цін на продукти харчування, зменшення 

грошових надходжень населення, зниження рівня заробітної плати. 

Причому через побоювання, що через кілька місяців буде ще дорожче, 

споживачі стимулюватимуть цей ріст. Негативний вплив ринок відчує 

в середньостроковій перспективі. За погіршення економічної ситуації – 

через 4–6 місяців – обсяги продажу загальмуються. У споживачів ско-

ротиться вибір доступних товарів.  

Віднедавна мережі значно розширили сегмент private label  

(власні торгові марки) у різних категоріях, одночасно взявши  

на себе більшість ризиків виробників. Зараз рітейлери ще більше  

переорієнтовуватимуться на продукцію private label, відмовляю- 

чись від відомих брендів або пропонуючи їм «місце на полиці»  

за  вищими  цінами.  

Висновки. На нашу думку, до групи зовнішніх загроз продово-

льчій безпеці в Україні належать:  

 девальвація гривні; 

 втрата традиційних ринків збуту сільськогосподарської си-

ровини і продовольчої продукції (країни СНД);  

 посилення залежності від імпорту продовольства на між- 

державному рівні з держав-членів Європейської спільноти;  

 надмірна відкритість економіки та неконтрольоване вве-

зення значної кількості окремих видів продовольства через митниці 

України;  

 входження до міжнародних торговельно-економічних зон 

(організацій); 

 збільшення частки імпорту та загальних обсягів продово-

льчих ресурсів;  

 цілеспрямована політика окремих держав щодо послаблен-

ня позицій України на світовому продовольчому ринку;  

 суттєве відставання рівня життя від відповідних показ- 

ників в розвинених країнах світу, що зокрема, негативно впливає 

на  характер експортно-імпортних операцій господарюючих суб’єктів 

продовольчого комплексу;  
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 низький рівень використання міжнародних норм оцінки 

якості продукції.  

Подолання зовнішніх загроз пов’язане з економічним зростан-

ням країни, вирішенням внутрішніх політичних та економічних про-

блем. Основною умовою, яка визначає можливості забезпечення про-

довольчої безпеки країни, є підвищення стабільності виробництва в 

економіці; збільшення валового внутрішнього продукту (зокрема, під-

вищення в ньому частки оплати праці як умов зростання платоспро-

можного попиту на продовольство); вирівнювання рівня доходів соці-

альних груп населення (жителів міст й сільської місцевості).  

Найнебезпечнішими є внутрішні загрози. Вони зумовлюються 

внутрішньо економічними проблемами, мають стійкий характер, об-

межують одночасно інтереси декількох суб’єктів економічної діяльно-

сті, взаємно впливають один на одного, обумовлюють інші загрози. До 

групи внутрішніх загроз продовольчій безпеці належать: 

 політична та економічна кризи; 

 непослідовність і безсистемність у здійсненні аграр- 

них  реформ; 

 недосконала структура зовнішньоекономічної діяльності 

агропромислового комплексу країни, орієнтована на вивіз сировини 

та  ввезення готової продукції; 

 нестабільність законодавчих і нормативно-правових умов; 

 значне зменшення виробництва продукції сільського гос-

подарства та харчової промисловості; 

 слаборозвинена інфраструктура продовольчого комплексу; 

 недієвість інвестиційних процесів, криза платежів і неефек-

тивність фінансового регулювання; 

 незадовільна матеріально-технічна база та техніко-

технологічна відсталість виробничого процесу, особливо в сільському 

господарстві; 

 відсутність цінового паритету на сільськогосподарську 

продукцію та промислову продукцію; 

 недостатній рівень субсидування вітчизняних виробників; 

 несприятливі природно-кліматичні умови; 

 низький рівень знань і досвіду керівництва більшості гос-

подарюючих суб’єктів продовольчого комплексу; 

 відсутність відпрацьованих механізмів державного регу-

лювання виробництва, розподілу і споживання продовольства; 

 поглиблення майнового розшарування, зниження життєво-

го рівня та платоспроможного попиту більшості населення і окремих 

соціальних груп.  
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Важливість аналізу та розробки методики оцінки розвитку про-

довольчого комплексу країни та її регіонів зумовлена необхідністю 

створення сприятливих умов для розвитку вітчизняного харчового ви-

робництва, впровадження наукоємних технологій у галузі, зменшення 

залежності від імпортного постачання продовольства, перетворення 

агропромислового комплексу у високоефективний, експортоспромож-

ний стабільний сектор економіки-забезпечення продовольчої безпеки.  
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Сватюк О. Р., Гургула Т. В. Критерии оценки продовольственной 

безопасности. 
Обосновано особую роль и значение продовольственной сферы как од-

ного из важных секторов экономики любой страны в обеспечении продуктами 
питания населения. Экономическую категорию «продовольственная безопас-
ность» рассмотрено с позиций следующих многоуровневых иерархических 
уровней: международного (глобального) уровня; межгосударственного союза 
государств-членов Европейского сообщества (субрегионального) и государст-
венного (национального). Обоснованы составляющие по определению уровня и 
критериев продовольственной безопасности на локальном и персональном 
уровнях, которые выражаются с помощью соответствующих показателей – 
индикаторов и является числовой характеристикой состояния или динамики 
изменений в стране. Определены группы внешних и внутренних угроз продово-
льственной безопасности в Украине.  

Ключевые слова: продовольственная безопасность, оценка уровня 
продовольственной безопасности страны, критерии и индикаторы продово-
льственной безопасности.  

 

Svatyuk O. R., Gurgula T. V. Criteria for assessing food security.  
The article deals with the special role and importance of food sphere as an 

important sector of the economy of any country’s food security of the population. 
The aim of the study is to outline the main criteria of assessment and ways to devel-
op food security and their specific threats to the internal and external policies of the 
economic system. The economic category of «food security» is considered from the 
standpoint of these multilevel hierarchical levels: international (global) level, inter-
state Union Member States of the European Communities (sub) and public (nation-
al), which in turn has a lower order level, such as local (region, area) and House-
hold (personal). At the local and personal levels the criteria of food security are 
defined, as expressed by means of indicators, and indicator is a numerical charac-
teristic of the dynamic changes or food security. According to the legislative and 
regulatory framework the categories such as «foodstuff», «raw food», «food prod-
ucts», «low-quality food products», «food safety» are specified.  

The basic components to determine the level of food security, food security 
indicators, criteria of food security are determined. The author defined the group of 
internal and external threats to food security in Ukraine.  

Overcoming external threats is associated with economic growth of the coun-
try, solution of internal political and economic problems. The main condition that 
determines the possibility of food security, is to increase the stability of production in 
the economy, growth of domestic product (in particular, increasing its share of wages 
as the growth conditions of effective demand for food), alignment of income of social 
groups (residents and rural areas). The importance of analysis and design of method-
ology for assessing food complex of the country and its regions is due to the need to 
create favorable conditions for the development of domestic food production.  

Key words: food security, assessment of food security, criteria and indica-
tors of food security.  
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УДК 339.138(477)            О. С. Сенишин 

 

СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК СЕЛА 
ЯК УМОВА ДОСЯГНЕННЯ 

ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 
 

Висвітлено проблеми соціального розвитку села та шляхи їх вирішення. 

Проаналізовано та визначено рівень і якість життя населення сільської міс-

цевості у таких сферах, як демографічна, на ринку праці, розвиток соціальної 

інфраструктури. Подано низку пропозицій щодо державної політики стосов-

но вирішення соціально-економічних проблем розвитку українського села.  

Ключові слова: сільське населення, чисельність населення, соціальний 

розвиток села, демографічне навантаження, економічно-активне населення, 

соціальна та побутова інфраструктури.  

 

Постановка проблеми. Аналіз динаміки процесів, що визнача-

ють рівень життя сільського населення на сучасному етапі, вказує на 

незадовільний стан соціально-економічного розвитку сільських тери-

торій, для яких на сучасному етапі розвитку ринкових перетворень 

характерні глибока демографічна криза, брак мотивації до праці, без-

робіття, витік трудових ресурсів, занепад соціальної інфраструктури та 

«вимирання» населених пунктів тощо.  

Стан дослідження. Останніми роками проблемам соціального 

розвитку села та їх впливу на агропродовольче підприємництво прис-

вячена низка досліджень. Проблемам соціального розвитку сільських 

територій значну увагу приділяють вітчизняні дослідники, серед яких: 

Г. Гончаренко, М. Дем’яненко, М. Корецький, М. Лукінов, Є. Майо-

вець, І. Михасюк, Г. Мостовий, О. Онищенко, Б. Пасхвер, В. Рябоконь, 

П. Саблук, В. Ситник, М. Хорунжий та інші. 

Мета статті – визначити проблеми соціального розвитку села та 

окреслити шляхи їх вирішення. 

Виклад основних положень. Несприятливі тенденції щодо по-

гіршення рівня та якості життя в сільській місцевості спостерігаються 

у таких сферах: демографічній, на ринку праці, розвитку соціальної та 

побутової інфраструктури тощо.  

Зауважимо, що у демографічний сфері відбувається випере-

джаюче зменшення чисельності населення в сільській місцевості. 

Це,  своєю чергою, є причиною поступового зменшення частини сіль-

ського та зростання міського населення України. Причому, цей процес 

відбувається з причин і природного скорочення за рахунок дисбалансу 

народжуваності та смертності, і міграції. У 2002–2013 рр. середньоріч-
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ні темпи зменшення чисельності сільського населення становили бли-

зько 1,3% або близько 200 тис. осіб щороку [10]. Чисельність сільсько-

го населення у 2013 р. зменшилась на 1,7 млн. осіб, або на 10,69%, по-

рівняно із 2002 р.  

Скорочення сільської частини населення через згадані фактори 

призводить до збільшення демографічного навантаження в сільській 

місцевості, що посилює ресурсні потреби для вирішення економічних 

та соціальних проблем, пов’язаних із соціальним забезпеченням не-

працездатної частини населення та є додатковим тягарем на бюджети 

сільських районів. Для розрахунку загального демографічного наван-

таження нами використано формулу: 
 

 

,1000
6415

65140
. 








S

SS
К ЗАГН

      

(1)

 
 

де, S0–14, S65+, – чисельність дітей та осіб віком 65 років і старше, що не 

входять до працездатного населення, осіб; S15–64 – чисельність працез-

датного населення віком 15–64 років, осіб.  

На основі розрахунків загального демографічного навантаження 

та демографічного навантаження у сільській місцевості осіб молодшо-

го та старшого за працездатний вік за регіонами у 2013 р., нами побу-

довано рис. 1.  
 

Демографічне навантаження на осіб працездатного віку у 

сільській місцевості на 01.01.2013 р. за регіонами України 

(на 1000 осіб працездатного віку припадає осіб 

непрацездатного)
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Рис. 1. Демографічне навантаження на осіб працездатного віку  

у сільській місцевості на 01.01.2013 р., за регіонами України, осіб
1
 

–––––––––––––– 
1 Розраховано автором на основі статистичних даних [11, с. 170]. 
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Аналіз рис. 1 свідчить про те, що рівень демографічного наван-

таження у сільській місцевості на 01.01.2013 р. суттєво відрізняється 

за  регіонами України.  

Так, найбільше навантаження на осіб у віці 65  років і старше 

спостерігаємо у Чернігівській (448 осіб), Черкаській (337 осіб), Хмель-

ницькій (361 особа), Сумській (334 особи), Полтавській (305 осіб),  

Кіровоградській (304 особи), Київській (316 осіб), Житомирській 

(318  осіб) та Вінницькій областях (336 осіб). Отже, робимо висно- 

вок, що з усіх вікових груп сільського населення найбільше наванта-

ження припадає на людей віком більше 65 років, але в Чернівецькій 

(270 осіб у віці 0–14 років порівняно із 225 особами у віці 65 років 

і  більше), Херсонській (236 порівняно із 203), Рівненській (347 по- 

рівняно із 223), Одеській (273 порівняно із 197), Миколаїв- 

ській (249  порівняно із 225), Львівській (252 порівняно із 241),  

Івано-Франківській (259 порівняно із 229), Закарпатській (279 по- 

рівняно із  163) та Волинській (320 порівняно із 235) областях  

навантаження молодшого за працездатний вік, а саме на осіб ві- 

ком 0–14 років, перебільшує такий показник осіб у віці 65 років  

і  старше.  

Відтак переважна частка соціальних видатків у більшості  

регіонів країни вже не може розглядатися як прямі інвестиції в люд- 

ський  капітал.  

Тому, вважаємо, що виправлення демографічної ситуації, що 

виникли, вимагає розроблення цілком нових підходів у соціальній 

сфері, насамперед в галузі охорони здоров’я й пенсійного забезпечен-

ня населення.  

Зниження відтворення сільського населення супроводжується 

насамперед із відносно низькою кількістю шлюбів і стабільною  

ситуацією щодо процесів розлучень у 2005–2012 рр.  

Детальний аналіз табл. 1 свідчить про зниження і загальної кі-

лькості зареєстрованих шлюбів у сільській місцевості у 2005–2012 рр. 

(із 79254 у 2005 р. до 66457 у 2012 р.), і кількості таких шлюбів 

на  1000 осіб наявного населення (або загальний коефіцієнт шлюбності 

у сільській місцевості) у досліджуваний період з 5,2 одиниць у 2005 р. 

до  4,7 одиниць у 2012 р.  

Досліджуючи показники загальної кількості зареєстрованих ро-

злучень та кількості розлучень на 1000 осіб наявного населення у ана-

лізованому періоді 2005–2012 рр., спостерігаємо тенденцію до зни-

ження останніх, що пов’язано насамперед із скороченням кількості 

сільського населення України і значною міграцією до міських  

поселень.  
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Так, коефіцієнт розлучень (тобто кількість розлучень на 

1000  осіб наявного населення) у 2012 р. порівняно із 2005 р. змен- 

шився  у  4,5  рази. 

 
Таблиця 1 

 

Чисельність шлюбів і розлучень у сільській місцевості 

у 2005–20012 рр., одиниць
1
 

 

Показники 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Кількість  

зареєстрованих 

шлюбів, одиниць 

79254 84455 98786 77160 78921 74253 85635 66457 

на 1000 наявного 

населення 
5,2 5,6 6,7 5,3 5,4 5,2 6,0 4,7 

Кількість  

зареєстрованих 

розлучень, одиниць 

41484 40130 39734 37936 32758 27500 11220 8055 

на 1000 наявного 

населення 
2,7 2,7 2,7 2,6 2,3 1,9 0,8 0,6 

 

Дослідження рівня та якості життя населення в сільській  

місцевості на ринку праці підтвердили, що чисельність економічно 

активного населення сільської місцевості України віком 15–70 років 

у  2012 р. становила 6878,6 тис. осіб і зменшилась на 16 тис. осіб  

порівняно з 2000 р. [7, c. 95–99].  

Зауважимо, що для сільської місцевості характерним є високий 

рівень економічно неактивного населення. У 2012 р. в Україні з 

12,1  млн. економічно неактивних осіб (тих, хто не є ані зайнятим, 

ані  безробітним) віком 15–70 років 3,3 млн. осіб (або 27,2%) станови-

ло населення, яке проживає у сільській місцевості [4, c. 51]. Майже 

кожна друга економічно неактивна особа серед сільського населення 

є  пенсіонером, кожна четверта особа належить до категорії студентів 

та  учнів.  

–––––––––––––– 
1 Таблицю побудовано на основі Банку даних «Статистика населення 

України» Державної служби статистки України та інституту демографії та 

соціальних досліджень імені М. В. Птухи Національної академії наук України. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.database.ukrcensus.gov.ua/Mult/ 

Dialog/Saveshow.asp 

http://www.database.ukrcensus.gov.ua/
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На наш погляд, більш виражена негативна динаміка спосте- 

рігається щодо рівня зайнятості сільського населення працездатного 

віку. Здійснюючи аналіз рівня зайнятості сільського населення віком 

15–70  років, зауважимо, що у 2012 р. порівняно з 2000 р. останній 

зріс  з  57,3% до 62,7%, що відображено на рис. 2. 
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Рис. 2. Динаміка рівня зайнятості населення України 

у віці 15–70 років, % [9, с. 351] 

 

Структура зайнятості сільського населення за професійними 

групами у віці 15–70 років характеризується значною часткою праців-

ників найпростіших професій.  

У 2012 р. майже кожен другий працівник у сільській місце- 

вості займався діяльністю, що не потребувала спеціальної підго- 

товки  й  освіти.  

Частка зайнятих, які входять до групи «найпростіші професії», 

становила 50,7% у загальній чисельності зайнятого сільського  

населення, у той час як у місті такий показник становив лише 11,1% 

[1,  c. 80].  

Позитивною тенденцією є зменшення рівня безробіття сіль- 

ського населення. Кількість безробітних у віці 15–70 років серед  

сільського населення у 2012 р. порівняно з 2011 р. зменшилася на 

13,7 тис. осіб, або на 2,6%, та становила 507,9 тис. осіб. Динаміку  

кількості безробітного сільського населення України у віці 15–70 років 

у 2008–2012 рр. зображено на рис. 3.  
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Динаміка безробітного сільського населення 

України у віці 15-70 років у 2008-2012 рр., 

тис. осіб
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Рис. 3. Динаміка безробітного сільського населення України 

у віці 15–70 років у 2008–2012 рр., тис. осіб [1] 

 
Рівень безробіття населення віком 15–70 років знизився у 2012 

р. на 0,1% порівняно з 2011 р. та становив 7,4% економічно активного 

населення зазначеного віку. За даними Державної служби зайнятості, у 

2012 р. на обліку перебувало 555,2 тис. безробітних серед сільських 

мешканців (41% всіх безробітних на обліку). У більшості регіонів 

України серед зареєстрованих безробітних кожен другий – мешканець 

сільської місцевості.  

Здійснивши аналіз рівня та якості життя населення в сільській 

місцевості у сфері розвитку соціально-культурної та побутової ін-

фраструктур (роздрібна торгівля та сфера послуг; будівництво; жит-

лово-комунальне господарство; освіта; культура; охорона здоров’я; 

фізична культура та спорт), зауважимо, що скрутне становище еконо-

міки села, тривале недофінансування соціальної сфери призвели до 

загрози фізичного руйнування її матеріально-технічного потенціалу.  

У цілому, здійснюючи аналіз показників середнього розміру за-

гальної площі житла населення України на одну особу у 2005–

2013  рр., що зображено на рис. 4., можна стверджувати, що і у міській 

місцевості, і у сільській спостерігаємо зниження середнього рівня  

загальної житлової площі на особу із 21,2 м
2
 у 2005 р. до 14,6 м

2
 

у  2013  р. щодо міських поселень та із 24,5 м
2
 у 2005 р. до 17,2 м

2
 

у  2013 р. Хоча із 2010 р. такий показник має тенденцію до зростання 

і  у міській, і у сільській місцевостях відповідно на 2,1% та 2,6% 

у  2013  р. порівняно із 2010 р. 
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Рис. 4. Середній розмір загальної площі житла населення України 

залежно від типу населеного пункту на одну особу 

у 2005–2013 рр., м
2
 [8, с. 27–28] 

 

Поряд із проблемою забезпечення сільського населення  

житловою площею на одну особу, вважаємо, що зазначений ста- 

тистичний аналіз доцільно доповнити характеристиками та еконо- 

мічною оцінкою показників благоустрою житлового фонду у сіль- 

ській  місцевості.  

Показники розподілу домогосподарств у сільській місцевості за 

наявності в їхньому житлі певних зручностей у 2010–2013 рр. відо-

бражено у табл. 2.  

Аналіз статистичних даних табл. 2 свідчить про поступове  

покращення якісних індикаторів умов проживання саме сіль- 

ських домогосподарств. Зауважимо, що у 2010–2013 рр. значна  

частина сільських домогосподарств перейшла із центрального опален-

ня на індивідуальну систему опалення, відтак спостерігаємо змен- 

шення частки домогосподарств, які користувалися центральним опа-

ленням, на 0,9% із 1,5% у 2010 р. до 0,6% у 2013 р. та зростання  

частки домогосподарств сільської місцевості, які дедалі більше  

використовують індивідуальну систему опалення із 50,7% у 2010 р. 

до  53,5% у 2013 р.  
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Таблиця 2 
 

Обладнання сільського житлового фонду  

у 2010–2013 рр., % [8, с. 38–39] 
 

Розподіл домогосподарств 

у % за наявністю в їхньому житлі: 
2010 2011 2012 2013 

центрального опалення 1,5 1,0 0,7 0,6 

індивідуальної системи опалення 50,7 51,4 53,0 53,5 

водопроводу 31,0 34,4 35,6 40,5 

каналізації 29,8 32,4 34,4 38,1 

гарячого водопостачання 4,7 5,7 5,7 7,9 

газової колонки 7,4 9,1 9,9 9,5 

централізованого газопостачання 52,4 54,3 55,6 56,2 

балонного газу 39,1 37,8 34,6 35,3 

електроплити підлогової 0,3 1,0 1,2 1,0 

ванної або душу 24,9 27,7 29,8 33,6 

телефону 27,0 24,9 24,8 23,1 

сміттєпроводу - - - 0,1 

 

Що стосується таких необхідних комунальних зручностей, як 

водопровід, каналізація, гаряче водопостачання, то відсоток сільських 

домогосподарств, що має їх у своєму розпорядженні, відчутно посту-

пається домогосподарствам, які проживають у містах. Так, у 2013 р. 

лише 40,5% сільських домогосподарств мали у своєму розпорядженні 

водопровід, тоді як у великих містах такий показник становив 97,4%, а 

у малих містах – 82,8%. Аналогічна ситуація виникла із наявністю ка-

налізації: лише 38,1% сільських домогосподарств мають таку зруч-

ність, зокрема у великих містах – 96,8%, а у малих містах – 81,9%. 

Отож, 2013 р. водопроводом було обладнано лише менше ніж полови-

ну сільських приміщень, що у 2,5 рази менше, ніж у великих містах.  

Щодо наявності в домогосподарствах ванни або душу, то сіль-

ська місцевість також характеризується вкрай низьким рівнем забезпе-

ченості такими видами комунальних зручностей. За даними вибірково-

го обстеження умов життя домогосподарств України у 2013 р., лише 

33,6% сільських домогосподарств мали у своєму розпорядженні ванну 

або душ. У цілому така ситуація свідчить про вкрай низький рівень 

забезпеченості селян основними видами комунальних зручностей.  

У незадовільному стані у сільській місцевості перебувають 

об’єкти соціально-культурного призначення. Зокрема у сільській міс-

цевості об’єкти сфери освіти у більшості випадків не мають сучасного 

технічного обладнання для навчання, не вистачає також педагогічного 

персоналу, а рівень його фахової освіти нижчий, ніж у міських  
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поселеннях. Незважаючи на це, необхідно зазначити і про зростаючу 

динаміку сільських дошкільних навчальних закладів. Так, у 2012 р. 

було уведено близько 1079 місць, що у 4 рази більше ніж у 2000 р. 

та  на 2,88% менше за попередній період 2011 р. (табл. 3). У той час, 

коли кількість уведених учнівських місць загальноосвітніх навчальних 

закладів знизилася у 2012 р. і становила 4,5 тис. місць і щодо 2000 р. 

(8,6 тис. місць), і до 2011 р. (6,7 тис. місць).  

 
Таблиця 3 

 

Уведення в експлуатацію об’єктів  

соціально-культурного призначення 

у сільській місцевості у 2000–2012 рр. [10, с. 118] 
 

Об’єкти соціально-культурного 

призначення 
2000 2005 2009 2010 2011 2012 

Дошкільні навчальні заклади, 

місць 
265 358 429 320 1111 1079 

Загальноосвітні навчальні за-

клади, тис. учнівських місць 
8,6 5,2 2,6 3,6 6,7 4,5 

Лікарняні заклади, ліжок 65 21 265 8 21 - 

Амбулаторно-поліклінічні 

заклади, відвідувань на зміну 
800 317 341 522 586 507 

Клубні заклади, місць 1000 350 450 150 1421 676 

 

До негативних наслідків у соціальному аспекті призводить руй-

нування інфраструктури сільських лікувальних установ. Потенціал 

сільських дільничних лікарень скорочується із року в рік, а саме: якщо 

2000 р. було введено у дію 65 лікарняних ліжок, у 2009 р. – 265, то 

із  2010 р. їх кількість різко скорочується до 21 у 2011 р., а у 2012 р. 

у  експлуатацію не введено жодного лікарняного ліжка. Поспіль  

було практично припинено виїзні форми медичного обслуговування, 

знизилися обсяги та якість профілактичних медичних заходів.  

Висновки. З огляду на викладене, вважаємо, що державна  

політика щодо вирішення соціально-економічних проблем сільського 

населення має бути складовою державної агропродовольчої політики 

і  спрямованою на розвиток сільської місцевості, подолання бідності 

і  безробіття, поліпшення умов проживання у сільській місцевості. 

З  цією метою необхідно: 

1. Створити передумови для стабільного розвитку сільських те-

риторій як основи забезпечення належних соціально-економічних 

умов проживання на селі.  
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2. Уведення системи моніторингу демографічної ситуації у 

сільській місцевості, встановлення конкретних пріоритетів та адресних 

заходів демографічної політики щодо кожного із сільських регіонів 

з  урахуванням особливостей демографічних показників у регіонально-

го розвитку.  

3. Сприяти розбудові соціальної сфери села, що створить умови 

для розширення сфери застосування праці у сільській місцевості, 

підвищення рівня доходів селян і якості проживання на селі.  

4. Розробити засоби заохочення інвесторів сільськогосподарсь-

ких підприємств в інвестуванні у розвиток комунальної та транспорт-

ної інфраструктури, соціальної сфери сільських населених пунктів, 

зокрема – у вигляді укладання інвестиційних угод з органами місцевої 

влади та отримання податкових канікул щодо сплати місцевих подат-

ків і зборів.  

5. При розробці та затвердженні Державного бюджету України 

передбачати виділення бюджетних коштів у сферах охорони здоров’я, 

освіти, культури, житлово-комунального господарства для сільської 

місцевості відповідно до вимог Закону України «Про пріоритетність 

соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народно-

му господарстві» [3] в частині дотримання обсягів мінімального 

фінансування розвитку села (не менше 1% ВВП), будівництва об’єктів 

невиробничого призначення у сільській місцевості (50% капіталовкла-

день за цією статтею) тощо.  
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Сенишин О. С. Социальное развитие села как условие достижения 

продовольственной безопасности Украины. 
Освещены проблемы социального развития села и пути их решения. 

Проанализированы и определены уровень и качество жизни населения сель-
ской местности в таких сферах, как демографическая, на рынке труда, раз-
вития социальной инфраструктуры. Представлено ряд предложений отно-
сительно государственной политики по решению социально-экономических 
проблем развития украинского села.  

Ключевые слова: сельское население, численность населения, соци-
альное развитие села, демографическая нагрузка, экономически активное 
население, социальная и бытовая инфраструктуры.  

 

Senyshyn O. S. Village social development as a condition for achieving 

food security of Ukraine. 
This article is devoted to the problems of social development of rural areas 

and ways to solve them. The level and quality of life in rural areas such as: demo-
graphic, labour market, social infrastructure development are analysed and deter-
mined, series of proposals for public policy to address social and economic prob-
lems of the Ukrainian village are presented, namely, creating conditions for sus-
tainable development of rural areas as a basis for appropriate social and economic 
conditions in rural areas, the introduction of a monitoring system of the demograph-
ic situation in rural areas, establish specific priorities and targeted measures of 
demographic policy for each of the rural areas, promoting the development of rural 
social sphere, which create conditions for the expansion of employment in rural 
areas, development of tools to encourage investors agricultural enterprises to invest 
in the development of utilities and transport infrastructure, budgeting in health, 
education, culture, housing and communal services in rural areas in accordance 
with the Law of Ukraine «On the priority of social development of rural areas and 
agriculture in the national economy» in terms of compliance with the minimum 
amount of funding for rural development (at least 1% of GDP), construction non-
production facilities in rural areas (50% of investment for this article) and others.  

Key words: rural population, population, village social development, demo-
graphic burden, economically active population, social and household infrastructures.  

 

Стаття надійшла 3 лютого 2014 р. 



_________________________________________________  Серія економічна ________ 
__________________________________________________________________________ 

 103 

УДК 336.1:343.85                 Р. С. Сорока,  

Г. І. Сунак 

 
ПРИЧИНИ ТА УМОВИ ВІДМИВАННЯ 

ЗЛОЧИННИХ ДОХОДІВ В УКРАЇНІ 
 

Досліджено причини та умови відмивання злочинних доходів в Україні. 

Вивчення причин та умов відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, 

дозволить суб’єктам фінансового моніторингу глибше дослідити суть цього 

виду діяльності та розробити ефективні заходи боротьби. Залежно від зміс-

ту виокремлюють такі види причин та умов відмивання незаконних доходів: 

економічні, політичні, правові, соціальні та організаційні.  

Розглянуто ці види причин та умов легалізації злочинних доходів. За-

значено, що найбільш важливими є економічні причини та умови легалізації 

злочинних доходів, адже економічні відносини є основою переважної частини 

злочинів.  

Ключові слова: легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочин-

ним шляхом, причини та умови відмивання злочинних доходів, фінансовий  

моніторинг.  

 
Постановка проблеми. Актуальність проблеми протидії відми-

ванню (легалізації) злочинних доходів, що стає явищем світового мас-

штабу, останніми десятиріччями набуває особливого значення. Серед 

пріоритетних заходів державних органів у сфері запобігання легаліза-

ції (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуван-

ня тероризму, поряд із виконанням державою рекомендацій міжнарод-

ного співтовариства в цій сфері, є визначення причин та умов існуван-

ня означеного явища в національній економіці.  

Стан дослідження. Окремі питання протидії легалізації (відми-

ванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванню теро-

ризму висвітлюються у працях Л. Аркуші [1], О. Барановського [2], 

С.  Буткевича [4–5], С. Гуржія [3], С. Дмитрова [7], М. Єрмошенко, 

М.  Колдовського [6], Я. Соловія [8], Р. Сопільника [9], Р. Сороки [10–

11], М. Флейчук [13] та ін.  

Однак, незважаючи на вагомий доробок науковців і знач- 

ний практичний інтерес до цієї проблематики, недостатньо роз- 

роблені питання виявлення причин та умов легалізації (відмивання) 

злочинних доходів в Україні, що відповідно обумовило вибір теми 

і  мети статті. 

Метою наукового пошуку є розвиток теоретичних засад щодо 

формування механізму державного фінансового моніторингу в напрямі 
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виявлення передумов відмивання (легалізації) злочинних доходів 

в  Україні.  

Виклад основних положень. Не аналізуючи сутність і сучасні 

тенденції фінансового моніторингу в Україні, оскільки це вже відо-

бражено у працях автора [10–11], зосередимо увагу на причинах 

та  умовах легалізації злочинних доходів, що дозволить комплексно 

вивчити розроблення системи заходів із попередження протиправних 

дій із відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом, і фінансу-

ванню тероризму.  

Загалом під причинами злочинності розуміються такі явища, які 

знаходяться в безпосередньому генетичному зв’язку із злочинністю. 

Від причин злочинності необхідно відрізняти умови, що сприяють 

учиненню злочину, під якими розуміють ті явища і факти реальної 

дійсності, які безпосередньо не спричиняють злочини, але їх наявність 

може сприяти виникненню у людини наміру вчинити злочин. До умов 

злочинності в літературі входять і так звані фонові явища, під якими 

розуміють негативні процеси в суспільному житті, які не перебувають 

у прямому причинному зв’язку із злочинністю, але можуть сприяти 

або створювати умови для вчинення злочину (бродяжництво, прости-

туцію, алкоголізм і т. д.).  

Звичайно, можна класифікувати причини та умови легалізації 

злочинних доходів за багатьма ознаками, однак вважаємо, що най-

більш повною буде класифікація залежно від змісту, згідно з якою ви-

різняють такі види причин та умов відмивання незаконних доходів: 

економічні, політичні, побутові, правові, організаційні та технічні.  

Найбільш важливі економічні причини та умови легалізації  

злочинних доходів, адже економічні відносини є основою переважної 

частини  злочинів.  

Економічна криза, що є однією з основних передумов поширен-

ня тінізації економічних відносин в Україні, наслідком чого стало зна-

чне підвищення рівня економічної злочинності, виникла ще за часів 

СРСР. Кумулятивний вплив на розширення частки тіньової економіки 

в Україні посилювався такими факторами, як інфляція, недосконалість 

систем оподаткування та грошового обігу, надмірна монополізація 

економіки тощо.  

Подальшого розвитку економічні причини та умови легалізації 

злочинних доходів набули у зв’язку із невдалими економічними  

реформами в перехідний період розвитку національної економіки 

(пришвидшене і не завжди законне проведення приватизації, безсис-

темність розбудови фінансового ринку, прорахунки в регулюванні го-

тівкових операцій, неузгодженість дій контролюючих і правоохорон-
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них органів), у результаті чого відбулося різке зниження доходів  

населення, його зубожіння. Ці обставини призвели до зростання  

безробіття, коли злочинна діяльність була чи не єдиним можливим 

джерелом доходів.  

Інший аспект легалізації злочинних доходів в Україні – це  

діяльність професійних кримінальних структур у фінансовому секторі 

з акцентуванням останніми роками на легалізації злочинних доходів. 

Діяльність цих структур обумовлена корупцією та здирництвом, недо-

сконалістю законодавства в сфері фінансового моніторингу, непрозо-

рістю процесів роздержавлення, можливістю здійснення фінансових 

операцій через офшорні зони і т. д. Зауважимо, що для цих осіб діяль-

ність, спрямована на легалізацію злочинних доходів, є основним  

джерелом доходів, і в сучасних умовах спостерігається її професіона-

лізація та інтернаціоналізація.  

Політичні причини та умови легалізації (відмивання) злочинних 

доходів в Україні тісно переплітаються з економічними перетворення-

ми, розпочатими зі здобуттям незалежності. При цьому економічна 

політика в Україні не відрізнялася стабільністю. Економічна криза, яка 

виникла внаслідок проведення ринкових реформ, помилки, допущені 

в  процесі їх проведення, призвели до вкрай нестабільної політичної 

ситуації в країні, що поглиблювалася ситуаціями, коли реальні важелі 

впливу переходили від чинної влади до опозиційних сил, і навпаки. 

Як  наслідок – значною мірою змінювався напрям економічної політи-

ки в Україні. Свідченням цього є кількість прем’єр-міністрів, які змі-

нилися в державі. Нестабільність економічної політики не могла 

не  вплинути на політику протидії злочинності. В 90-х роках навряд 

чи  можна говорити про якусь продуману політику протидії злочинно-

сті в цілому.  

Керівництво правоохоронних органів, на яке було покладено 

обов’язок проведення такої політики, доволі часто змінювалося. Пра-

воохоронні органи були корумповані, а професіонали дедалі частіше 

надавали перевагу роботі в приватних структурах, за яку елементарно 

платили в рази більше.  

У цьому контексті нерозробленість і непослідовність економіч-

ної і політики у сфері протидії злочинності виступили умовою зрос-

тання злочинності в Україні. Відмивання злочинних доходів безпосе-

редньо взаємозв’язано з ефективністю державної політики, оскільки 

лише грамотна економічна політика, спрямована на забезпечення доб-

робуту серед населення, здатна усунути причини корисливої злочин-

ності, а грамотна робота правоохоронних органів здатна забезпечити 

ефективну протидію легалізації злочинних доходів.  
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Політичні причини та умови легалізації (відмивання) злочинних 

доходів в Україні посилювалися тенденціями, притаманними країнам 

із перехідною економікою, а саме: участь публічних осіб у комерцій-

ній діяльності, лобізм, надання пільг «своїм» фірмам із одночасним 

вилученням державних ресурсів, бюрократичний «рекет», асиметрія 

в  інформаційному забезпеченні.  

Правові причини та умови легалізації (відмивання) злочинних 

доходів в Україні об’єднані в декілька напрямів реалізації.  

По-перше, ефективна протидія будь-якій формі злочинної пове-

дінки неможлива без ґрунтовного законодавства. Специфіка легалізації 

злочинних доходів, як і економічної злочинності, в цілому полягає 

в  тому, що протидія цьому негативному явищу неможлива тільки 

шляхом створення ефективного кримінального законодавства. Крім 

грамотного кримінального законодавства, необхідно також розробити 

і  прийняти низку нормативно-правових актів у сфері співробітництва 

між правоохоронними органами і різними фінансовими структурами. 

Щоб здійснити грамотне розслідування легалізації злочинних доходів, 

необхідно в найкоротші терміни отримати відповідні матеріали від 

суб’єктів первинного фінансового моніторингу, що беруть участь 

у  проведенні відповідних фінансових операцій.  

Чинне кримінальне законодавство не відрізняється необхідною 

стабільністю. Останніми роками в нього було внесено чималу кількість 

поправок і змін, що не тільки не сприяє ефективній протидії легалізації 

злочинних доходів в Україні, але навіть не дозволяє правильно оцінити 

ефективність передбачених кримінальним законом заходів. Не можна 

назвати розробленим належною мірою і інше законодавство у сфері 

протидії легалізації злочинних доходів.  

По-друге, необхідно зауважити, що система державного фінан-

сового моніторингу в Україні створена порівняно недавно – у грудні 

2001 р. Указом Президента України у складі Міністерства фінансів 

України створено Державний департамент фінансового моніторингу, 

який лише з 1 січня 2005 р. перетворено у Державний комітет фінансо-

вого моніторингу України як центральний орган виконавчої влади із 

спеціальним статусом, а національний закон із протидії легалізації 

злочинних доходів – наприкінці 2002 р. Прийняття відповідного ілле-

галізаційного закону стало важливим кроком у сфері регламентації 

протидії означеному злочину [12].  

Однак нині не розроблено ефективний механізм взаємодії  

правоохоронних органів з банками та іншими фінансовими структура-

ми, відсутній дієвий механізм відповідальності цих структур за здійс-

нені операції, саморегулювання найчастіше має хаотичний і непослі-
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довний характер. Робота з гармонізації законодавства у цій сфері  

повинна бути послідовна і знаходитися під управлінням єдиного  

органу  державної  влади.  
По-третє, іншим аспектом правових причин та умов легалізації 

злочинних доходів в Україні є правова несвідомість переважної части-
ни українців, які або самі легалізують злочинні доходи (підприємці, 
державні службовці), або, володіючи інформацією про здійснюване 
відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, не перешкоджа-
ють цьому та не інформують відповідні органи.  

По-четверте, важливим аспектом правової взаємодії у сфері 
протидії легалізації злочинних доходів є міжнародне співробітництво. 
Нині Держфінмоніторинг України активно співпрацює з провідними 
міжнародними організаціями та установами, які опікуються питаннями 
протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму, такими як 
Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей 
(FATF), регіональні організації за типом FATF – Комітет Ради Європи 
з питань взаємної оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фі-
нансуванню тероризму (MONEYVAL) та Євразійська група з протидії 
легалізації злочинних доходів та фінансуванню тероризму (ЄАГ),  
Егмонтська група підрозділів фінансової розвідки світу, Рада Європи 
та Європейська Комісія, Управління ООН з питань наркотиків та зло-
чинності (UNODC), Світовий банк, Міжнародний валютний фонд,  
Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), Організація 
за демократію та економічний розвиток (ГУАМ) та іншими міжнарод-
ними організаціями.  

Іншим важливим аспектом правового співробітництва в цій 
сфері має стати двостороння співпраця між окремими державами. По-
дібна співпраця певною мірою може стати більш ефективною, ніж мі-
жнародне співробітництво в цілому, зважаючи на можливість більш 
ефективно усувати різні політичні і правові суперечності між держа-
вами-партнерами.  

Організаційні причини та умови легалізації злочинних доходів 
в  Україні умовно можна розділити на декілька аспектів:  

– дефіцит кадрового забезпечення в органах МВС, чиє завдання 
полягає в розкритті таких злочинів, зумовлює низький рівень активно-
сті та професійної спроможності спеціалізованих органів. Означена 
тенденція властива не тільки Україні, але і низці інших держав з еко-
номікою, що розвивається і обумовлена насамперед доволі низьким 
рівнем доходів службовців таких органів, що призводить до відтоку 
висококваліфікованих фахівців; 

– дефіцит технологій та наукового супроводження, які необхідні 
для запобігання цій групі злочинів. Стосовно легалізації злочинних 
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доходів у цьому випадку може йтися про різні комп’ютерні технології, 
які повинні допомагати, зокрема, під час перевірки достовірності під-
писів, печаток і т. д.; 

– взаємодія між різними органами державної влади, на які пок-

ладено обов’язок боротьби з легалізацією злочинних доходів. В Украї-

ні є низка державних органів, які боряться з легалізацією злочинних 

доходів (податкова міліція, Управління по боротьбі з організованою 

злочинністю, Державна служба боротьби з економічною злочинністю 

та ін.). Також не можна забувати і про міжнародні організації. Стосов-

но цього питання дуже важливим фактором має бути взаємодія між 

різними органами державної влади, правоохоронними органами та 

міжнародними організаціями.  

Нині говорити про те, що існують налагоджені механізми такої 

взаємодії, не є коректним. У результаті розглянутий фактор, безумов-

но, впливає на ефективність боротьби з  легалізацією злочинних дохо-

дів і в Україні, і в світі.  

Економічні та політичні реформи, які відбуваються в Україні з 

часу здобуття незалежності і до сих пір, не могли не вплинути на соці-

альну структуру населення. Непродуманість економічних реформ при-

звела до різкого розшарування в суспільстві, відтак велика кількість 

людей опинилася за порогом бідності, що, своєю чергою, спричиняло 

соціальну напруженість у суспільстві. Природним наслідком цих про-

цесів стало те, що для багатьох людей, які опинилися в таких умовах, 

які вважали себе знедоленими і залишеними напризволяще власною 

державою, не зосталося духовних цінностей. У певної частини насе-

лення це обумовило ненависть до тієї частини населення, яка в цей 

період розбагатіла.  

А отже, для багатьох вчинення тих злочинів, які раніше для них 

були немислимі, стало цілком можливим. Своєю чергою, злочинна 

діяльність стала єдиним можливим джерелом доходів. Оскільки спе-

цифіка легалізації злочинних доходів тісно пов’язує її з іншими корис-

ливими злочинами, то цілком можна говорити про взаємозв’язок соці-

альних аспектів детермінації злочинної поведінки та легалізації зло-

чинних доходів.  

Серед інших важливих соціальних причин та умов лега- 

лізації злочинних доходів в Україні необхідно виділити високу  

питому вагу неофіційних доходів населення, існування спеціаль- 

них режимів оподаткування (спрощеного оподаткування), що призве- 

ло до деформування структури доходів населення в напрямі зба- 

гачення фізичних осіб-підприємців і значного приховування реальних  

доходів.  
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Висновки. Економічній злочинності в Україні, як правило,  

властивий комплекс детермінант, який є дуже схожим для більшості 

економічних злочинів. В основі економічної злочинності в Україні – 

нестабільність економічного розвитку, яка найбільш гостро спостері-

галася в 90-х роках XX ст.  

Незважаючи на поліпшення в цілому економічної кон’юнктури 

в Україні, не можна говорити про усунення більшості проблем, що 

автоматично тягне наявність корисливої злочинності в країні.  

Серед інших основних причин та умов легалізації злочинних 

доходів в Україні вирізняють: 

– бурхливий розвиток світової економіки загалом та фінансово-

го ринку зокрема; 

– тенденція глобалізації світової економіки; 

– розвиток новітніх технологій зумовив зменшення частки го-

тівки в обігу та ріст сектора безготівкового грошового обороту; 

– збільшення потоків міграції капіталу та людей у світі; 

– наявність низки прогалин у національному законодавстві та 

дублювання частиною державних органів функціональних обов’язків 

щодо боротьби з легалізацією злочинних доходів; 

– недостатнє кадрове та технічне забезпечення відповідних ор-

ганів, які здійснюють протидію відмиванню доходів, одержаних зло-

чинним шляхом; 

– розширення Internet можливостей під час здійснення фінансо-

вих операцій; 

– складність і тривалість розслідування легалізації доходів, оде-

ржаних злочинним шляхом. 

Загалом можна констатувати, що вивчення причин та умов від-

мивання доходів, одержаних злочинним шляхом, дозволить суб’єктам 

фінансового моніторингу ґрунтовніше дослідити суть цього виду дія-

льності та розробити ефективні іллегалізаційні заходи. 
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Сорока Р. С., Сунак Г. И. Причины и условия отмыванием престу-

пных доходов в Украине. 

Исследуются причины и условия отмывания преступных доходов  

в Украине. Изучение причин и условий отмывания доходов, полученных  

преступным путем, позволит субъектам финансового мониторинга глубже 

исследовать суть данного вида деятельности и разработать эффективные 

меры  борьбы.  
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В зависимости от содержания, выделяют следующие виды причин и 

условий отмывания незаконных доходов: экономические, политические, право-

вые, социальные и организационные.  

Рассмотрены все эти виды причин и условий легализации преступных 

доходов. Наиболее важными являются экономические причины и условия лега-

лизации преступных доходов, ведь экономические отношения являются осно-

вой большей части преступлений.  

Ключевые слова: легализация (отмывание) доходов, полученных пре-

ступным путем, причины и условия отмывания преступных доходов, финан-

совый мониторинг.  

 

Soroka R. S., Sunak H. I. Reasons and сonditions for money laundering 

in Ukraine. 

This article focuses on the reasons and conditions for money laundering 

in  Ukraine. Depending on the content, the following types of reasons and condi- 

tions for money laundering are identified: economic, political, legal, social, and 

institutional.  

While analyzing the reasons and conditions for money laundering, it must 

be  noted that economic crime in Ukraine is usually characterised by a large range 

of determinants that are quite similar in most economic crimes. At the heart of eco-

nomic crime in Ukraine lies the instability of economic development, which was 

most acutely felt in the 1990’s. Despite the improvement in the general economic 

situation in Ukraine, it is yet impossible to speak of the elimination of most prob-

lems, which by default create preconditions for the presence of acquisitive crime 

in  the country.  

Legal reasons for money laundering derive from political ones. Unstable 

policies in combating economic crime quite naturally result into the instability 

of  criminal and other legislation on combating money laundering.  

With regard to money laundering, an important negative factor is organiza-

tional issues that occur in two main dimensions: the problem of interaction of a 

large number of bodies charged with combating money laundering and staffing 

problem that is due both to the poor training of new staff and the outflow of the old 

hand staff in the 1990s.  

The ultimate major aspect in the determination of money laundering is so-

cial reasons and conditions associated with sudden population stratification along 

social lines due to misbegotten economic reforms and exacerbating social tension 

resulting there from, which leads to an increase in overall crime and in economic 

crime, in particular.  

In general, it can be stated that the examination of the reasons and condi-

tions for the laundering of crime proceeds will allow the reporting entities to ex-

plore the nature of this activity in-depth and to develop effective anti-money laun-

dering measures.  

Key words: decriminalization (laundering) of crime proceeds, reasons and 

conditions for money laundering, financial reporting.  
 

Стаття надійшла 17 березня 2014 р. 
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УДК 20.1502.7              Р. І. Тринько,  

М. Є. Стадник 

 
ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА  

СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 
Дано визначення сталого розвитку, охарактеризовано його складові, їх 

взаємозв’язки і взаємозалежності. Виділено фактори, які загрожують довкіл-

лю та людському організму. Наголошується, що для подолання екологічної 

кризи необхідною є розробка ефективної державної та міжнародної екологіч-

ної політики та виділено їх основні принципи. Відмічається необхідність у 

поширенні екологічної освіти та формуванні екологічної культури, на форма-

льному і неформальному рівнях та завдання її творення.  

Ключові слова: сталий розвиток, складові сталого розвитку, еколо- 

гічна політика, екологічна криза, довкілля, навколишнє середовище.  

 
Постановки проблеми. За усю багатовікову історію людства 

ми навчилися виплавляти метал, будувати хмарочоси, літати в космос, 

але щодня знищуємо свій ДІМ, сферу свого існування – Планету  

Земля. Рівень втручання людини у закони природи, намагаючись 

їх  змінити, перевищив усі допустимі норми і сягнув критичної межі. 

У  результаті маємо неякісну, шкідливу для здоров’я і життя людини 

воду, повітря, знищені ґрунти, вирубані ліси – зелені легені планети 

тощо. Саме тому і виникла нагальна необхідність у зміні способу  

існування людства, його господарювання, тобто у переході на засади 

сталого  розвитку.  

Стан дослідження. Проблеми сталого розвитку, зокрема еколо-

гічні проблеми сучасності, свого часу вивчали такі науковці: О. Біло-

рус, М. Блауг, Б. Боулінг, О. Вебер, В. Гейц, О. Глушенкова, О. Гран-

берг, Л. Гринів, Б. Данилишин, Г. Дейлі, М. Деркач, В. Залуцький, 

В.  Коллонтай, Р. Коуз, П. Кругман, В. Лукашевич, Д. Лук’яненко, 

Д.  Медоуз, Г. Одум, К. Папенов, Й. Рандерс, А. Романович, В. Тре- 

гобчук, Т. Туниця, А. Урсул, А. Шапар, Б. Шостак та багато інших.  

Метою статті є визначення місця та ролі екологічної складової 

у  концепції сталого розвитку.  

Виклад основних положень. Потреба в екологізації усіх сфер 

економіки, науки, демографічної політики, інших сфер діяльності  

суспільства, свідомості людей виникла уже давно. З роками антропо-

генне навантаження на довкілля зростає, поглиблюючи екологічну 

кризу. У багатьох публікаціях та електронних засобах масової інфор-
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мації наводиться факт, що впродовж останніх декількох років стихійні 

лиха трапляються в четверо частіше, ніж 1970 року. Між економічним 

розвитком суспільства та екологічною рівновагою навколишнього 

природного середовища виникає антагонізм, інтенсивність якого поси-

люється з кожним кроком економічного розвитку [7, с. 12].  

Розбалансований стан навколишнього середовища, яке за бага-

тьма аспектами перебуває в критичному стані, є наслідком: гіпертро-

фованої ролі металургії, хімії та важкого машинобудування; морально 

застарілої технології; спотворення нераціонального господарювання; 

неефективного управління державними промисловими, сільськогоспо-

дарськими і торговельними організаціями, створеними в період 

центрально-планової економіки; низької продуктивності праці та не-

раціональної розстановки і використання робочої сили; низької вироб-

ничої моралі і відсутності трудової дисципліни [8, с. 67].  

Для збереження довкілля, життя на Землі ми, окремі громадяни, 

уряди окремих країн, міжнародні організації, повинні прикладати спі-

льні зусилля або через активну діяльність, або внаслідок поступової 

зміни способу мислення, культури поведінки. Адже ті країни, котрі 

не  приймають концепцію сталого розвитку, активно її заперечують, 

створюють значні загрози для навколишнього середовища, відтак – 

усього людства.  

З уваги на потребу гармонізувати діяльність і міжособистісні 

стосунки людини та стан довкілля, міжнародна спільнота зробила ви-

сновок про необхідність переходу на засади сталого розвитку, що було 

задекларовано на конференції ООН у червні 1992 року у Ріо-де-

Жанейро з навколишнього середовища та розвитку (ЮНСЕД) за при-

сутності глав урядів і лідерів 179 країн світу. Там же було задекларо-

вано, що сталий розвиток – це такий розвиток суспільства, який задо-

вольняє потреби сучасності, не ставлячи під загрозу здатність подаль-

ших поколінь задовольняти власні потреби. Якщо дещо спрощено, то 

сталий розвиток суспільства можна характеризувати як такий, за якого 

людина не заподіює значну шкоду природним системам, і вони всти-

гають відновитися. Тобто це розвиток, який можна розглядати не лише 

як підтримуваний, а й як такий, що підтримує. Через зазначені негати-

вні аспекти людської життєдіяльності природа суттєво зазнає шкоди, 

стає залежною від діяльності людини і вже не може обійтися без її під-

тримки [3, с. 25].  

Вибір засад сталого розвитку задекларовано на конферен- 

ції ООН з навколишнього середовища і розвитку у Ріо-де-Жанейро  

3–14  червня 1992 року. На ній також було проголошено основні  

принципи  сталого  розвитку:  
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1. У забезпеченні сталого розвитку центральне місце посідає 
турбота про людей, які мають право на здорове і повноцінне життя 

в  гармонії з природою.  

2. Держави мають суверенне право розробляти свої ресурси ві-
дповідно до своєї політики в галузі навколишнього середовища і роз-

витку та несуть відповідальність за попередження завдання шкоди  

навколишньому середовищу інших держав або районів за межами 

дії  національної юрисдикції.  

3. Забезпечення справедливого задоволення потреб нинішнього 
і майбутніх поколінь у сфері розвитку і навколишнього середовища.  

4. Захист довкілля повинен становити невід’ємну частину про-
цесу розвитку і не може розглядатися у відриві від нього.  

5. Подолання бідності.  
6. Міжнародна діяльність у галузі охорони довкілля і розвитку 

повинні бути також спрямовані на задоволення інтересів і потреб 

усіх  країн.  

7. Держави співпрацюють у напрямі глобального партнерства 
з  метою збереження, захисту і відновлення здорового стану і ціліс- 

ності екосистеми Землі та несуть за це загальну, але різну, залежно 

від  ступеня завданої довкіллю шкоди, відповідальність.  

8. Держави повинні обмежити і ліквідувати нежиттєздатні мо-
делі виробництва і споживання і заохочувати відповідну демографічну 

політику.  

9. Держави повинні підтримувати обмін науково-техніч- 

ними знаннями і всіляко сприяти розробці, адаптації, розповсю- 

дженню та передачі технологій, включаючи нові і новаторські  

технології.  

10. Держави розвивають і заохочують інформованість населення 
щодо рівня розвитку та стану довкілля.  

11.  Держави розробляють і затверджують ефективні законодав-
чі акти в галузі навколишнього середовища.  

12.  Заходи у сфері охорони довкілля, спрямовані на вирішення 
транскордонних або глобальних екологічних проблем, повинні ґрунту-

ватися на міжнародному консенсусі.  

13.  Держави повинні розробляти національні закони щодо від-

повідальності і компенсації жертвам забруднення та іншої екологічної 

шкоди.  

14.  Держави повинні ефективно співпрацювати з метою стри-
мування чи запобігання перенесенню і переведенню в інші держави 

будь-яких видів діяльності і речовин, які завдають серйозної екологіч-

ної шкоди або вважаються шкідливими для здоров’я людини.  
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15.  З метою захисту довкілля держави відповідно до своїх мож-
ливостей широко застосовують принцип ужиття запобіжних заходів.  

16.  Національні органи влади повинні прагнути сприяти  

інтернаціоналізації екологічних витрат і використанню економічних 

засобів.  

17.  Оцінка екологічних наслідків як національного інструмента 
здійснюється щодо передбачуваних видів діяльності, які можуть мати 

значний негативний вплив на довкілля і підлягають затвердженню рі-

шенням компетентного національного органу.  

18.  Держави негайно повідомляють інші держави про будь-які 

стихійні лиха або інші надзвичайні ситуації, що можуть призвести 

до  несподіваних шкідливих наслідків для довкілля в цих державах. 

Міжнародне співтовариство робить все можливе для надання допомо-

ги потерпілим від цього державам.  

19. Держави направляють іншим державам, які можуть зазнати 
негативного впливу, попередні і своєчасні повідомлення та відповідну 

інформацію і проводять консультації з ними на ранньому етапі.  

20. Жінки виконують життєво важливу роль у раціональному 

використанні навколишнього середовища і розвитку.  

21. Слід мобілізувати творчі сили, ідеали і мужність молоді 

світу в цілях формування глобального партнерства.  

22. Корінне населення і його громади, а також інші місцеві 

громади покликані виконувати життєво важливу роль у раціональному 

використанні і поліпшенні довкілля через їхні знання і традиційну 

практику.  

23. Держави повинні визнавати і належно підтримувати їх са-

мобутність, культуру і інтереси та забезпечувати їх ефективну участь у 

досягненні сталого розвитку.  

24.  Навколишнє середовище і природні ресурси народів, що 

живуть в умовах гноблення, панування і окупації, повинні бути захи-

щені.  

25.  Держави повинні поважати міжнародне право, що забез-

печує захист навколишнього середовища під час збройних конфліктів, 

і співпрацювати, за необхідності, у справі його подальшого розвитку.  

26.  Світ, розвиток і охорона навколишнього середовища взає-

мозалежні і нероздільні.  

27.  Держави вирішують усі свої екологічні суперечки мирним 

шляхом і належними засобами відповідно до Статуту Організації 

Об’єднаних Націй [1].  

Проблему сталого розвитку доцільно розглядати через тріаду 

«економіка – природа – людина», окремі складові якої тісно взаємо-
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пов’язані і взаємозалежні. Верховенство доцільно надати людині, а раці-

ональна економіка та природне середовище повинні забезпечувати нау-

ково обґрунтовані людські потреби та ефективно співпрацювати між 

собою: природне середовище – забезпечуючи наявні ресурси, а економі-

ка – мінімізуючи їх втрати та уникаючи негативного впливу на довкілля. 

Треба пам’ятати, що найбільші досягнення економіки будуть непотріб-

ними і абсурдними, якщо зникне сфера існування людини – довкілля 

і,  як наслідок, не буде їх основного споживача – людини.  

Саме тому у концепції сталого розвитку вирізняють економічну 

(передбачає формування економічної системи, гармонізованої з еколо-

гічним чинником розвитку), соціальну (утверджує право людини на 

високий життєвий рівень в умовах екологічної безпеки й благополуч-

чя) та екологічну (визначає умови й межі відновлення екологічних си-

стем унаслідок їх експлуатації) складові [4, с. 10].  

Їх взаємозалежність і взаємозв’язок проявляються через збере-

ження довкілля, досягнення високої якості навколишнього середовища 

для забезпечення економіки необхідними ресурсами за кількістю та 

якістю, а також недопущення шкідливих зовнішніх впливів на довкіл-

ля для безпечного існування теперішнього та прийдешніх поколінь; 

через ефективний розвиток здорової економіки та зростання прибутко-

вості підприємницької діяльності завдяки застосуванню ресурсозбері-

гаючих, маловідходних і природоохоронних технологій для забезпе-

чення потреб людей, зростання добробуту населення; і нарешті – через 

справедливий розподіл доходів, надання цілеспрямованої допомоги 

бідним верствам населення, виховання трудолюбивого покоління  

людей, які усвідомлюють, що забруднення довкілля – це заподіяння 

шкоди собі, своєму здоров’ю, життю, життю своїх дітей та внуків.  

Вирішення цих завдань неможливе в межах однієї країни, адже 

у  нас  спільний дім, тому для його збереження і зусилля ми повинні 

докладати  спільні.  

Нині найбільших утисків зазнає саме екологічна складова, тому 

їй необхідно приділяти особливу увагу. Розвиток повинен ґрунтувати-

ся на збереженні живої природи, захисті структури, функцій і різнома-

нітності природних систем, від яких залежать біологічні види. Для 

цього необхідно зберігати системи підтримки життя (життєзабезпе-

чення), зберігати біорізноманітність і забезпечити стійке використання 

поновлюваних природних ресурсів [5].  

У доповіді «Глобальна екологічна перспектива – 2000» (ГЕО-

2000), виданої Програмою ООН з навколишнього середовища 

(ЮНЕП), серед проблем екологічного характеру необхідно вирізнити: 

зміну клімату в результаті викиду парникових газів, нестачу прісної 
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води і її забруднення, зникнення лісів і запустинювання, скорочення 

біорізноманіття, зростання чисельності населення (і його переміщен-

ня), необхідність видалення відходів, забруднення повітря, деградацію 

ґрунтів і екосистем, хімічне забруднення, виснаження озонового шару, 

урбанізацію, виснаження природних ресурсів, порушення біогеохіміч-

них циклів, поширення захворювань (включаючи появу нових) і т. д. 

Майже кожна з цих екологічних проблем може, якщо триватиме  

стихійний розвиток цивілізації, призвести до загибелі людства  

і  біосфери  [6, с. 19].  

Однією із ключових причин загострення екологічної ситуації в 

країні, погіршення демографічних та економічних показників життя 

суспільства є принципова відмінність у ставленні до природних ресур-

сів простих людей та бізнесу. Для окремих громадян довкілля – це се-

редовище їх існування, без якого немислиме життя. Бізнес сприймає 

природні ресурси як практично безкоштовний виробничий ресурс, які 

у процесі здійснення виробничої діяльності не лише надміру забруд-

нюються та вичерпуються, погіршується стан довкілля, створюються 

перешкоди для його самовідтворення. Ступінь негативного впливу на 

довкілля виробничої діяльності залежить значною мірою від її обсягів. 

Так, на початку існування людської цивілізації, коли масштаби вироб-

ництва були незначними, негативний вплив людини на природу ніве-

лювався її здатністю до самовідтворення, а зі зростанням масштабів 

сучасного виробництва так посилився антропогенний тиск на навко-

лишнє середовище, що суттєво перевищив межі його захисних  

функцій (самоочищення, поглинання, розчинення відходів людської 

діяльності, «саморемонт») та унеможливив їх включення. Це спричи-

нило виникнення та загострення глобальної екологічної кризи, для 

подолання якої необхідним є перехід від споживацького до дбайливого 

ставлення до природи. Попереджувальні та природоохоронні заходи 

слід застосовувати негайно, оскільки байдуже ставлення до природи 

стане причиною зникнення людства з Землі, причому це станеться 

швидше, ніж вимирання біосфери.  

Додамо, що недотримання задекларованих вимог, поглиблення 

екологічної кризи можуть спричинити виникнення низки нових неви-

ліковних захворювань і мутацій людського організму.  

На тлі необхідності збереження довкілля та забезпечення досяг-

нення сталого розвитку виникає потреба у розробці ефективної держа-

вної та міжнародної екологічної політики. Їх основними принципами, 

як засвідчує досвід Канади, Японії, Фінляндії та інших країн, які  

стримали та навіть дещо покращили стан довкілля, повинні бути: роз-

роблення практичних заходів на найновітніших досягненнях науки 
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і  технологій; виділення на природоохоронну діяльність необхідних 

матеріально-фінансових ресурсів; раціональне поєднання примусових, 

економічних і моральних важелів у системі управління природокорис-

туванням; динамічне правове екологічне забезпечення; високий рівень 

екологічної освіти і культури населення; активна участь громадськості 

[2, с. 269].  

Дотримання усіх цих принципів повинне забезпечити цілісність 

системи «економіка – природа – людина», узгодження потреб та інте-

ресів її окремих складових, попередження або недопущення завдання 

шкоди чи збитків однією із них іншій тощо.  

За здійснення екологічної політики має акцентуватися на адмі-

ністративних заходах у поєднанні з економічними стимулами, відводя-

чи важливу роль просвітницьким, етичним і виховним заходам щодо 

усіх верств населення: молоді, окремих громадян, підприємців тощо. 

Це мають бути: забезпечення просвіти щодо питань розвитку і збере-

ження довкілля для людей різного віку; включення концепції розвитку 

та охорони навколишнього середовища у всі навчальні програми, осо-

бливо в підготовки майбутніх керівників; залучення школярів до міс-

цевих і регіональних досліджень стану природного середовища, вклю-

чаючи питання безпечної питної води, санітарії, харчових продуктів 

і  наслідків використання природних ресурсів; заохочення урядів, про-

мисловості, навчальних закладів, недержавних громадських організа-

цій до підготовки кадрів у сфері раціонального використання навко-

лишнього середовища; забезпечення місцевих громад підготовленими 

серед жителів спеціалістами для вирішення проблем охорони довкілля; 

робота з засобами масової інформації, рекламної індустрії, мистецтва 

для заохочення більш активної участі населення в обговоренні про-

блем навколишнього середовища [1].  

Висновки. Підвищення екологічної освіти, формування високої 

екологічної моралі та культури сприятимуть «переоцінці» цінностей, 

усвідомленню та ідентифікації кожною людиною себе як частинки 

навколишнього середовища, від якого залежить його існування, дбай-

ливішому ставленню до довкілля, його збереженню та підтриманню 

відтворення.  
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Тринько Р. И., Стадник М. Е. Экологическая составляющая устой-

чивого развития. 
В статье дано определение устойчивого развития, охарактеризованы 

его составляющие, их взаимосвязи и взаимозависимости. Выделены факторы, 

которые угрожают окружающей среде и человеческому организму. Отмеча-

ется, что для преодоления экологического кризиса необходима разработка 

эффективной государственной и международной экологической политики 

и  выделены их основные принципы. Подчеркнуто необходимость в экологиче-

ском образовании и формировании экологической культуры на формальном 

и  неформальном уровнях и задачи ее создания.  

Ключевые слова: устойчивое развитие, составляющие устойчивого 

развития, экологическая политика, экологический кризис, окружающая среда.  

 

Trynko R. І., Stadnyk M. Y. The Environmental Component of Stable 

Development. 
The article notes that the need for greening all spheres of human life origi-

nated long ago and identifies the causes of the crisis of the environment. It is 

claimed that the responsibility for the environmental crisis must be held by all mem-

bers of society: individuals, entrepreneurs, officers of government agencies and 

others. It is noted that the UN 1992 Conference on Environment and Development 

(UNCED) held in Rio de Janeiro declared that sustainable development is the de-

velopment of society which meets the needs of the present without compromising the 

ability of future generations to meet their own needs, and highlights its main princi-

ples. The components and their relationships in the triad «economy – nature – man» 

are characterized. Key differences between the attitude to natural resources on the 

part of ordinary people and businesses are noted. Factors that threaten the envi-

ronment and give rise to a number of new incurable diseases and mutations of the 

human body are singled out. According to the Article, there is a need to develop 

http://www.esz.org.ua/%20?page_id=575
http://www.esz.org.ua/%20?page_id=575


________  НАУКОВИЙ ВІСНИК 1´2014 ______________________________________ 

________  Львівського державного університету внутрішніх справ ____________ 

 120 

effective national environmental policies (social and economic management deci-

sions and international agreements built on an understanding of the advantages and 

disadvantages associated with the environmental condition of areas, waters and 

airspace of the country) and international environmental policies (holding interna-

tional, political and foreign economic events taking into account environmental 

constraints on economic and social development, the existing stock of the world’s 

natural resources and their allocation between regions and countries) against the 

background of the need to preserve the environment and ensure sustainable devel-

opment. The article also provides the basic principles of such policies in countries 

that have managed to improve the condition of their surroundings: Canada, Japan, 

Finland and others. It is noted that there is the need for the dissemination of envi-

ronmental education and the formation of ecological culture at both the formal level 

(in educational establishments) and the informal level (within the framework of 

NGOs, movements, etc.) and objectives thereof are demonstrated.  

Key words: stable development, components of sustainable development, 

environmental policy, environmental crisis, surroundings, environment.  
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ПАРАДИГМА ЦИКЛІЧНОСТІ 
ДЕМОГРАФІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

 
Проаналізовано розвиток питання циклічності демографічних процесів 

у історичному аспекті. Розглянуто особливості виявлення та розвиток циклі-

чних коливань демографічної безпеки держави. Визначено суть циклічності 

демографічної безпеки. Проаналізовано внутрішні і зовнішні фактори форму-

вання циклічних коливань демографічної безпеки. Проведено паралелі фаз цик-

лу та стану безпеки та їх вплив на показники демографічної безпеки. 

З’ясовано основні риси управління демографічною безпекою.  

Ключові слова: циклічні коливання, довгі та короткі хвилі, демографі-

чна безпека, фази циклу, стан безпеки.  

 
Постановка проблеми. Будь-який розвиток потрібно розгляда-

ти як поступальний рух, що формується з циклічних коливань. Соціа-

льні, політичні, економічні, екологічні зміни спричиняють необхід-

ність адаптації населення до нових умов. Будь-яка реформа в суспільс-

тві обумовлює зміни звичної ситуації, що призводить до вирішення 

проблем, що спричиняють нові життєві зміни. Так формуються підйо-

ми та спади, що і породжують циклічні коливання. Цикли базуються 
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на фазах. Своєю чергою, кожна фаза циклічного розвитку є базисом 

для формування нової фази циклу. Кожен попередній період із своїми 

особливостями є передумовою формування наступного, відмінного від 

попередніх періодів, фаз циклу. Тому нова ситуація в суспільстві може 

зумовлювати формування нової фази циклічних коливань, або ж сти-

мулювати існуючу. Кожна наступна фаза має свої специфічні умови 

формування та особливості.  

Стан дослідження. Від засновників теорії циклічних коливань 

в  економіці всі вчені тією чи іншою мірою приділяли належну увагу 

питанням, що пов’язані з демографічними чинниками.  

Так, ще Й. Шумпетер у роботі «Теорія економічного розвитку» 

відобразив неоднаковий вплив науково-технічного прогресу внаслідок 

впровадження нововведень, а отже визнав, що циклічність економіч-

ного розвитку ґрунтується на поширенні нововведень, а вони, з одного 

боку, призводять до економічного зростання, з іншого унеможливлю-

ють традиційний економічний розвиток. 

Голландський економіст Ван Гельдерен 1913 р. розглядав  

із довгими хвилями цін більш короткі ряди виробництва, міграції,  

зайнятості [1].  

М. Д. Кондратьєв [2] зазначав, що кожен цикл протікає в конк-

ретно-історичних умовах, які є визначальними у формуванні фаз еко-

номічного циклу.  

В 60-ті роки ХХ століття французький вчений П. Боккара ви-

знав, що коливання довгих хвиль із періодом 45–60 років тісно 

пов’язані з демографічними факторами, а саме сюди відносив нерівно-

мірний приріст населення.  

Головним фактором, що обумовлює циклічний рух органічної 

будови капіталу, П. Боккара вважав приріст населення. Він слушно 

зауважив, що економічний підйом супроводжується ростом народжу-

ваності, економічний ефект від цього простежується через 15–20 років, 

коли вливається нова робоча сила [3, 4], яка має постійний заробіток. 

Це призводить до збільшення народжуваності.  

Ріст доходів, зменшення безробіття, зниження прибутку  

призводить до застосування новітніх технологій, зменшення зайня- 

тості населення, відтак розпочинається спад у циклічному розвитку. 

Відбувається структурна криза та масове безробіття. Спад про- 

довжується до того часу, коли вливається нове покоління порівняно 

дешевої робочої сили.  

Інший французький економіст Луі Фонтвей розглядає додаткову 

вартість як основний механізм, що формує довгі хвилі у економічному, 

соціальному та політичному житті [5].  
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Він детально аналізує демографічні та соціальні аспекти, зв’язок 

між виробництвом, вартістю робочої сили, заходи на її освіту і соці- 

альний  захист.  

Дослідники франкфуртського Інституту марксистських дослі-

джень у ФРН у 80-их роках ХХ століття досліджували теорію трудової 

вартості та її влив на циклічні коливання. Девід Гордон зазначає, що 

роль соціально-політичних факторів у десятеро перевищує роль техні-

чних інновацій.  

Т. Качинський (НДР) підтверджує ідею про провідну роль інно-

вацій у формуванні довгого циклу.  

Уолт Уітмен Ростон у книзі «Чому бідні стають багатими, а ба-

гатство росте повільно» 1980 р. [6] намагався інтегрувати в теорії  

довгих хвиль демографічні (особливості відтворення робочої сили), 

аграрно-цінові та інноваційно-інвестиційні напрями. 

У роботі Б. Томаса [7] зазначалося, що проблеми міграції насе-

лення зумовлюють хвилі економічної активності.  

На відміну від попереднього автора, Леві аргументував, що 

співвідношення цін у сільському господарстві і промисловості є меха-

нізмом, що визначає, окрім потоку капіталу, міграції населення, які 

спричиняють розподіл доходів між ядром і периферією.  

Американський вчений Байан Баррі 1988 р. видав книгу про до-

вгі хвилі «Часы, которые отсчитывают время развития» [8], де зазна-

чив, що першопричиною економічного життя є ціни.  

Незважаючи на ґрунтовні дослідження циклічності розвитку, 

не  повною мірою вивчено питання циклічних коливань демографічної 

безпеки держави, що і стало об’єктом статті.  

Мета статті полягає у дослідженні історичного розвитку питан-

ня циклічності демографічних процесів і з’ясуванні особливостей цик-

лічних коливань демографічної безпеки держави.  

Виклад основних положень. Циклічність демографічної безпе-

ки – це рух від однієї до іншої безпекової рівноваги, що призводить 

до  поступального руху демографічних процесів. Циклічність по- 

трібно розглядати як форму прогресивного розвитку. На формування 

циклічних коливань впливають внутрішні і зовнішні фактори. Вони 

визначають характер циклу та його тривалість, специфіку проявів 

окремих  фаз.  

Зовнішніми факторами можуть бути об’єктивні та суб’єктивні 

обставини, які обумовлюють періодичну повторюваність і які знахо-

дяться поза системою сталого розвитку демографічної безпеки. Вони 

впливають на циклічність різних ситуацій (приклад, це політична,  

енергетична, сировинна, інноваційна ситуації).  
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Внутрішні фактори циклічних коливань знаходяться в системі 

сталого розвитку демографічної безпеки.  

Вони спричиняють і підвищення, і зниження активності через 

певні проміжки часу, а це: 

 частка зайнятого населення у виробничій і в сфері послуг; 

 освіта працівників; 

 кваліфікація працівників; 

 креативність їхніх думок; 

 охорона здоров’я; 

 ріст неактивного населення на тлі росту тривалості життя і 
прогресу в медицині;  

 особисте споживання, скорочення або зростання якого 
впливає на обсяг виробництва та зайнятості; 

 інвестування, а саме: вкладення фінансів у розширення ви-
робництва, модернізацію, що призводить до створення нових робочих 
місць; 

 економічна політика держави щодо виробництва, попиту та 
споживання; 

 міждержавне регулювання економічних відносин; 

 стан екологічної ситуації; 

 стан кримінальної злочинності.  

Аналізуючи циклічні хвилі, потрібно зазначити, що кожна  

фаза циклу має відповідний стан демографічної безпеки. Так, стану 

безпеки відповідає фаза стабілізації; стану загрози відповідає фаза  

кризи; стану небезпеки – фаза спаду; стану катастрофи – фаза депресії; 

стану кризи – фаза пожвавлення; стану ризику – фаза піднесення.  

Розглянемо вплив фаз циклу на показники демографічної безпеки  

держави, до яких відносимо економічні, міграційні, екологічні, медич-

ні, освітні, кримінальні (табл. 1). Ці показники формують економіко-

демографічну, міграційно-демографічну, еколого-демографічну, меди-

ко-демографічну, освітньо-демографічну, кримінально-демографічну 

складові демографічної безпеки.  

Циклічність соціально-економічного розвитку призвела до по-

ширення світової кризи, яка спричинила виникнення кризових ситуа-

цій у різних сферах життя населення на глобальному, міжнародному, 

державному, регіональному та локальному рівнях.  

Глобальна цивілізаційна криза, що розпочалася 2008 року, заве-

ршила тривалий, порівняно передбачуваний і доволі добре дослідже-

ний етап розвитку. Для світу розпочався новий період, значно менш 

прогнозований і визначений. Пріоритет набувають такі характеристи-

ки, як сталість людського розвитку, якість життя, довкілля [9, с. 3].  
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Таблиця 1 
 

Тенденції впливу фаз циклів  

на стан демографічної безпеки 
 

Стан  
безпеки 

Фази  
циклу 

Показники демографічної безпеки 

ек
о
н
о
м
іч
н
і 

м
іг
р
ац
ій
н
і 

ек
о
л
о
гі
ч
н
і 

м
ед
и
ч
н
і 

о
св
іт
н
і 

к
р
и
м
ін
ал
ь
н
і 

Безпека Стабілізація ↑ ↓ ↑ ↑ ↑ ↓ 

Загроза Криза ↑↓ ↑ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑ 

Небезпека Спад ↓ ↑↑ ↓ ↓ ↓ ↑ 

Катастрофа Депресія ↓↓ ↑↑ ↓↓ ↓↓ ↓↓ ↑↑ 

Криза Пожвавлення ↓ ↑↓ ↓ ↓ ↓ ↑ 

Ризик Піднесення ↑↓ ↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↓ 

 
(↑ – збільшення якісних характеристик; ↓ – зменшення якісних харак-

теристик). 

 

Розроблено автором. 

 
Циклічні коливання упродовж довгострокового періоду склада-

ються із хвиль піднесень і спадів, які визначають особливості соціаль-

ної, економічної, екологічної та демографічної безпеки, що і формує 

майбутнє держави.  

Реалізація стратегічних пріоритетів розвитку потребує взаємодії 

сил на державному, регіональному та локальному рівнях щодо досяг-

нення спільної мети – сталого розвитку України.  

Уряд виконує важливу роль у тому, що можна назвати створен-

ням сприятливого середовища, але чекати від нього відповідей на всі 

випадки життя не слід: люди мають брати на себе більше відповідаль-

ності за свій добробут, водночас одержуючи необхідну для цього сво-

боду дій і державну підтримку [10, с. 8–14].  

Велике значення у циклічному розвитку має подолання фази 

депресії. Воно повинно відбуватися за допомогою інвестицій та інно-

вацій, що допоможе державі подолати депресію та призведе до пожва-

влення, стане основою формування нової фази та відповідно нового 

циклічного розвитку.  
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У фазах пожвавлення та піднесення здійснюватиметься форму-

вання різної амплітуди малих циклічних коливань. Це пояснюється 

тим, що складові демографічної безпеки мають, як правило, різний час 

упровадження специфічних для кожного з видів нововведень.  

Триває формування нерівномірності розвитку різних секторів 

економіки. Така ситуація, своєю чергою, призведе до розвитку одних 

і  застою інших секторів економіки. Якщо кількість та якість ново- 

введень збільшується у більшості складових демографічної безпеки 

у  певному проміжку часу, то збільшується амплітуда циклічного  

коливання.  

Забезпечення демографічної безпеки у фазах, що змінюють одна 

одну під час циклічних коливань, відбувається на основі управління, 

яке для кожної з фаз має свої особливості (табл. 2). 

 
Таблиця 2 

 

Визначальні риси управління демографічною безпекою 
 

Стан  

безпеки 

Фаза  

циклу 

Пропонований  

тип управління 

Стратегічна 

ціль 

Безпека Стабілізація М’яке регулю-

вання 

Забезпечення 

безпеки 

Загроза Криза М’яке і жорстке 

регулювання 

Відновлення рів-

новаги 

Небезпека Спад Жорстке і м’яке 

регулювання 

Відновлення рів-

новаги 

Катастрофа Депресія Жорстке регулю-

вання 

Дестабілізація 

Криза Пожвавлення Антикризове жо-

рстке і м’яке ре-

гулювання 

Посилення стабі-

лізуючих чинни-

ків 

Ризик Піднесення М’яке і жорстке 

регулювання 

Зміцнення 

 
Розроблено автором.  

 
Висновки. Забезпечення демографічної безпеки може бути до-

сягнуто за умов: гарантування усім громадянам однакових прав; відсу-

тності значного розшарування суспільства за майновим принципом; 

подолання корупційних дій; отримання належної освіти, що можливе 

за умови вільного вибору освітнього закладу та фаху; можливості  

доступу до праці відповідно до кваліфікації працівника; підвищення 
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загального рівня добробуту різних верств населення; вільного до- 

ступу до кваліфікованого медичного обслуговування; можливості 

проживати на екологічно чистих територіях; подолання кримі- 

нальних  проявів.  
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Хомин О. И. Парадигма цикличности демографической безо- 

пасности. 

Проанализировано развитие вопроса цикличности демографических 

процессов в историческом аспекте. Рассмотрены особенности выявления и 

развития циклических колебаний демографической безопасности государства. 

Определена суть цикличности демографической безопасности. Проанализи-

рованы внутренние и внешние факторы формирования циклических колеба- 

ний демографической безопасности. Проведены параллели фаз цикла и состо-

яния безопасности, их влияние на показатели демографической безопасно 

сти. Указаны основные черты управления демографической безопасностью.  

Ключевые слова: циклические колебания, длинные и короткие волны, 

демографическая безопасность, фазы цикла, состояние безопасности.  

 

Khomyn O. Y. Paradigm of cyclic recurrence of demographic safety. 

The analysis of development of a question of cyclic recurrence of demo-

graphic processes in historical aspect is carried out. Features of identification and 
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development of cyclic fluctuations of demographic safety of the state are considered. 

The essence of cyclic recurrence of demographic safety is defined. Internal and ex-

ternal factors of formation of cyclic fluctuations of demographic safety are analyzed. 

Parallels of phases of a cycle and security status and their influence on indicators of 

demographic safety are drawn. It is defined that in cyclic fluctuations each phase of 

a cycle has the corresponding condition of demographic safety. So, to a security 

status there corresponds a stabilization phase; to condition of threat there corre-

sponds a crisis phase; to condition of danger – a recession phase; to condition of 

accident – a depression phase; to condition of crisis – a revival phase; to condition 

of risk – a lifting phase. Influence of phases of a cycle on indicators of demographic 

safety of the state to which are carried economic, migratory, ecological, medical, 

educational, criminal is considered. It is found out that realization of strategic pri-

orities of development demands interaction of forces at regional and local levels on 

achievement of a common goal – a sustainable development of Ukraine. The atten-

tion that in cyclic development is of great importance overcoming of a phase of a 

depression is paid. Ensuring demographic safety in the phases replacing each other 

during cyclic fluctuations happens on the basis of management which for each of 

phases has the features. The main lines of management are found out by demo-

graphic safety.  

Key words: cyclic fluctuations, long and short waves, demographic safety, 

cycle phases, security status.  
 

Стаття надійшла 21 березня 2014 р. 
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Розділ 2 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКІ ПРОБЛЕМИ  

ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

 
УДК 330.342:332.14                 І. Г. Бабець,  

В. В. Засадко 

 
CОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ РИЗИКИ 
ПРОЦЕСУ УРБАНІЗАЦІЇ ТА ЇХ ВПЛИВ 
НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ РЕГІОНУ 

 
Проаналізовано загрози та ризики, спричинені активізацією урбанізації 

на регіональному рівні. Встановлено взаємозв’язки між рівнем соціальної, 

науково-технологічної, виробничої безпеки регіонів України та динамікою 

процесу урбанізації. Окреслено передумови, за яких урбанізовані території 

стають ареалами зростання і підвищення конкурентоспроможності регіону, 

країни або точками біфуркації, концентрації значних проблем, зокрема еколо-

гічних і соціальних. Обґрунтовано ключові напрями державної політики щодо 

мінімізації негативних наслідків урбанізації.  

Ключові слова: урбанізація, економічна безпека регіону, соціальна 

безпека, науково-технологічна безпека, виробнича безпека.  

 

Постановка проблеми. Міста є потужними фінансовими, про-

мисловими і комунікаційними центрами, де зосереджений і динамічно 

розвивається значний виробничий, інноваційний, соціальний та куль-

турний потенціал. Але водночас для щільно населених міст характерні 

проблеми формування раціональної структури споживання, ефектив-

ної системи видалення та переробки промислових і побутових відхо-

дів, надійної системи життєзабезпечення, удосконалення міської ін-

фраструктури, диверсифікації містоутворювальної бази. Розвиток  

урбанізації створює нові потреби в товарах та послугах, інфраструкту-

рі, зайнятості, а отже формує нові виклики, ризики та загрози для  

економічної безпеки держави та регіонів, що актуалізує потребу  

в дослідженні взаємозв’язку урбанізаційних процесів з еконо- 

мічною  безпекою.  

Стан дослідження. У роботах низки науковців (Л. Гаддад, Джю 

Гарретт, М. Руел [1]), присвячених виявленню впливу урбанізації на 
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продовольчу та соціальні складові економічної безпеки регіону, вста-

новлено, що стрімке зростання частки міського населення призводить 

до скорочення продовольчого забезпечення і міського, і сільського 

населення. Причому загрози продовольчій безпеці є більш відчутними 

для вразливих категорій населення у містах, що, своєю чергою, знижує 

якість життя і створює соціальне напруження. М. Реннер [2] акцентує 

на деструктивному впливі урбанізації, що проявляється у безробітті, 

зростанні злочинності та погіршенні криміногенної ситуації, усклад-

ненні забезпечення житлом.  

А. Гілберт [3] стверджує, що немає послідовного або значущого 

взаємозв’язку між урбанізацією і економічною безпекою, і робить ви-

сновок, що успіх міста, урбанізованої території або нездатність ство-

рити безпечне середовище залежить не від процесу урбанізації, а від 

конкретних заходів регіональної і місцевої політики щодо зміцнення 

безпеки населення у розрізі усіх її основних складових (соціальної, 

виробничої, екологічної тощо). Водночас у вітчизняній науковій літе-

ратурі проблема впливу урбанізації на рівень економічної безпеки те-

риторій малодосліджена. 

Мета статті – детальне вивчення передумов та особливостей  

забезпечення економічної безпеки вітчизняних регіонів в умовах урба-

нізації. Завдання наукового пошуку полягають у визначенні ризиків 

і  джерел загроз економічній безпеці урбанізованих територій і на цій 

основі – встановлення взаємозв’язку між урбанізацією та економічною 

безпекою, соціально-економічним розвитком регіонів України, обґрун-

туванні ключових напрямів державної політики щодо мінімізації нега-

тивних наслідків урбанізації.  

Виклад основних положень. В Україні дедалі більше зростає 

роль інтегративних факторів процесу урбанізації, а його сфера, раніше 

локалізована в містах, поширюється на сільську місцевість, охоп- 

люючи суспільство загалом.  

Найважливішим матеріальним результатом сучасної урбанізації 

є велика міська агломерація, скупчення міських поселень, об’єднаних 

інтенсивними різноманітними зв’язками у  складну динамічну систе-

му. В Україні найвищий рівень урбанізації характерний для східних 

регіонів. Так, у Донецькій області рівень урбанізації – 90%, Лугансь-

кій – 86%, Дніпропетровській – 83%. Найнижчим цей показник є у За-

карпатській області – 37%. А за регіональним розподілом густоти роз-

міщення міст в Україні (кількістю міст у розрахунку на 1 тис. кв. км) 

лідирують, навпаки, західні області України [4].  

Деякі висновки можна зробити на основі аналізу динаміки рівня 

урбанізації в Україні та інтегрального показника економічної безпеки 
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держави (рис. 1). Так, варто припустити, що ці показники мають обер-

нений зв’язок, однак ця гіпотеза потребує детального дослідження, 

зокрема в аспекті взаємозв’язків складових економічної безпеки з ди-

намікою частки міського населення в регіонах України.  

 

 
 

Рис. 1. Динаміка рівня урбанізації та інтегрального показника 

 економічної безпеки України, 1996–2011 рр. 
 

Побудовано за: [4; 5].  

 
Упродовж тривалого періоду урбанізація в Україні трактувалася 

як ефект індустріалізації, до того ж значною мірою мілітаристського 

спрямування. Унаслідок цього міста формувалися не як вогнища куль-

тури і цивілізованості, а як «гуртожитки» при промислових підприємс-

твах-гігантах. Такі поселення, набуваючи зовнішніх ознак урбанізації, 

не відповідали сформованим світовим нормам і уявленням стосовно 

способу й рівня життя населення й облаштованості міського середо-

вища. Деформація функціональної структури міст, наявність значної 

кількості монофункціональних міст є важливими проблемами міського 

розселення та регіонального розвитку. Так виникає селищний тип на-

віть великих міст, які часто залишаються лише великими селищами 

біля містоутворюючих підприємств.  

Загрози економічній безпеці регіону, спричинені деформацією 

функціональної структури міст, полягають у таких аспектах, як одно-

бічний функціональний розвиток, індустріальна домінанта на шкоду 

соціальній сфері, слабкість соціально-культурного потенціалу, низька 
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якість міської інфраструктури, техногенне навантаження на навколи-

шнє середовище, екологічні проблеми.  

Спад виробництва, дестабілізація соціально-економічного і фі-

нансового стану в Україні в 90-х роках послабили економічну базу 

міст. Нині майже всі міста України потерпають від таких загальних 

проблем, як низький рівень соціального розвитку; однобічна спеціалі-

зація промислових комплексів, недостатня завантаженість потужнос-

тей промислових підприємств; низькі темпи будівництва житла, 

об’єктів соціальної інфраструктури; слабка диференціація містоутво-

рювальної бази, нестача робочих місць, нерозвиненість сфери обслу-

говування, що ускладнює ситуацію на ринку праці та демограф- 

фічні проблеми міст; недостатньо розвинена система водопостачання 

і  каналізаційних мереж; незадовільний стан дорожнього господар- 

ства; низький рівень благоустрою міст, незадовільна ситуація зі зби-

ранням і знешкодженням твердих побутових відходів; недостатність 

тепло-, енергопостачання і ресурсозбереження; низький професійно-

кваліфікаційний рівень управлінських кадрів.  

Показовими є результати зіставлення в регіональному роз- 

різі таких компонент економічної безпеки, як соціальна, виробнича 

та  науково-технологічна. Для дослідження застосовано розрахунки 

інтегральних індексів зазначених складових безпеки за регіонами 

України з використанням модифікованої методики, що охоплює  

особливості розвитку регіонів в умовах поглиблення інтеграційних 

процесів [6].  

Цілком логічно, що для столиці, м. Києва, характерним є висо-

кий рівень соціальної та науково-технологічної безпеки, адже тут зо-

середжена велика кількість наукових установ, центрів, що продукують 

науково-технологічні розробки. Для столиці також є характерною 

більш розвинена міська інфраструктура, що у поєднанні з кращими 

можливостями і умовами працевлаштування, ніж у регіонах країни, 

створює передумови для посилення соціальної безпеки міста.  

Аналогічна ситуація спостерігається й в урбанізованих регіонах. 

Так, найвищий рівень соціальної безпеки притаманний найбільш урба-

нізованим областям України: Донецькій, Луганській, Дніпропетровсь-

кій, Харківській, Запорізькій (рис. 2).  

Окремої уваги в цьому контексті заслуговує Київська область, 

яка з середнім для країни рівнем урбанізації володіє найвищим рівнем 

соціальної безпеки, що пояснюється ефектом від реалізації містом  

Києвом своїх метрополійних функцій.  

Процеси урбанізації дедалів частіше призводять до взаємного 

поєднання, а іноді взаємного поглинання агломерацій з наступним 
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створенням конурбацій чи мегаполісу. У 19 найбільших міських  

агломераціях України проживає біля 17 млн осіб, 36% населення краї-

ни. На території агломерацій, що становить менше 10% території 

України, виробляється близько 3/4 ВВП [4]. Саме тут сконцентровані 

основні освітні та наукові заклади країни. 
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Рис. 2. Інтегральні показники соціальної, виробничої, 

науково-технологічної безпеки 

та рівня урбанізації регіонів України, 2011 р. 
 

Розраховано за: [7]. 

 

Формування агломерацій створює підґрунтя для посилення еко-

номічної безпеки урбанізованих територій, що полягає в таких аспек-

тах: більша територія для розміщення інвестицій; ширший ринок збу-

ту; більша ємність ринку трудових і фінансових ресурсів; кращий  

рівень розвитку усіх видів інфраструктур; можливість економити на 

масштабах, уникати дублювання, отже мати вищу ефективність; біль-

ше шансів на знаходження партнерів, подовження ланцюга доданої 

вартості та створення життєздатних кластерів, наявність наукових 

і  дослідницьких установ; ефект синергії.  

У глобальному світі агломерації стають точками зростання і пі-

двищення конкурентоспроможності, але водночас вони часто стають 

точками біфуркації, концентрації найбільших проблем, зокрема еколо-

гічних та соціальних.  

Так, зіставлення індексу якості життя та рівня урбанізації регіо-

нів України схиляє до думки, що ці показники мають обернений 
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зв’язок (рис. 3). На противагу східним високоурбанізованим обла- 

стям, західні регіони України, де є більшою густота розміщення 

міст,  відзначаються вищими показниками якості життя населення, 

що  значною мірою обумовлено феноменом метрополійної дис.- 

функції міст східних регіонів на тлі невідповідності між економіч- 

ною потужністю регіону та такими його показниками соціального  

благополуччя, як недосконалість системи охорони здоров’я, неналежна 

громадська безпека, суспільна нерівність і значне техногенне наванта-

ження на довкілля.  

 

 
 

Рис. 3. Індекс якості життя та рівень 

урбанізації регіонів України, 2011 р. 
 

Побудовано за: [4; 8].  

 

Тісний прямий зв’язок між рівнем урбанізації та інтегральним 

показником соціальної безпеки для українських регіонів наявний 

упродовж кількох останніх років (рис. 4).  

Дещо слабший зв’язок із урбанізацією характерний для науко-

во-технологічної компоненти економічної безпеки регіону. А для ви-

робничої безпеки регіонів України притаманним є обернений зв’язок з 

рівнем урбанізації, причому в період світової фінансово-економічної 

кризи 2008–2009 рр. спостерігалась мінімізація коефіцієнту кореляції 

між зазначеними показниками, що ілюструє більший вплив макроеко-

номічних шоків, ніж урбанізаційних ефектів, на рівень виробничої 

безпеки регіонів.  
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Рис. 4. Динаміка коефіцієнтів кореляції 

між рівнем урбанізації та інтегральними показниками 

соціальної, виробничої та науково-технологічної безпеки 

регіонів України, 2006–2011 рр. 
 

Розраховано за: [4]. 

 

Сукупність передумов, за яких урбанізовані території стають 

ареалами зростання і підвищення конкурентоспроможності регіону, 

країни або точками біфуркації, концентрації значних проблем, зокрема 

екологічних і соціальних, можна окреслити, проаналізувавши взає-

мозв’язки між індикаторами економічної безпеки та рівнем урбанізації 

регіонів (табл.).  

Так, цілком логічним є те, що активізація безробіття та низьких 

темпів росту зарплати навіть на тлі зростання ВРП обмежують динамі-

ку урбанізації. І навпаки, що більший показник відношення середньої 

зарплати в регіоні до прожиткового мінімуму, то більша частка місь-

кого населення в області (відповідний коефіцієнт кореляції 0,776). От-

же, передумовами посилення соціальної безпеки в урбанізованих регі-

онах є мінімізація безробіття та забезпечення належної оплати праці як 

основи платоспроможності населення.  

Збільшення кількості міського населення призводить до зрос-

тання частки науково-технічних розробок і науково-технічних послуг 

(коефіцієнт кореляції 0,648), коефіцієнта винахідницької активності 

(0,516), а також до зростання чисельності спеціалістів, які виконують 

науково-технічні роботи (коефіцієнт кореляції 0,491), що стимулює 

зміцнення науково-технологічної безпеки регіону.  
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Таблиця 
 

Коефіцієнти кореляції між рівнем урбанізації та індикаторами 
економічної безпеки регіонів України, 2011 р. 

 

Складові та індикатори  
економічної безпеки регіону 

Коефіцієнт  
кореляції  
з рівнем  

урбанізації  
регіону 

Інтегральний показник соціальної безпеки регіону 0,620 

Ін
д
и
к
ат
о
р
и

 

Відношення середньої зарплати до прожиткового мініму-
му, разів 0,776 

Відношення обсягу ВРП до середнього значення по Україні, % 0,691 
Відношення обсягу ВРП на одну особу до середнього зна-
чення по Україні, % 0,131 
Відношення темпу росту ВРП до темпу росту середньомі-
сячної зарплати, раз -0,387 

Рівень безробіття за методологією МОП, % -0,676 

Інтегральний показник науково-технологічної безпеки регіону 0,527 

Ін
д
и
к
ат
о
р
и

 

Частка витрат державного бюджету на науку у ВРП, % 0,472 
Чисельність спеціалістів, які виконують науково-технічні 
роботи, осіб на 1000 зайнятих 0,648 

Коефіцієнт винахідницької активності (кількість отрима-
них патентів на 1 млн осіб 0,516 

Частка науково-технічних розробок та науково-технічних 
послуг, виконаних власними силами в загальному обсязі, % 0,491 

Індекс зміни активності створення зразків нової техніки,% 0,317 
Індекс зміни активності створення нових видів продукції, % 0,309 
Частка підприємств, що впроваджують інновації, в загаль-
ній кількості промислових підприємств, % 0,145 

Інтегральний показник виробничої безпеки регіону -0,342 

Ін
д
и
к
ат
о
р
и

 

Темп росту ВДВ на одного мешканця, % 0,043 

Індекс реального промислового виробництва, % до попе-
реднього року 0,020 

Індекс технологічного оновлення промислових підпри-
ємств, % до попереднього року -0,021 
Рентабельність операційної діяльності промислових підп-
риємств, % -0,073 
Індекс активності технічного оновлення промислових під-
приємств, % до попереднього року -0,108 

Частка високотехнологічної продукції у загальних обсягах 
реалізованої промислової продукції, % -0,131 
Частка у промисловому виробництві обробної промисло-
вості, % -0,269 

 

Розраховано за: [4] 
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Однак в Україні в умовах урбанізації зменшується частка висо-

котехнологічної продукції у загальних обсягах реалізованої промисло-

вої продукції (коефіцієнт кореляції -0,131) та частка у промисловому 

виробництві обробної промисловості продукції (коефіцієнт кореляції  

-0,269), що деструктивно впливає на рівень виробничої безпеки ре- 

гіону. Цей зв’язок відповідає вітчизняним реаліям сировинної орієнта-

ції експорту, виробництва товарів з низьким ступенем обробки з ак- 

центом на видобувній галузі промисловості у східних густонаселених 

областях України, де переважають монофункціональні міста. Для  

посилення виробничої безпеки урбанізованих регіонів необхідною 

є  диверсифікація ключових напрямів виробництва, що супрово- 

джуватиметься більш ефективним використанням наявного трудового 

потенціалу.  

Висновки. Підсумовуючи, зазначимо, що забезпечення еконо-

мічної безпеки регіонів в умовах динамічної урбанізації потребує здій-

снення комплексу заходів, спрямованих на сталий збалансований роз-

виток і вдосконалення економічного та соціального комплексів міста, 

приміської території, сільської урбанізованої території, запобігання 

виникненню умов, які призводять до обмеження їх економічних інте-

ресів і деградації соціальної сфери, що обов’язково передбачає наяв-

ність механізму протидії зовнішнім і внутрішнім загрозам.  

Головна стратегічна мета забезпечення економічної безпеки 

українських урбанізованих територій на нинішньому етапі полягає 

у  відновленні економічного зростання їх промислового виробництва і 

сфери послуг, відродженні науково-технічного потенціалу, що має 

сприяти збільшенню доходів міських і державного бюджетів, знижен-

ню безробіття, створенню сприятливих умов для життя і розвитку осо-

бистості, підвищенню соціальної захищеності.  
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Бабец И. Г., Засадко В. В. Социально-экономические риски процес-

са урбанизации и их влияние на экономическую безопасность региона. 

Проанализировано угрозы и риски, вызванные активизацией урбаниза-

ции на региональном уровне. Установлена взаимосвязь между уровнем социа-

льной, научно-технологической, производственной безопасности регионов 

Украины и динамикой процесса урбанизации. Определены предпосылки, при 

которых урбанизированные территории становятся ареалами роста и по-

вышения конкурентоспособности региона, страны или точками бифуркации, 

концентрации значительных проблем, в частности экологических и социаль-

ных. ОбоснованО ключевые направления государственной политики по мини-

мизации негативных последствий урбанизации.  

Ключевые слова: урбанизация, экономическая безопасность региона, 

социальная безопасность, научно-технологическая безопасность, производ-

ственная безопасность. 

 

Babets I. G., Zasadko V. V. Socioeconomic risks of urbanization and its 

impact on the economic security of region. 

This article analyzes the threats and risks posed by the intensification of ur-

banization at the regional level. The relationships between the level of social, indus-

trial, scientific and technological security of Ukrainian regions and the dynamics of 

urbanization are identified in the study. Urbanization brings with it several conse-

quences – both adverse and beneficial.  

They impact on social, industrial and environmental areas. Administrations 

in large cities are often confronted with a multitude of key problems, like high 

urban  densities, transport, traffic congestion, energy inadequacy, unplanned devel-

opment and lack of basic services, illegal construction both within the city 

and  in  the  periphery, informal real estate markets, creation of slums, poor  

natural hazards management in overpopulated areas, crime, water, soil and 
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air  pollution leading to environmental degradation, climate change and poor  

governance arrangements.  

Cities and urban places in general now occupy the centre stage in national 

and regional development. They now profoundly shape and influence social and 

political relations at every level, determining advances and setbacks in modes of 

production, and providing new content to norms, culture and aesthetics. Cities have 

become a major locus of power and politics consequently influencing vision 

achievement and dictating policy outcomes. They are also a major factor in envi-

ronmental trends and sustainability processes.  

The study shows the preconditions under which the urbanized area becomes 

a competitiveness source in the region, or the bifurcation point, the concentration of 

significant problems, particularly environmental and social.  

Some key tools needed to address urban problems were identified by the 

study. These included: improved governance to provide good communication be-

tween all city units and strong partnerships between the city administration and 

agencies at other levels of government, especially in infrastructure development and 

maintenance; strong focus on good governance, institutional development and ca-

pacity building; working with the private sector to ensure financial and property 

markets have the capacity to meet current and future needs for jobs and housing.  

Key words: urbanization, economic security of the region, social security, 

scientific and technological security, industrial security.  
 

Стаття надійшла 3 квітня 2014 р. 

 
 

УДК 338.9+658.01       М. К. Бондарчук,  

Г. М. Воляник  

 
РАНЖИРУВАННЯ ПРИЧИН ВИНИКНЕННЯ 

ПОТРЕБИ У САНАЦІЇ ЯК УМОВА 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ 
 

Удосконалено метод ранжирування причин виникнення управлінських 

ситуацій у виробничо-господарському об’єднанні (ВГО) в умовах мінливого 

середовища, особливістю якого є проектування процедур управління, що зоріє-

нтовані на групи подібних причин виникнення проблемних ситуацій. Візуаліза-

ція комплексу причин виникнення проблемних ситуацій дозволяє ґрунтовніше 

ухвалювати рішення щодо впливу на той чи інший об’єкт виробничо-

господарського об’єднання для забезпечення його економічної безпеки. 

Ключові слова: економічна безпека, санація, ранжирування причин, си-

туаційний підхід, управлінські ситуації, виробничо-господарське об’єднання.  
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Постановка проблеми. Економічний стан України характери-

зується великою кількістю підприємств, які знаходяться у кризовій 

ситуації. Ця проблема була актуальна і на початку становлення неза-

лежності України, важлива і зараз. Актуальність дослідження пробле-

матики управління санацією у виробничо-господарських об’єднаннях 

(ВГО) визначається потребою у новітніх науково обґрунтованих мето-

дах управління економічними процесами для забезпечення економіч-

ної безпеки.  

Зміни глобального та національного економічного середовища 

потребують і змін у парадигмах і концепціях управління санацією 

ВГО, доводячи їх до адекватності, застосовуючи спеціальні методи, 

відповідні методики розрахунків тощо і здійснюючи ефективне плану-

вання, організування, мотивування, контролювання та регулювання 

роботи ВГО в умовах санаційних перетворень.  

Наявність суттєвих розбіжностей у теоретичному та практично-

му забезпеченні економічної безпеки за управління санаційними тран-

сформаціями у ВГО зумовлюють необхідність у розробленні теорети-

ко-методологічної та методичної бази формування та використання 

підходів до ранжирування причин виникнення управлінських ситуацій 

у ВГО. Потреба наукового розроблення окреслених завдань з ураху-

ванням особливостей вітчизняної економіки зумовили вибір теми стат-

ті, визначила її мету і завдання.  

Стан дослідження. Оцінюючи підходи вітчизняних і закордон-

них науковців [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 тощо], а також практичний інструмен-

тарій, необхідно наголосити, що за ранжирування причин виникнення 

управлінських ситуацій у ВГО потрібно чітко дотримуватися стратегі-

чного плану з метою забезпечення економічної безпеки розвитку ви-

робничо-господарського об’єднання.  

Питанням забезпечення економічної безпеки присвятили свої 

роботи: О. В. Геєць, З. Герасимчук, В. Духов, М. Єрмошенко, Я. Жалі-

ло, С. Злупко, Т. Кузенко, О. Кузьмін, А. Кірієнко, Т. Ковальчук, 

Б.  Кравченко, М. Лесечко, В. Марцин, І. Михасюк, С. Мочерний, 

В.  Мунтіян, С. Покропивний, О. Терещенко та ін. Однак, різноманіт-

ність поглядів щодо цієї важливої категорії вимагає приділення уваги 

і  розроблення методичних засад ранжирування причин виникнення 

управлінських ситуацій у виробничо-господарському об’єднанні 

в  умовах мінливого середовища для забезпечення життєздатності 

та  конкурентоспроможності ВГО.  

Метою статті є удосконалення теоретико-методологічної та ме-

тодичної бази формування та використання підходів до ранжирування 

причин виникнення управлінських ситуацій у ВГО з метою забезпе-
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чення економічної безпеки за управління санаційними трансформація-

ми у ВГО.  

Виклад основних положень. Створення виробничо-

господарських об’єднань дає змогу інтегрувати виробництво з фінан-

сами та наукою, оскільки всередині ВГО можна перерозподіляти ресу-

рси на користь підприємств, які перебувають на етапі інноваційних 

перетворень. Упровадження у виробництво новітньої техніки, сучасно-

го обладнання і нових технологічних процесів вимагає зміни си- 

стеми управління санаційними перетвореннями. У виробничо-тех- 

нічному аспекті це забезпечується використанням єдиних потокових 

ліній, автоматизацією виробництва та управління ним. Суттєві  

зміни відбуваються і у фінансово-економічній, організаційно-правовій 

та  соціальній  сферах.  

Сучасні виробничо-господарські об’єднання використовують 

переваги інтеграції виробництва з фінансами, науковими досліджен-

нями, проектними та дослідними розробками, тобто, іншими словами, 

ВГО характеризуються виробничо-технічною, фінансово-економіч- 

ною, соціальною та організаційною єдністю. За умов кризових ситуа-

цій у виробничо-господарських об’єднаннях застосовуються відповідні 

санаційні (оздоровлювальні) заходи, які є об’єктом економічної безпе-

ки за управління такого об’єднання.  

З огляду на аналізування значного спектра літературних джерел 

розроблено класифікатор управлінських проблемних ситуацій у ВГО, 

який дозволяє точно відображати і прогноз розвитку ситуацій, а також 

впливає на оцінювання рішення управлінських проблем: що складніша 

прогнозована ситуація, то терміновіше її вирішення. Класифікація 

ознак управлінських ситуацій запропонована у вигляді тривимірної 

моделі, що зводиться до кінцевого результату діяльності ВГО.  

Дотримуючись концепції управління санацією у ВГО і забезпе-

чення економічної безпеки, окреслені особливості застосування ситуа-

ційного підходу. Відтак управлінська ситуація – це характеристика 

стану ВГО та її учасників, яке, з точки зору суб’єкта, може бути задо-

вільним чи незадовільним. В останньому випадку ситуація стає про-

блемною і характеризує реальне незбігання бажаного та дійсного рів-

нів задоволення потреб суб’єкта. Одна і та ж проблемна ситуація фор-

мулюється як різні проблеми. Цільова направленість за характеристи-

ки діяльності ВГО та її зовнішнього середовища повинна бути голов-

ною у виявленні ознак проблемних ситуацій. Зазначимо, що всі ситуа-

ції пов’язані або з реалізацією раніше встановлених цілей (виконання 

виробничої програми, реконструкція, модернізація, підвищення квалі-

фікації кадрів тощо), або з формуванням нових цілей (процес розвитку 
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ВГО). Тобто проблемні ситуації виникають чи в процесі функціону-

вання ВГО, чи в процесі його розвитку. Під час вирішення кризових 

ситуацій у ВГО, тобто за реалізації впливу з метою переведення ВГО 

в  бажаний стан, вибирають спосіб доцільної діяльності з уваги на такі 

варіанти: джерело ситуації, як і об’єкт впливу, знаходиться всередині 

ВГО; джерело ситуації – у зовнішньому середовищі, а об’єкт впливу – 

у внутрішньому; джерело кризової ситуації може знаходитися як ззов-

ні, так і всередині ВГО, а об’єкт впливу – у зовнішньому середовищі. 

Як і будь-який інший вид управління, процес вирішення ситуацій при 

санації реалізується в межах визначених циклів управління, починаю-

чи з етапу ідентифікації ситуацій і завершуючи етапом їх вирішення. 

Інформація про ситуації (проблемні, кризові тощо), котра надходить 

до внутрішнього і зовнішнього середовищ системи управління, перет-

ворюється в рішення, які реалізуються шляхом впливів, що спрямовані 

на одну чи декілька підсистем виробничо-господарського об’єднання 

і  зовнішнього середовища для забезпечення економічної безпеки.  

Обґрунтовано, що у процесі вирішення ситуаційних завдань 

управління значний практичний інтерес становить виявлення і ранжи-

рування причин виникнення кризових ситуацій у виробничо-

господарських об’єднаннях. Знання та оцінка важливості цих причин 

дозволяють у проектуванні технології вирішення ситуаційних завдань 

управління ґрунтовніше розподіляти ресурси.  

Погоджуємося з думками багатьох закордонних і вітчизняних 

учених, що як модель процесів виникнення і розвитку ситуацій обира-

ються, як це зазначалося, так звані дерева неполадок. Результатом ана-

лізу дерева неполадок є перелік мінімальних за включенням наборів 

елементарних подій. Мінімальність за включенням означає, що ненас-

тання будь-якої із зазначених подій призводить до того, що ситуація 

не  виникає. Кожний з наборів елементарних подій фактично стано-

вить комплексну причину виникнення проблемної ситуації. Отримання 

цього переліку дозволяє досліджувати взаємозв’язки і важливість 

і  окремих елементарних подій, і їх наборів. З цією метою на мно- 

жинах елементарних подій і комплексних причин виникнення ситуації 

вводяться заходи подібності, на основі яких здійснюється ранжиру-

вання цих причин.  

Інформація про комплексні причини та елементарні події пред-

ставляється у вигляді матриці. Її строки відповідають мінімальним за 

включенням наборам елементарних подій (які обумовлюють виник-

нення проблемних ситуацій), а стовпці – елементарним подіям дерева 

неполадок. Кількість строк матриці дорівнює кількості комплексних 

причин, а стовпці – елементарним подіям. Елемент матриці вважається 
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рівним одиниці, якщо він знаходиться на перетині таких стовпця 

і  строки матриці, що елементарна подія, яка відповідає стовпцю, 

є  частиною комплексної причини, що відповідає строкам матриці. 

В  іншому випадку елемент матриці вважається рівним нулю. Матри-

цю поданого типу можна вважати характеристичною функцією. За 

дослідження характеристичної функції можливим виявлення структу-

ри взаємозв’язків як множини комплексних причин виникнення ситуа-

цій, так і множини елементарних подій дерева неполадок. Комплексні 

причини виникнення ситуацій пов’язані шляхом загальних для деяких 

з них елементарних подій. Елементарні події можна вважати взаємо-

пов’язаними через їх сумісну участь у комплексних причинах.  

Структури, що описують взаємозв’язок комплексних причин 

і  взаємозв’язок елементарних подій, представимо у вигляді стовпців 

і  строк характеристичної функції. Для з’ясування взаємозв’язку бу-

льових векторів можна використовувати величини подібності, визна-

чені на них [1]. Величини подібності на бульових векторах зручно 

вводити в термінах таксономічної таблиці 
 

a b 

c d 
 

де a – число збігів у двох бульових векторах; b – число одиниць, які 

тільки є в першому бульовому векторі; c – число одиниць, які тільки 

є  в другому бульовому векторі; d – число одиниць, які відсутні в обох 

векторах.  

Число а може розглядатися як результат скалярного добутку 

двох бульових векторів, число b – як різниця скалярного добутку пер-

шого бульового вектора на себе і числа а, число с – як скалярний добу-

ток другого бульового вектора на себе за мінусом числа а, число d – як 

різниця одиничного бульового вектора і вектора, що утворюється з 

двох вихідних бульових векторів за допомогою логічної операції 

«АБО». В термінах таксономічної таблиці зручно записати рівності, 

які пояснюють зміст вхідних до неї величин: 
 

a b а+b 

c d с+d 

а+с b +d  
 

У такому випадку суми означають: а + b – число одиниць у 

першому векторі; а+с – число одиниць у другому векторі; с + d та b + d – 

число нулів відповідно в першому та другому векторах; 

S = а + b + с + d – розмірність бульового вектора. 



_________________________________________________  Серія економічна ________ 
__________________________________________________________________________ 

 143 

Відтак у термінах таксономічної таблиці можна ввести низку 

обґрунтованих величин подібності. Найпростішою величиною подіб-

ності, що визначена на множині елементарних подій, може бути мат-

риця подібності: 

 

 R1
ij
 = aij.         (1) 

 

У випадку визначення подібних пар елементарних подій елеме-

нтами головної діагоналі матриці подібності буде кількість тих ком-

плексних причин настання ситуацій, частиною котрих є ця елементар-

на подія. Позадіагональний елемент матриці подібності (rij) визнача-

ється кількістю комплексних причин настання ситуацій, в яких одно-

часно присутні i-ті та j-ті елементарні події.  

Аналогічна матриця подібності може бути визначена на множи-

ні пар комплексних причин виникнення ситуацій. Елементи її головної 

діагоналі включають кількість елементарних подій, що визначають 

конкретний причинний комплекс. Позадіагональні елементи визнача-

ються як кількість елементарних подій, загальних для i-тих та j-тих 

причинних комплексів виникнення ситуацій. Складніша величина по-

дібності отримується з формули (1) приведенням її до одиниці: 

 

R2
ij
 = aij / (aij + bij + cij).        (2) 

 

Використовуючи цю величину подібності, абстрагуємося від кі-

лькості елементарних подій та причинних комплексів виникнення си-

туацій. Перехід до відносних величин у величині подібності робить 

більш зручним порівняння, наприклад, ролі однойменних елементар-

них подій у розвитку ситуацій, що описуються за допомогою різних 

дерев неполадок.  

Величини подібності (1) та (2) враховують у визначенні подіб-

ностей елементарних подій та їх наборів лише кількість загальних 

елементів ситуацій. Подібність може визначатися і за одночасною від-

сутністю цих елементів. Величина подібності такого типу визначається 

модифікацією величини (2): 

 

 R3
ij
 = aij + dij / (aij + bij + cij + dij).       (3) 

 

Величина dij за визначення подібності двох причинних комплек-

сів інтерпретується як число елементарних подій одночасно в них  

відсутніх. У випадку дослідження взаємозв’язку двох елементарних 

подій за їх входженням до набору причинних комплексів величина 
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dij  представляє те число причинних комплексів, яке одночасно  

не містить ці елементарні події. Величина подібності (3) також  

наближена  до  одиниці.  

Необхідно зазначити, що на основі кожної з величин подібності 

може бути побудований індекс відмінності. Зручно робити це допов-

ненням вимірювання подібності до максимуму: 

 

 R
ij
відмінності = Rmax

ij
 – R

ij
подібності.       (4) 

 

Введення величин подібності на якісно визначених поняттях 

(таких як «елементарні події» та «комплексні причини виникнення 

ситуацій») не має характер приховування математичною символікою. 

Це виправдано потребою характеризувати ступінь подібності структу-

рованих об’єктів, і можливістю отримати пошуковий результат за до-

помогою простої, змістовно інтерпретованої процедури.  

Важливо, що величини подібності, які використовуються, є мет-

риками. Це дає підґрунтя для застосування до аналізу матриці подіб-

ності великої кількості строгих і евристичних методів, що розроблені 

в  межах концепції аналізу даних.  

Матриці подібності містять повну інформацію про взаємо- 

зв’язки і комплексних причин, і елементарних подій. Використовуючи 

цю інформацію, необхідно перейти до ранжирування тих і інших. При 

цьому, безперечно, виникне втрата певної інформації, але отримані  

ранжирування є зручним інструментом для практичного використання 

в  процесі вирішення завдань управляння ситуаціями в умовах мінливо-

го середовища. Ідея переходу матриці подібності до ранжирування по-

лягає в такому. По-перше, ця елементарна подія вважається тим важли-

вішою, чим вищий ступінь її взаємозв’язку з іншими елементарними 

подіями. По-друге, означена комплексна причина виникнення ситуації 

є  тим важливішою, чим тісніше пов’язана з іншими комплексними при-

чинами виникнення ситуації в умовах мінливого середовища.  

Визначимо важливість елементарної події і як суму величин її 

взаємозв’язків з іншими елементарними подіями. В якості вимірювача 

взаємозв’язку використаємо числове значення величини подібності 

події і з іншими елементарними подіями: 
 

   Vi = Σ r ij.        (5) 

 

Сумування величин подібності в (5) здійснюється за всіма еле-

ментарними подіями, виключаючи дане. Отримана оцінка важливості 

події і є лише першим наближенням, оскільки тут всі взаємозв’язки 
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події і враховані як рівноправні, водночас елементарні події не рівно-

цінні за важливістю.  

Тому в ітеративному розрахунку важливості елементарних по-

дій, необхідному для їх ранжирування, необхідно врахувати оцінки, 

отримані на таких ітераціях: 

 

 Vi
k
 = Σ (Vi

k-1 
/ Σ Vi

k-1
) r ij.       (6) 

 

Отримані під час розрахунку величини Vi є елементами власно-

го вектора, що відповідає максимальному власному числу редукованої 

матриці подібностей.  

Аналогічно можна отримати і кількісні оцінки важливості ком-

плексних причин виникнення потреби у санації ВГО. Отримані оцінки, 

безперечно, визначають ранги і елементарних подій, і комплексних 

причин виникнення ситуацій в умовах мінливого середовища.  

Матриця подібностей дозволяє вирішити і низку інших завдань 

економічної безпеки і ситуаційного управління ВГО, наприклад: 

1) проектування процедур управління, що зорієнтовані на 

групи подібних причин виникнення проблемних ситуацій. Для цього 

на основі аналізу матриці подібностей і за допомогою алгоритмів клас-

терного аналізу і автоматичної класифікації виділяються однорідні 

групи причин виникнення проблемних ситуацій у ВГО; 

2) візуалізація комплексу причин виникнення ситуацій з мі-

німальною втратою структури ї взаємозв’язків, що дозволяє ґрунтов-

ніше приймати рішення щодо впливу на той чи інший об’єкт виробни-

чо-господарського об’єднання. Для цього застосовується аналог мето-

ду головних компонент, який дає можливість з мінімальними геомет-

ричними відмінностями представити структуру процесу виникнення 

і  розвитку  потреби  у  санації.  

Висновки. Запропонована концепція вирішення ситуаційних 

завдань управління санацією та методичні основи її реалізації у систе-

мі виробничо-господарських об’єднань дозволяють інтегровано кла-

сифікувати управлінські ситуації, типові процедури і методи їх вирі-

шення, структуру інформаційної бази управління та ефективно забез-

печувати економічну безпеку ВГО.  

Доцільність реалізації ситуаційного підходу в управлінні ВГО 

обумовлена і необхідністю удосконалення організаційних структур 

за  вжиття санаційних заходів.  

Прогнозування проблемних ситуацій, що виникають у ВГО на 

всіх етапах її функціонування, дозволяє заздалегідь розробляти проце-

дури їх вирішення з урахуванням обмежень на  період розроблення 
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управлінського рішення та впливу, наявності людських, матеріальних, 

фінансових ресурсів та науково-технічного підґрунтя як умов економі-

чної безпеки ВГО.  
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Бондарчук М. К., Воляник Г. М. Ранжирование причин возникно-

вения потребности в санации как условие обеспечения экономической 

безопасности производственно-хозяйственного объединения. 

Усовершенствован метод ранжирования причин возникновения управ-

ленческих ситуаций в производственно-хозяйственном объединении (ПХО) в 

условиях меняющейся среды, особенностью которого является проэктирова-

ние процедур управления, ориентированных на группы подобных причин возни-

кновения проблемных ситуаций.  

Визуализация комплекса причин возникновения проблемных ситуаций 

позволяет основательно принимать решения по поводу влияния на тот или 

иной объект производственно-хозяйственного объединения для обеспечения 

экономической безопасности. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, санация, ранжирова-

ние причин, ситуационный подход, управленческие ситуации, производствен-

но-хозяйственное объединение.  
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Bondarchuk M. К., Volyanyk G. М. Ranging causes need for remediation 

as condition of economic security software industrial and economic association. 
The presence of substantial differences in the theoretical and practical en-

suring economic security in the management of ICA sanation transformations neces-

sitate the development of theoretical, methodological and methodical bases of for-

mation and use of approaches to ranking causes of managerial situations in ICA. 

The need for research to develop these objectives allowing for the domestic economy 

led to the choice of the research topic and identified its goals and objectives.  

In this paper improved method for ranking causes of managerial situations 

in industrial and commercial associations (ICA) in a changing environment, a fea-

ture which is designing management procedures that focused on a group of similar 

causes of problematic situations. Visualization of the complex causes of the problem 

situations allows thoroughly to make decisions about the impact on a particular 

object of industrial and economic union to ensure its economic security 

The concept of situation tasks management reorganization and methodolog-

ical foundations of its implementation in the system of production and business as-

sociations allow you to categorize integrated management situations typical proce-

dures and methods for their solution, the structure of management information base 

and effectively ensure the economic security of the ICA. The feasibility of implement-

ing contingency approach in the management of ICA due and need to improve or-

ganizational structures during sanation measures. Prediction of problematic situa-

tions that arise in ICA at all stages of its operation, allowing previously developed 

procedures to solve them with the limitations period for the development of manage-

rial decisions and influence the availability of human, material and financial re-

sources, scientific and technical basis as conditions of economic security ICA.  

Key words: economic security, sanitation, ranking reasons situational ap-

proach, management situation, industrial and commercial associations.  
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УДК 338.24              Н. В. Галайко 

 
НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ 

 СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ 
«ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА» 

 
Проаналізовано наукові підходи учених до визначення змісту кате- 

горії «державна цільова програма» та виокремлено ключові тези, які визна-

чають означене поняття. Узагальнено класифікацію державних цільових  

програм і  подано види програм відповідно до їх спрямованості, об’єктів, ма-

сштабу та  терміну дій, способів реалізації, джерел фінансування, рівня інно-

ваційної складової тощо. Зазначено структурні елементи, які має містити 
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програма. Обґрунтовано принципи організації розробки та впровадження 

державних цільових програм як дієвого інструменту регулювання економічних 

процесів.  

Ключові слова: регулювання економічних процесів, державна ці- 

льова програма, класифікація цільових програм, принципи економічного  

програмування.  

 
Постановки проблеми. Під час здійснення регулювання еко-

номічних процесів з боку держави повинні застосовуватися найопти-

мальніші та найефективніші методи впливу на економіку, адже при 

цьому використовуються обмежені державні (бюджетні) ресурси, які 

за своєю сутністю є надбанням суспільства, продуктом праці нації. 

У  зв’язку з тим, що витрати, спрямовані на розвиток країни, мають 

значний обсяг і є непривабливими для приватного сектора (оскільки 

вкладання капіталу в розвиток держави не завжди приносить прибу-

ток), то основне фінансове навантаження лягає на бюджетні ре- 

сурси. Тому постає проблема обрання найефективнішого методу  

здійснення державою витрат на розвиток, а також оцінки ефективності 

їх реалізації та досягнення цілей або результатів. Найоптимальнішим 

методом здійснення видатків, спрямованих на розвиток держави, 

її  регіонів та окремих галузей економіки, є впровадження державних 

цільових  програм.  

Стан дослідження. Проблема державного регулювання націо-

нальної економіки стала об’єктом досліджень багатьох учених, серед 

яких можна виокремити таких науковців, як О. Амоша, Б. Бабін, 

В.  Беседін, В. Вишневська, В. Геєць, Л. Гринів, Б. Данилишин, М. Ки-

зим, В. Кравців, О. Макарова, І. Малярчук, І. Михасюк, С. Мочерний, 

В. Пила, Б. Райзберг, Д. Стеченко, М. Чумаченко, Ф. Ярошенко. Проте 

виникали нові завдання та проблеми. Тому не всі різнобічні їх харак-

теристики вивчені повністю. Особливо це стосується питань розробки 

та впровадження державних цільових програм.  

Метою статті є визначення суті поняття «державна цільова про-

грама»; вивчення, розширення та доповнення класифікації цільових 

програм; установлення основних принципів формування, обґрунту-

вання та організації розробки програмних документів.  

Виклад основних положень. За умов ринкових трансформацій 

в Україні виникла потреба в посиленні регулюючого впливу держави 

на процеси, що відбуваються за реалізації її пріоритетів. Одним із най-

більш дієвих методів здійснення витрат бюджетів у всьому світі визна-

ється програмно-цільовий, який реалізується через цільові програми та 

забезпечує прямий взаємозв’язок між розподілом бюджетних ресурсів 
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і фактичними чи запланованими результатами їх використання відпо-

відно до встановлених пріоритетів державної політики [1, c. 7].  

Одна з головних передумов розробки державної цільової про-

грами – проблема, розв’язання якої неможливе засобами територіаль-

ного чи галузевого управління, потребує державної підтримки, коор-

динації діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади 

та  органів місцевого самоврядування [2, c. 15].  

Найперше визначимо суть терміна «державна цільова програ-

ма». Проаналізувавши літературні джерела та нормативно-правові до-

кументи, можемо зауважити, що це поняття трактується по-різному.  

Відповідно до Закону України «Про державні цільові програми» 

від 18.03.2004 р. № 621-IV, державна цільова програма – це комплекс 

взаємопов’язаних завдань і заходів, які спрямовані на вирішення най-

важливіших проблем розвитку держави, окремих галузей економіки 

або адміністративно-територіальних одиниць, здійснюються з викори-

станням коштів Державного бюджету України та узгоджені за строка-

ми виконання, складом виконавців, ресурсним забезпеченням [3].  

М. Я. Азаров, Ф. О. Ярошенко, А. І. Амоша розуміють програму 

як установлення певної послідовності етапів, порядку й механізмів 

керування процесом послідовного досягнення мети рішення проблеми 

[4, с. 39].  

Б. А. Райзберг, А. Г. Лобко зазначають, що цільова програма – 

це сукупність намічених для планомірного проведення, погоджених за 

змістом, скоординованих у просторі й часі, забезпечених ресурсами 

заходів, спрямованих на рішення існуючої проблеми, що не може бути 

вирішена без концентрації зусиль і ресурсів для досягнення встановле-

ної мети [5, с. 29].  

Професор С. В. Мочерний зазначив, що цільова програма  

визначається як об’єднаний єдиною метою, намічений для плано- 

мірного здійснення комплекс взаємозалежних завдань і адресних соці-

альних, економічних, наукових, науково-технічних і організаційних 

заходів [6].  

Державна цільова програма, згідно з тлумаченням професора 

В. Ф. Беседіна, – це затверджений нормативно-правовим актом Украї-

ни цілісний документ, що визначає стратегію рішення соціально-

економічних, екологічних, науково-технічних, оборонних, національ-

но-культурних і інших проблем суспільного значення й охоплює ком-

плекс взаємозалежних заходів і завдань (цільових проектів), які  

спрямовані на досягнення конкретних кінцевих цілей, погоджених за 

строками їх виконання й складом виконавців і реалізуються повністю 

або частково за рахунок коштів державного бюджету [7, с. 394].  
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А. І. Жуковський, В. С. Васильєв, Д. С. Штрейс визначають ці-

льову програму як адресний, різного ступеня директивності документ, 

що містить систему погоджених за строками, ресурсами і виконавцями 

соціально-економічних, виробничих, фінансових, науково-дослідних, 

організаційно-господарських і інших заходів, що забезпечують досяг-

нення поставленої мети найбільш ефективними шляхами й у встанов-

лений термін. Єдина мета програми перетвориться в сукупність за-

вдань, вирішення яких здійснюється за допомогою системи заходів, 

реалізованих виконавцями під час ресурсного забезпечення [8, с. 106].  

Г. Асланян акцентує, що державна цільова програма – це клю-

човий інструмент державної політики, спрямований на досягнення 

соціально-економічного розвитку [9, с. 3].  

О. В. Ярошенко «цільову комплексну програму» визначає як си-

стему заходів програмно-цільового планування, сутність якого полягає 

у відборі основної цілі соціального, економічного і науково-технічного 

розвитку, розробці взаємопов’язаних заходів щодо їх досягнення в на-

мічені терміни за збалансованого забезпечення ресурсами і ефективно-

го розвитку виробництва [10, с. 72–73]. 

Узагальнюючи зазначені наукові підходи, виокремимо ключові 

тези, що визначають поняття «державна цільова програма»: 

– програма орієнтована на досягнення єдиної генеральної 

мети, і не має у загальному випадку багатоцільовий характер; 

– програма містить за можливості вичерпний перелік ресур-

сів, необхідних для досягнення мети; 

– програма містить більш повну систему взаємозалежних 

заходів реалізації мети; 

– програмі характерні суворі тимчасові межі для кожного 

етапу робіт і суворо визначена послідовність заходів; 

– програма спрямована на отримання позитивних результа-

тів – ефектів розвитку держави, галузей економіки, адміністративно-

територіальних одиниць; 

– у програмі повинна чітко відстежуватися позитивна дина-

міка соціального розвитку в державі; 

– програма здійснюється і за рахунок коштів Державного 

бюджету України, і за рахунок коштів вітчизняних та/або закордонних 

інвесторів тощо; 

– програма повинна здійснюватися найефективнішими ме-

тодами за збалансованого забезпечення ресурсами та ефективного  

розвитку виробництва; 

– програма повинна бути чітко узгодженою за строками 

проведення та виконавцями [11, с. 158].  



_________________________________________________  Серія економічна ________ 
__________________________________________________________________________ 

 151 

Щоб більш точно зрозуміти поняття категорії «державна цільо-

ва програма», розглянемо види цих програм за різними класифікацій-

ними ознаками (табл.).  
 

Таблиця  
 

Класифікація цільових програм
1
 

 

Ознака для класифіка-

ції цільових програм 
Види цільових програм (ЦП) 

За спрямованістю  
програм 

 економічні; 

 соціальні; 

 наукові; 

 екологічні; 

 змішані 

За терміном дії  короткострокові (1–2 роки); 

 середньострокові (2–5років); 

 довгострокові (5 і більше років)  

За масштабом дії  державні; 

 регіональні; 

 місцеві; 

 локальні; 

 змішані 

За дієвістю  діючі; 

 не діючі 

За об’єктами   Цивільних відносин (ЦП для фізичних осіб, ЦП 
для юридичних осіб, ЦП змішані); 

 Категорій населення (ЦП для міського населен-
ня, ЦП для сільського населення, ЦП змішані) 

За способом  
реалізації 

 ЦП, спрямовані на фінансування заходів; 

 ЦП, спрямовані на компенсацію витрат; 

 ЦП, спрямовані на надання зворотної фінансо-
вої допомоги; 

 ЦП, спрямовані на надання пільгових кредитів; 

 ЦП, спрямовані на стимулювання виробництва 

За характером дії  структурні; 

 кон’юнктурні  

За рівнем іннова- 
ційної складової 

 ЦП, які спрямовані на впровадження новацій; 

 інші 

За джерелами фінан-
сування 

 ЦП, профінансовані з державного бюджету; 

 ЦП, профінансовані з місцевих бюджетів; 

 змішані ЦП  

–––––––––––––– 
1 Складено автором на основі джерел [3; 11; 12].  
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Порядок розробки регіональних цільових програм регламенту-

ється «Методичними рекомендаціями щодо порядку розробки регіона-

льних цільових програм, моніторингу й звітності про їхнє виконання», 

які затверджені Міністерством економіки України [13].  

Підставами для розробки програми є:  

– існування проблеми на рівні держави, регіону чи галузей 

економіки, вирішення якої вимагає залучення бюджетних коштів, ко-

ординації загальних дій органів виконавчої влади й органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ і організацій; 

– наявність у бюджеті реальної можливості ресурсного за-

безпечення виконання заходів програми й відповідність мети програми 

пріоритетним напрямам розвитку.  

Узагальнена схема розробки, узгодження, затвердження й вико-

нання державної цільової програми зображено на рис. 1.  

 

 
 

Рис. 1. Узагальнена схема розробки, узгодження, 

затвердження й виконання державної цільової програми
1
 

–––––––––––––– 
1 Складено на основі джерела [3]. 

І етап 

Розробка і узгодження концепції програми 

ІІ етап 

ІІІ етап 

ІV етап 

V етап 

Розробка і узгодження проекту програми 

Затвердження програми та її реалізація 

Контроль за виконанням програми 

Звіт про виконання програми 
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Структурні елементи державної цільової програми відображено 

на рис. 2.  
 

 
 

Рис. 2. Структурні елементи державної цільової програми
1
 

–––––––––––––– 
1 Складено на основі джерел [3; 7, c. 401].  

 
Державна 

цільова 

програма 

 

Паспорт програми – документ встановленої 

форми, який містить стислий виклад основ-

них даних стосовно назви, рішення про за-

твердження, термінів виконання, державного 

замовника та органів управління, основних 

цільових показників, структури, виконавців, 

вартості та джерел фінансування програми 

Концепція програми – передпрограмний до-

кумент, який на основі аналізу стану та сві-

тових тенденцій розвитку відповідного на-

пряму діяльності, характеристики проблеми 

і аналізу причин її виникнення, визначає 

основні цілі та кінцеві результати, наявні 

умови і можливі шляхи вирішення проблеми 

Перелік завдань, який викладається у формі 

розділі (підпрограм), основних завдань та 

окремих цільових проектів 

Комплекс заходів з фінансового, матеріально-

технічного, кадрового та іншого забезпечення 

Розрахунок очікуваної ефективності від 

реалізації програми 

Схема організаційної структури управлін-

ня, механізм реалізації і контролю за ходом 

виконання програми 

Прогнозні оцінки використання результатів 

виконання програми 
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Ще однією особливістю, котра характеризує державні цільові 
програми, є можливість їх застосування і для розв’язання загальноде-
ржавних проблем (тобто проблем, притаманних усій території держави 
або значній кількості її регіонів), і для вирішення окремих проблем 
розвитку економіки і суспільства, а також проблем розвитку окремих 
галузей економіки та адміністративно-територіальних одиниць, що 
потребують державної підтримки [7, c. 402].  

Основною перевагою застосування державних цільових програм 
як інструменту державного регулювання національної економіки є 
можливість концентрації навколо конкретних питань, визначаючи 
конкретні завдання і заходи, необхідні для їх реалізації, з обов’язковим 
визначенням обсягів і джерел фінансування. Усі проекти таких про-
грам обов’язково аналізуються з метою визначення соціально-еконо- 
мічної ефективності програми та її впливу на соціально-економічний 
розвиток України, а пропозиції щодо внесення змін до державних  
цільових програм погоджуються центральним органом виконавчої 
влади з питань праці та соціальної політики, що гарантує дотримання 
соціального значення виконання програми. Упровадження державних 
цільових програм здійснюється з дотриманням конкретних принципів, 
тобто правил формування, обґрунтування та організації розробки про-
грамних документів. Основними з них є:  

– принцип науковості, який забезпечується розробленням 
програмних документів на науковій основі, постійним удосконаленням 
методології та використанням світового досвіду в галузі розроблення 
цільових програм; 

– принцип узгодженості цілей на основі загальних інтересів 
відображає необхідність здійснення функції координації для забезпе-
чення об’єктивно обумовлених соціальних пріоритетів, пов’язаних із 
досягненням загальних результатів; 

– принцип єдності процесу розробки, можливості вико- 
нання та контролю полягає в тому, що розробники програм ма- 
ють у процесі її формування прагнути забезпечити внутрішню  
узгодженість усіх розділів і показників, точність розрахунків і можли-
вість контролю; 

– принцип пріоритетності ґрунтується на концентрації об-
межених фінансових ресурсів на вирішенні найбільш значущих про-
блем розвитку економіки та суспільства; 

– принцип соціальної спрямованості охоплює першочерго-
вий облік інтересів людини і суспільства, спрямованість програм на 
задоволення їхніх потреб; 

– принцип гнучкості, котрий забезпечує можливість поси-
лення чи послаблення інструментів державного впливу на ситуацію, 
залежно від обставин; 
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– принцип розумної достатності, який гарантуватиме вико-

ристання державних програм лише тоді, коли застосування інших ме-

ханізмів буде неефективне; 

– принцип адекватності вимагає, щоб програми та засоби їх 

реалізації відображали реалії сучасного етапу соціально-економічного 

розвитку з урахуванням їх можливих і необхідних змін, зважаючи на 

інтереси держави і регіону, а також оцінку загальної політичної та 

економічної ситуації.  

Висновки. Узагальнюючи наукові підходи різних учених і про-

аналізувавши нормативно-правове забезпечення щодо визначення суті 

категорії «державна цільова програма», зважимо на такі основні особ-

ливості, які її характеризують: цільовий і адресний характер; єдність 

мети; фіксування комплексу обумовлених метою завдань і заходів; 

зорієнтованість поставленої проблеми; забезпеченість ресурсами; кон-

кретність строків виконання; досягненість запланованих результатів; 

ефект від виконання програми. На нашу думку, державна цільова про-

грама – це узгоджений за строками проведення та виконавцями ком-

плекс взаємопов’язаних науково обґрунтованих завдань і заходів соці-

ального, економічного, наукового, технічного, організаційного харак-

теру, спрямованих на отримання позитивних результатів розвитку 

держави та суспільства з визначенням ресурсів та їх джерел.  

Виокремлення ознак, що характеризують економічне програму-

вання, дозволить у подальшому детальніше вивчити такі його особли-

вості, як галузева спрямованість, дієвість, масштаби, об’єкти, способи 

реалізації та джерела фінансування. Також хотілося б зважити і на те, 

що впровадження державних цільових програм неможливе без визна-

чення та дотримання конкретних принципів, найважливішими харак-

теристиками яких є: науковість, соціальна спрямованість, пріоритет-

ність, гнучкість, адекватність, узгодженість цілей та загальних інте-

ресів, єдність процесу розробки, можливості виконання та контролю та 

розумна достатність використання цільових програм.  

Підсумовуючи, можемо стверджувати, що за вдалого поєднання 

фінансових і людських ресурсів, наукових знань та ухвалення ефекти-

вних управлінських рішень, державні цільові програми могли б стати 

дієвим інструментом у процесі регулювання економіки країни та подо-

лання її кризового стану.  

 

–––––––––––––––––– 
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Галайко Н. В. Научно-теоретические аспекты сущности понятия 

«государственная целевая программа». 

Проанализированы научные подходы ученых по определению содержа-

ния категории «государственная целевая программа» и выделены ключевые 

тезисы, которые определяют данное понятие. Обобщенно классификацию 

государственных целевых программ и представлены виды программ  

соответственно с их направленностью, объектом, масштабом и сроками 
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действий, способом реализации, источником финансирования, уровнем инно-

вационной составляющей и т. д. Отмечено структурные элементы, которые 

должна содержать программа. Обоснованы принципы организации разра-

ботки и внедрения государственных целевых программ как действенного ин-

струмента регулирования экономических процессов.  

Ключевые слова: регулирование экономических процессов, государ-

ственная целевая программа, классификация целевых программ, принципы 

экономического программирования.  

 

Halayko N. V. Scientific theory aspects of the concept of the essence of 

«state purpose-oriented program». 
Various authors’ approaches to the definition of the «state purpose-oriented 

program» are analyzed and the key theses, which determine the mentioned notion, 

are highlighted in the article. Own interpretation of the notion is provided, in par-

ticular, it is mentioned that state purpose-oriented program means a schedule and 

executors arranged complex of interrelated and scientifically grounded tasks and 

events of social, economic, scientific, technical, organizational nature, and which 

are aimed at receiving the positive results of state and society development together 

with the definition of the resources and their sources.  

The existing classification of state purpose-oriented programs is summa-

rized and the types of programs are provided according to their direction, object, 

scale and operation period, realization ways, financing sources, the level of innova-

tive component etc. It is mentioned here that the grounds for the program develop-

ment are the following: issue existence on the level of public, region or economy 

branches, the resolution of such an issue requires attraction of budget funds, coor-

dination of the combined actions of executive force bodies and local authorities, 

enterprises, institutions and organizations; existence of a real possibility within 

budget for the resources provision to fulfill the program agenda and the corre-

spondence of program purpose to the high priority directions of development. It is 

specified that state purpose-oriented program should consist of the following struc-

tural components: the passport of a program, the concept of a program, the list of 

tasks, measures agenda, estimate of expected efficiency, scheme of organizational 

management structure, realization and control mechanism, forecast for the evalua-

tion of the program fulfillment results use.  

Principles of development organization and implementation of state pur-

pose-oriented programs as an effective tool for economic processes regulation are 

grounded. In particular, such main rules for formation, grounding and organization 

of program documents development are distinguished: principle of science, princi-

ple of aims consistency based on general interests, principle of development process 

unity, priority principle, social direction principle, flexibility principle, principle of 

reasonable sufficiency, adequacy principle.  

Key words: economic processes regulation, state purpose-oriented 

program, classification of purpose-oriented programs, principles of economic pro-

gramming.  
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УДК 336.71.078.3             О. В. Горалько  

 
КОНСОЛІДОВАНИЙ НАГЛЯД  

ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ БАНКІВСЬКИХ ГРУП  
І НЕОБХІДНІСТЬ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ 

 
Досліджено питання необхідності впровадження нагляду на консолі-

дованій основі за діяльністю фінансових установ-учасників банківських груп 

з  метою забезпечення стабільності банківської системи та обмеження  

ризиків. Визначено права Національного банку України щодо встановлення 

вимог до певних видів діяльності членів банківських груп. Наведений перелік 

із  11  банківських груп, що працюють на території України. Окреслені основ-

ні позитивні аспекти функціонування банківських груп.  

Ключові слова: банківська група, відповідальна особа банківської гру-

пи, нагляд на консолідованій основі, ризик. 

 
Постановка проблеми. Упродовж останніх двох років розвитку 

банківської системи простежується тенденція до створення дедалі  

більшої кількості банківських груп. З метою впровадження нагляду 

на  консолідованій основі Правління Національного банку України 

затвердило Положення про порядок ідентифікації та визнання банків-

ських груп від 09.04.2012 р. № 134 [1]. Згідно з чинним законодавст-

вом, регулятор має право застосовувати уніфіковані правиладо таких 

видів діяльності членів банківської групи: системи корпоративного 

управління; порядку консолідації і надання звітності; системи внут- 

рішнього контролю та управління ризиками; лімітів; нормативів доста-

тності капіталу. Проте потребують доопрацювання питання, пов’язані 

з управлінням ризиками та забезпеченням фінансової стійкості банків-

ських груп.  

Стан дослідження. Питання організації та здійснення ефек- 

тивного банківського нагляду і на індивідуальній (соло), і груповій 

(консолідованій) основах не раз ставали предметом дослідження 

в  працях таких вітчизняних науковців: В. Міщенка, В. Крилової, 

І.  Д’яконової, Т. Смовженко, І. Школьник, О. Барановського, С. Ар-

жевітіна, Н. Швець, О. Мірошниченко, М. Сенаторова та ін.  

Наведені в  статті результати дослідження значною мірою  

спираються на висновки, оприлюднені в своїх роботах іноземними 

експертами та вченими: О. Тарасовою, С. Дубковим, В. Поздишевим, 

О. Борисовою, А. Кумановським, Ф. Личтенбергом, Т. Дж. Келлі, 

У.  Кноке, а також матеріали офіційних публікацій Базельського  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0708-12#n14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0708-12#n14
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комітету з питань банківського нагляду, Європейського центрального 

банку, Міжнародного валютного фонду, Європейського банку рекон- 

струкції та розвитку [2].  

Метою статті є дослідження питання щодо організації та здійс-

нення банківського нагляду на консолідованій основі за банківськими 

групами.  

Для досягнення цієї мети окреслено такі завдання: 

– розкрити сутність поняття «банківська група»; 

– визначити права Національного банку України щодо вста-

новлення вимог додіяльності банківської групи; 

– окреслити права та обов’язки учасників і відповідальної 

особи банківської групи; 

– охарактеризувати діючі банківські групи на території  

України.  

Виклад основних положень. Згідно із Законом України «Про 

фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових  

послуг» від 12.07.2001 року № 2664-ІІІ, до фінансової групи входять 

банківська та небанківська фінансові групи [3].  

Згідно із Законом України «Про банки та банківську діяльність» 

від 07.12.2000 року № 2121-ІІІ, «банківська група – група юридичних 

осіб, які мають спільного контролера, що складається: 

–  з материнського банку та його українських та іноземних  

дочірніх та/або асоційованих компаній, які є фінансовими установами; 

–  з двох або більше фінансових установ, у якій банківська  

діяльність є переважною» [4].  

Банківська холдингова компанія та компанія з надання допомі-

жних послуг, яка має спільного контролера з учасниками банківської 

групи, входять до складу банківської групи.  

Банківська холдингова компанія – фінансова холдингова компа-

нія, в якій переважною діяльністю фінансових установ, що є її дочір-

німи та асоційованими компаніями, є банківська [4].  

Компанія з надання допоміжних послуг – юридична особа, яка 

не є фінансовою установою, діяльність якої полягає в наданні послуг 

з  інфор-маційних технологій, володіння або управління майном,  

з обробки даних або будь-яких подібних послуг, які необхідні для 

здійснення фінансовою установою діяльності з надання фінан- 

сових  послуг.  

Контролер – фізична особа або юридична особа, щодо якої 

не  існує контролерів-фізичних осіб та яка має можливість здійснювати 

вирішальний вплив на управління або діяльність юридичної особи 

шляхом прямого та/або опосередкованого володіння самостійно або 
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спільно з іншими особами часткою в юридичній особі, що відповідає 

еквіваленту 50 чи більше відсотків статутного капіталу та/або голосів 

юридичної особи, або, незалежно від формального володіння, здійс-

нювати такий вплив на основі угоди чи іншим чином [3].  

Переважна діяльність у групі є банківською, якщо сукупне  

середньоарифметичне значення активів банків (банку)-учасників (учас- 

ника) банківської групи за останні чотири звітні квартали становить 

50  і більше відсотків сукупного розміру середньоарифметичних  

значень активів усіх фінансових установ, щовходять до цієї групи, 

за  цей період. Розрахунок переважної діяльності банківської групи 

здійснюється щороку станом на 1 січня. 

Після того, як групу було визначено банківською на підставі пе-

реважної діяльності та частка сукупних активів банків (банку) у суку-

пному розмірі активів фінансових установ, що входять до цієї групи, 

зменшилася та становить від 40 до 50 відсотків, така група продовжує 

вважатися банківською впродовж не більше трьох років з моменту  

такого  зменшення [4].  

Національний банк України здійснює банківський нагляд на 

консолідованій основі за банківською групою з метою забезпечення 

стабільності банківської системи та обмеження ризиків, на які наража-

ється банк унаслідок участі в банківській групі, шляхом регулювання, 

моніторингу та контролю ризиків банківської групи.  

Національний банк України з метою здійснення нагляду на кон-

солідованій основі має право визначати в межах банківської групи під-

групи, що складаються принаймні з двох фінансових установ, та здійс-

нювати за ними нагляд на субконсолідованій основі. Національний 

банк України має право встановлювати вимоги до банківської  

групи та/або банківської підгрупи на консолідованій та субконсолідо-

ваній основі щодо: 

1) наявності ефективної системи корпоративного управління; 

2) наявності ефективної системи управління ризиками;  

3) наявності ефективної системи внутрішнього контролю;  

4) наявності облікових процедур, інформаційних систем, необ-

хідних для забезпечення виконання вимог на консолідованій основі;  

5) складання та порядку подання консолідованої та субконсолі-

дованої звітності;  

6) достатності регулятивного капіталу; 

7) економічних нормативів; 

8) лімітів та обмежень стосовно певних видів діяльності, зокре-

ма щодо діяльності на території інших держав; 

9) порядку подання необхідної звітності та інформації.  
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Юридична або фізична особа, яка має намір стати контролером 

банківської групи, через визначену нею уповноважену особу зо-

бов’язана повідомити про це Національний банк України та надати 

Національному банку України відомості про таку банківську групу, 

зокрема структуру власності банківської групи та види діяльності 

її  учасників [4].  

Банківська група зобов’язана визначити серед учасниківбанків-

ської групи відповідальну особу банківської групи та погодити її з На-

ціональним банком України. Погодження Національним банком Укра-

їни відповідальної особи банківської групи здійснюється на підставі 

клопотання, яке має містити обґрунтування щодо визначення такої 

особи, та інших документів, визначених Національним банком Украї-

ни. До погодження Національним банком України відповідальної  

особи банківської групи або в разі, якщо за висновком Національного 

банку України відповідальна особа, визначена банківською групою, 

не  спроможна забезпечити виконання функцій відповідальної особи, 

відповідальною особою є банк-учасник групи з найбільшим значенням 

активів за останній звітний період (квартал).  

Учасник банківської групи не пізніше 10 календарних днів після 

зміни своєї структури власності та видів діяльності зобов’язаний пові-

домити про це відповідальну особу банківської групи. Відповідальна 

особа банківської групи зобов’язана повідомити Національний банк 

України про зміни щодо структури власності банківської групи та  

видів діяльності її учасників не пізніше 30 календарних днів після  

настання таких змін.  

Відповідальна особа банківської групи складає консолідовану 

звітність на основі звітності учасників банківської групи (крім страхо-

вих компаній). Учасники банківської групи зобов’язані подавати від-

повідальній особі банківської групи звіти, інформацію та документи, 

необхідні для підготовки консолідованих звітів, та забезпечувати ви-

конання вимог щодо нагляду на консолідованій основі [4].  

Загальна сума прямої та/або опосередкованої участі учасників 

банківської групи в статутному капіталі юридичної особи, що не є фі-

нансовою установою, не повинна перевищувати 15 відсотків консолі-

дованого регулятивного капіталу банківської групи. Загальна сума 

прямої та/або опосередкованої участі учасників банківської групи в 

статутному капіталі всіх юридичних осіб, які не є фінансовими устано-

вами, не повинна перевищувати 60 відсотків консолідованого регуля-

тивного капіталу банківської групи. Сума вкладень учасників банків-

ської групи в капітал страхової компанії (страхових компаній) виклю-

чається з регулятивного капіталу банківської групи.  
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Кожний учасник банківської групи зобов’язаний забезпечити 

проведення щорічної аудиторської перевірки річної фінансової звітності 

аудитором (аудиторською фірмою). Відповідальна особа банківської 

групи зобов’язана забезпечити проведення щорічної перевірки аудитор-

ською фірмою річної консолідованої звітності банківської групи.  

Аудитор (аудиторська фірма), що здійснює аудиторську переві-

рку річної фінансової звітності учасника банківської групи, річної кон-

солідованої звітності банківської групи, зобов’язаний повідомити На-

ціональний банк України про виявлені під час проведення аудиторсь-

кої перевірки та під час надання інших аудиторських послуг викрив-

лення показників фінансової звітності, порушення та недоліки в робо-

ті, а також про будь-які події, які можуть суттєво вплинути на плато-

спроможність, безпеку та надійність учасника групи або всієї банків-

ської групи, впродовж трьох днів з моменту виявлення таких подій чи 

фактів. Відповідальна особа банківської групи зобов’язана оприлюд-

нювати аудиторський висновок і перевірену аудиторською фірмою 

річну консолідовану звітність банківської групи [4].  

Національний банк України в разі порушення банківською гру-

пою, відповідальною особою банківської групи, іншими учасниками 

банківської групи нормативно-правових актів Національного банку 

України, здійснення ризикової діяльності, яка загрожує інтересам 

вкладників банку, наявності структури банківської групи, що унемож-

ливлює здійснення нагляду на консолідованій основі, має право засто-

сувати заходи впливу адекватно вчиненому порушенню: 

1) установлення для банківської групи підвищених економіч- 

них нормативів, лімітів та обмежень щодо здійснення окремих ви- 

дів  операцій; 

2) заборона проведення операцій між банком та іншими учасни-

ками банківської групи; 

3) вимога до банку щодо відчуження часток участі в статутному 

капіталі дочірніх компаній, асоційованих компаній, які є членами бан-

ківської групи, розірвання угод, на підставі яких, за відсутності фор-

мального володіння, здійснюється вирішальний вплив на управління 

та/або діяльність цих осіб [4].  

Національний банк України (НБУ) вже визнав 11 банківських 

груп у країні, водночас робота з їх ідентифікації триває [5].  

1 серпня 2013 року створена банківська група ПУМБ, до якої 

увійшли банк ПУМБ, «Банк Ренесанс капітал», інвестиційна ком- 

панія «Тесера Капітал», страхові компанія «Аска», «Аско Донбас  

Північний», «Аска-Життя», «Іллічівська», страхове товариство  

«Іллічівське».  
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Рішення № 501 про нагляд комісія НБУ з питань нагляду та ре-

гулювання діяльності банків прийняла 19 липня. Необхідність 

об’єднання в групу пов’язана з тим, що 2011 року в Законі «Про банки 

і банківську діяльність» вперше було передбачено здійснення нагляду 

на консолідованій основі. Нормативні документи, що встановлюють 

процедуру реєстрації та звітності банківських груп, Нацбанк прийняв 

навесні 2012 року (постанови № 134 та № 254) [6].  

Відповідно до Рішення Комісії НБУ з питань нагляду та регу-

лювання діяльності банків № 673 від 13 серпня 2013 року, регулятор 

визнав і зареєстрував банківську групу ОТП, до складу якої увійшли: 

АТ «ОТП Банк» (Україна), ТОВ «ОТП Факторинг Україна», ТОВ 

«ОТП Адміністратор пенсійних фондів», ТОВ «Компанія з управління 

активами «ОТП Капітал», ТОВ «ОТП Лізинг», ТОВ «ОТП Кредит». 

Національний банк затвердив АТ «ОТП Банк» як відповідального 

представника створеної банківської групи. Вигода для споживача по-

лягає в тому, що за допомогою «ОТП Банку» він може отримати пов-

ний перелік фінансових послуг: від класичних банківських продуктів 

і  споживчого кредитування до пенсійного забезпечення, інвестицій-

них фондів, лізингу та факторингу [7].  

«Райффайзен банк Аваль» як частина міжнародної банківської 

групи «Райффайзен банк Інтернаціональ» (РБІ) приділяє значну увагу 

обслуговуванню великого приватного капіталу та має успішний досвід 

у наданні індивідуальних рекомендацій клієнтам щодо вибору оптима-

льних схем управління коштами. Уже майже 25 років РБІ працює 

в  регіоні Центральної та Східної Європи (ЦСЄ) і наразі підтримує  

діяльність об’єднаної мережі дочірніх банків, лізингових компаній 

і  численних організацій, що надають спеціалізовані фінансові послуги 

на 17  ринках [8].   

«Правекс-банк», Банк міжнародної банківської групи «Інтеза 

Санпаоло», універсальна фінансова організація, яка надає весь спектр 

банківських послуг на всій території України. 2008 рік став знаковим 

для «Правекс-банку» – наприкінці червня була завершена угода з про-

дажу 100% акцій банку одній із провідних банківських груп Європи – 

італійській групі «Intesa Sanpaolo». Міжнародна банківська група 

Intesa Sanpaolo входить до провідних банківських груп Єврозони і є 

лідером в Італії в усіх сферах бізнесу.  

«Intesa Sanpaolo» – банківська група, яка створена в результаті 

злиття Banca Intesa і «Sanpaolo IMI». Злиття об’єднало два основні іта-

лійські банки із загальними цінностями, задля збільшення своїх мож-

ливостей зростання, підвищення сервісу для роздрібних клієнтів, знач-

ної підтримки розвитку бізнесу та важливого внеску в розвиток країни. 

http://organizations.finance.ua/ua/info/~/7oiylpmiow8iy1sma6b


________  НАУКОВИЙ ВІСНИК 1´2014 ______________________________________ 

________  Львівського державного університету внутрішніх справ ____________ 

 164 

Група «Інтеза Санпаоло» вибірково присутня в Центральній та Східній 

Європі, Середземноморському регіоні та на півночі Африки. Крім  

того, міжнародна мережа, що спеціалізується на обслуговуванні кор-

поративних клієнтів, є в 30 країнах, зокрема в Середземноморському 

регіоні та Північній Африці, а також у тих регіонах, де італійські ком-

панії найбільш активні, таких як США, Росія, Китай та Індія [9].   

Міжнародна банківська група «UniCredit» представлена двома 

установами – шостим за розміром активів «Укрсоцбанком», на прид-

бання якого витратила в 2008 році близько 2 млрд. дол. США, і 34-м за 

розміром активів «УниКредіт Банком». Міжнародна банківська група 

«UniCredit» є однією з найбільших світових фінансових організацій, 

яка працює в 22 країнах Європи й ще в 27 країнах світу. Штаб-

квартира групи розташована в італійському місті Мілан [10].  

Міжнародна банківська група «ПриватБанк» обслуговує понад 

22 мільйони корпоративних і роздрібних клієнтів у 12 країнах світу, 

серед яких Росія, Грузія, Латвія, Італія, Португалія, Китай, Великобри-

танія, Кіпр, Німеччина, Іспанія, Казахстан. У рейтингу топ-1000 світо-

вих банків «ПриватБанк» посідає 8-е місце в десятці найбільших бан-

ків Центральної та Східної Європи.  

«ПриватБанк» працює на ринку України з 1992 року і є найбі-

льшим банком за обсягом активів. Основними власниками банку є 

Геннадій Боголюбов та Ігор Коломойський. Вони прямо володіють 

34,1929% і 33,8554% акцій банку відповідно, а також через компанію 

«Triantal Investments Ltd» (Кіпр, 24,9900% акцій) [11].  

«Піреус Банк» входить до міжнародної банківської Групи «Пі-

реус Банку», що є однією з провідних фінансових установ Південної та 

Східної Європи, представлений у Греції, Україні, Румунії, Болгарії, 

Єгипті, Албанії, Сербії, Кіпрі, а також у світових фінансових центрах – 

у Нью-Йорку та Лондоні. «Piraeus Bank S. A.» є головною установою 

Групи «Піреус Банку» (Piraeus Bank Group); до Групи входять 9 банків 

і 21 компанія, які надають повний спектр фінансових послуг [12].  

ПАТ «Кредобанк» входить до складу міжнародної банківської 

групи «РКО Bank Polski». Учасники цієї групи розташовані на тери-

торії Республіки Польща та України. Ключовим акціонером «РКО 

Bank Polski S. A.» є Державне Казначейство Республіки Польща. Група 

«РКО Bank Polski» займається наданням фінансових послуг [13].  

ПАТ «Укрсиббанк» успішно працює 22 роки на ринку України. 

Входить в одну з найсильніших банківських груп світу «BNP Paribas». 

Група представлена у більш ніж 80 країнах світу. «Укрсиббанк» один 

із лідерів на ринку споживчого кредитування України, співпрацює 

більш ніж з 350 автосалонами в Україні, з національними мережами 

http://economics.unian.net/ukr/detail/152996
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продавців побутової техніки і електроніки. У 2006 р. «BNP Paribas» 

купив 51% «Укрсиббанку»; у 2009 р. частка була збільшена до 81,42%; 

у 2010 – до 99,99%.  

ПАТ «Креді Агріколь банк» – універсальний банк, власником 

якого є одна з найбільших банківських груп світу – «Credit Agricole 

Group» (Франція). Банк працює на фінансовому ринку України 

з  1993  року та надає весь спектр сучасних банківських послуг при- 

ватним і корпоративним клієнтам.  

Історія «Universal Bank» розпочалася 1994 року. З 2006 року 

банк є частиною міжнародної банківської групи «Eurobank EFG 

Group». Група є членом міжнародної банківської групи «EFG Grouр», 

яка функціонує у 40 країнах світу [14].  

Висновки. Створення, реєстрація та функціонування банківсь-

ких груп на території України має декілька позитивних аспектів. По-

перше, це дасть можливість Національному банку України застосову-

вати норми регулювання не лише щодо банківських установ, але й ін-

ших фінансових установ-учасників банківських груп.  

По-друге, нагляд за фінансово-кредитним сектором на консолі-

дованій основі дозволить зменшити ризики діяльності та підвищити 

рівень захисту інтересів вкладників та інвесторів учасників банків- 

ських груп, що, своєю чергою, забезпечить стабільність вітчизняної 

фінансової системи.  
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Горалько О. В. Консолидированный надзор за деятельностью бан-

ковских групп и необходимость его применения.  

Исследован вопрос необходимости внедрения надзора на консолидиро-

ванной основе за деятельностью финансовых учреждений-участников банко-

вских групп с целью обеспечения стабильности банковской системы и ограни-

чения рисков. Определено права Национального банка Украины относительно 

установления требований к определенным видам деятельности членов банко-

вских групп. Приведен перечень из 11 банковских групп, которые работают на 

территории Украины. Обозначены основные позитивные аспекты функцио-

нирования банковских групп.  

Ключевые слова: банковская группа, ответственное лицо банковской 

группы, надзор на консолидированной основе, риск.  

 
Goralko О. V. Consolidated supervision over the activities of banking 

groups and the need for its use.  

The question of need of the implementation of the supervision over a consol-

idated basis of the activity of financial institutions – the members of banking groups 

are investigated to ensure the stability of the banking system and limit the risks.  

Enforceable rights of the National Bank of Ukraine on the application of 

unified rules in such activities of members of the banking group as: the system of 

corporate governance, the procedure of consolidation and reporting, the system of 

internal control and risk management, limit, norms of capital ratio are considered. 

However, there are issues which need improvement related to risk manage-

ment and providing financial stability of the banking group.  

National Bank of Ukraine has the right to determine within the banking 

group subgroup consisting of at least two financial institutions and make them su-

pervision on sub-consolidated basis for the purposes of supervision on a consolidat-

ed basis.  

The total amount of direct and / or indirect participation of members of 

banking group in the share capital of a legal entity that is not a financial institution 

should not exceed 15 percent of consolidated regulatory capital of the banking 

http://www.aval.ua/
http://www.pravex.com/ukr/
http://www.economics/
http://www.privatbank.ua/.../
http://www.piraeusbank.ua/


_________________________________________________  Серія економічна ________ 
__________________________________________________________________________ 

 167 

group. The total amount of direct and / or indirect participation of members of the 

banking group in the share capital of all entities that are not financial institutions 

should not exceed 60 percent of consolidated regulatory capital of the banking 

group. The amount of investment of the members of banking group in the capital of 

the insurance company (insurance companies) is excluded from regulatory capital 

of the banking group.  

There are several positive aspects of the creation of banking groups. Firstly, 

it will give the opportunity for the National Bank of Ukraine to apply the regulatory 

norms not only to banks but also to other financial institutions. Secondly, the super-

vision of the financial and credit sector on the consolidated basis will reduce the 

risks of the activity and increase the level of protection of the interests of depositors 

and investors members of banking groups.  

Key words: banking group, responsible person of the banking group,  su-

pervision over the consolidated basis, risk.  
 

Стаття надійшла 10 березня 2014 р. 

 

 

УДК 339.138(477)                Я. О. Горинь 

 

ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ 
«ОСВІТНЯ ПОСЛУГА» ТА ЇЇ ВИДИ 

 
Розкрито зміст такої категорії, як «освітня послуга», та наведено її 

класифікацію. Проаналізовано різноманітні підходи до означення поняття 

освітніх послуг, які можна вирізнити: з точки зору особистості, держави та 

підприємства. Зауважено, що низка ознак, а саме: структура, освітній рі-

вень, освітньо-кваліфікаційний рівень, рівень наукового ступеня, вчене звання, 

допомагають краще окреслити суть освітніх послуг.  

Ключові слова: послуга, освітня послуга, вищий навчальний заклад, 

надання освітніх послуг, ознака освітніх послуг, види освітніх послуг, класифі-

кація освітніх послуг.  

 

Постановка проблеми. Сучасна система вищої освіти України 

швидко розвивається, що в основному пов’язано із її комерційною дія-

льністю. Однією з таких причин є створення ринку освітніх послуг, 

який сформований з вищих навчальних закладів різних організаційно-

правових форм напрямів, з різними спеціальностями, умовами конкур-

сного відбору, формами, методами, технологіями навчання тощо.  

Стан дослідження. Аналіз наукових досліджень довів, що про-

блемі освітніх послуг як механізму управління вищими навчальними 

закладами, теоретичним і практичним питанням та підходам щодо  

формування маркетингових стратегій присвячені роботи багатьох  
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зарубіжних і вітчизняних учених: Ф. Котлера, І. Ансоффа, Ж.-Ж. Лам-

бена, Г. Багієва, Є. Голубкова, Т. Данько та ін. Окрім того, питання 

щодо діяльності ВНЗ майже не розглядаються.  

Елементи розробок у цьому напрямі відображені в публікаціях 

А. Панкрухіна, М. Лукашенка, Е. Песоцької, В. Уколова, В. Маркова, 

В. Зотова, Т. Оболенської. Але ці дослідження зосереджені або на  

аналізі маркетингу послуг як таких, або тільки наближені до пробле-

матики у сфері освіти, тобто вони не відображають цілісний підхід 

до  формування стратегії маркетингової діяльності вищого навчаль- 

ного  закладу.  

Метою статті є вивчення поняття «освітня послуга», а також 

виокремлення її специфічних ознак і формування класифікації.  

Виклад основних положень. Одним із головних понять 

освітнього маркетингу є поняття «освітньої послуги». У науковій літе-

ратурі є різні підходи до визначення освітніх послуг. Так, В. Зотов під 

освітніми послугами розуміє комплекс навчальної й наукової інфор-

мації, що надають громадянину у формі сукупності знання освітнього 

й спеціального характеру, а також практичні навички для їхнього по-

дальшого застосування [1, с. 18]. Як результат навчальної, управлінсь-

кої, фінансово-господарської діяльності навчального закладу розглядає 

освітні послуги Т. Сон [2].  

Як приклад, наведемо варіант Д. А. Шевченко, який визначає 

освітню послугу як «системно агрегований, комплексний єдиний  

продукт ВНЗ [3]. Процес здобуття певного набору знань, практичних 

способів їх застосування, здатних задовольняти прагнення особи 

у  своєму професійному статусі й зростанні». Б. Девіс і Л. Елісон 

так  визначають продукт освітньої установи: «освітня послуга, надана 

учням» [4, с. 27].  

Щетинін В. під освітніми послугами розуміє «систему знань, 

інформації, умінь і звичок, які використовуються з метою задоволення 

різноманітних потреб людини, суспільства і держави» [5, с. 29].  

На думку Т. Є. Оболенської, «освітня послуга – це специфічний 

товар, який задовольняє прагнення людини в набутті певних знань, 

звичок і умінь для їх подальшого використання в професійній діяльно-

сті» [6, с. 167].  

Як зазначають Д. П. Богиня і О. А. Грішнова, послуга професій-

ної освіти є особливим товаром та зберігає риси суспільного блага. 

Тому потреба у послугах освіти як суспільного блага виражається че-

рез механізм суспільного вибору у вигляді ухвалення рішення щодо 

вступу до конкретного навчального закладу, на той чи інший факуль-

тет, взагалі обрання відповідного престижного і привабливого рівня 
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освіти [7]. Попит населення на послуги освіти може стримуватися пра-

вилами прийому до навчальних закладів, рівнем вимог до якості знань 

абітурієнтів, а також деформуватися ажіотажним попитом населення 

на окремі професії та спеціальності чи політикою держави стосовно 

підтримки осіб, які навчаються.  

І. Л. Решетнікова і В. М. Смирнова вважають, що освітні послу-

ги – це доволі специфічний «товар». Вони володіють високою спожив-

чою вартістю, оскільки збільшують інтелектуальний потенціал особи-

стості, майбутніх робітників чи фахівців [8]. На розвинутих ринках 

зазначене відображається у високій вартості послуг кваліфікованої 

робочої сили, правомірності високих цін на освітні послуги. Для освіт-

ніх послуг характерна тривалість періоду їх надання, відстроченість 

виявлення результативності освітніх послуг і залежність ефективності 

роботи випускників навчальних закладів від умов їх праці та життя.  

Більш широко аналізує освітні послуги А. Панкрухін. Учений 

уважає, що це комплекс таких послуг, які безпосередньо пов’язані 

з  реалізацією головних цілей освіти та здійснення її місії, тому голов-

ною метою освіти як педагогічного процесу є зростання цінності лю-

дини як особистості, фахівця, громадянина [9].  

Освітня послуга – це сукупність корисних властивостей, які по-

винні задовольнити пов’язані з одержанням кваліфікації потреби спо-

живачів. Освітні послуги задовольняють особистісні (кінцевий спожи-

вач), колективні (підприємства-роботодавці) та суспільні (держава, 

суспільство) потреби.  

Зважаючи на тривимірну сутність освітньої послуги, можна да-

ти визначення послуги вищої освіти з кожного аспекту:  

1. З погляду особистості, – це процес передачі кінцевому  

споживачеві сукупності знань, вмінь та навичок професійного змісту, 

які необхідні для задоволення його особистих потреб в отриманні 

професії, а також самовдосконаленні та самоствердженні; цей процес 

здійснюється за тісної взаємодії зі споживачем відповідно до встанов-

леної програми та за певною формою (стаціонарна, заочна, вечірня 

або  дистанційна).  

2. З погляду підприємства, – це процес фахової підго- 

товки, підвищення кваліфікації або перепідготовки персоналу, яка  

необхідна для забезпечення його подальшої працездатності, під- 

тримки конкурентоздатності людського капіталу і розвитку у змінному 

ринковому середовищі.  

3. З погляду держави, – це процес, який забезпечує розши- 

рене відтворення сукупного особистісного та інтелектуального потен-

ціалу  суспільства.  
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Для глибшого дослідження освітніх послуг охарактеризуємо їх-
ню класифікацію. Так В. П. Штуль пропонує класифікувати освітні 
послуги за такими критеріями: 

– за суб’єктами надання (форма власності; рейтинг; джерело 
фінансування; підпорядкування; освітні, наукові рівні; назва, статус; 
органи акредитації; форма навчання; рівень забезпеченості; місце на-
дання послуги; інтеграція з навчальними закладами; ступінь інтеграції 
з іноземними ВНЗ; місце розташування ВНЗ; акредитаційний рівень); 

–  за суб’єктами споживання (мета і мотиви освіти; вид 
суб’єкта; географічно-демографічні ознаки; характеристика сім’ї;  
поведінка  на  ринку)  [10, с. 34].  

Своєю чергою, О. Воронько освітні послуги пропонує поділити 
на теоретичного і практичного характеру. Послуги теоретичного хара-
ктеру покликані ознайомлювати студентів із базовими науково-
теоретичними положеннями та прикладними аспектами теоретичних 
питань, розвивати здатність до систематичної творчої роботи та сти-
мулювати заінтересованість студента у поглибленні своїх знань, при-
щеплювати потяг до творчості та розуміння того, що не існує  
«істини в останній інстанції». Послуги ж практичного характеру дають 
змогу студентам закріпити, розширити, поглибити та деталізувати  
набуті теоретичні аспекти, одержати практичні навички прийняття 
й  обґрунтування управлінських рішень, оволодіти методикою та тех-
нікою здійснення техніко-економічного й організаційно-управлін- 
ського аналізу, а також акцентувати увагу на розвитку творчої актив-
ності й самостійної особистості [11, с. 87].  

Унаслідок відсутності у вітчизняних літературних джерелах  
загальновизнаної класифікації освітніх послуг виділимо їх основ- 
ні класифікаційні ознаки, скориставшись Законом України «Про  
освіту» [12].  

За структурою освіта містить: дошкільну, загальну середню, по-
зашкільну, професійно-технічну, вищу, післядипломну освіту, аспіран-
туру, докторантуру, самоосвіту.  

За освітнім рівнем освіта є початковою загальною, базовою за-
гальною середньою, повною загальною середньою, професійно-
технічною, базовою вищою, повною вищою.  

За освітньо-кваліфікаційним рівнем в освіті виділяють кваліфі-
кованого робітника, молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, 
магістра.  

За рівнем наукового ступеня виділяють кандидата наук, док- 
тора  наук.  

За вченим званням вирізняють старшого наукового співробітни-
ка, доцента, професора.  
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За тривалістю надання послуги (навчання) освіта є довгостроко-

вою, середньостроковою, короткостроковою.  

За застосованими методами навчання виділяють освіту за тра-

диційними програмами; програмами проблемного навчання; програ-

мами, які базуються на аналізі ділових ситуацій, та інші. 

За формами надання основних освітніх послуг освіта поділяєть-

ся на денну, вечірню, заочну, дистанційну, екстернатну.  

За освітніми програмами додаткової професійної освіти виділя-

ють підвищення кваліфікації, стажування, професійну перепідготовку, 

перепідготовку.  

За організаційно-правовими формами заклади освіти можуть 

бути державними, муніципальними, недержавними: приватними, уста-

новами громадських і релігійних організацій (об’єднань).  

За способами оплати послуг виділяють платні, частково платні, 

безкоштовні освітні послуги.  

Висновки. Освітні послуги, що надаються державними вищими 

навчальними закладами, пропонуємо визначити як освітню діяльність, 

яка фінансується з державного бюджету та за рахунок інших фінансо-

вих джерел, пов’язану із забезпеченням реалізації конституційних прав 

людини і громадянина на отримання вищої освіти на основі платної чи 

безоплатної основи і яка здатна задовольнити потреби людини.  

У результаті дослідження існуючих класифікацій освітніх пос-

луг у різних сферах наукового пізнання, на нашу думку, доцільно за-

провадити в адміністративно-правову доктрину класифікацію освітніх 

послуг, в основу відмежування якої від інших за галузевою належніс-

тю наукових класифікацій покласти критерій повноти послуг. Зазначе-

ний критерій містить внутрішню диференціацію на послуги, які нада-

ються в межах установлених програм, і додаткові освітні послуги.  
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Горынь Я. О. Теоретический анализ понятия «образовательная 

услуга» и ее виды. 

Раскрыто содержание такой категории, как «образовательная услу-

га» и предложена ее классификация. Проанализированы различные подходы к 

определению понятия образовательных услуг, которые можно выделить: с 

точки зрения личности, с точки зрения государства и с точки зрения предп-

риятия. Отмечено, что ряд признаков, а именно: структура, образователь-

ный уровень, образовательно-квалификационный уровень, уровень научной 

степени, ученое звание, помогают лучше определить суть образовательных 

услуг.  

Ключевые слова: услуга, образовательная услуга, высшее учебное за-

ведение, предоставление образовательных услуг, признак образовательных 

услуг, виды образовательных услуг, классификация образовательных услуг.  

 
Horyn Y. О. Theoretical analysis of the concept «educational services» 

and its types. 

In the transition to democracy acute problem of modernization of all spheres 

Ukrainian society. There is an evident need for society changing educational para-

digms and educational guidance, because education plays a crucial role in the de-

velopment of the state. Education is a vital function key sector and the condition of 

the society. The function of the sense that education forms the personality in all its 

many dimension, rather than just giving knowledge and profession. From top, prior-

ity role of education, knowledge, especially scientific, not only general knowledge 

in  the life of the individual and society. Historical experience shows that to achieve 

the desired social and economic progress can not be any state where science and 
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education by developing «residual» financing, where the educational program is not 

a primary business. Highly developed and democratic currently the only country 

where education funding is a priority matter the state and society, and the educa-

tional issues and technology occupy a dominant position in government policy.  

This publication is the content of this category as an educational service and 

presented their classification. Analysis of different approaches to the definition of 

the concept of educational services, among which are: in terms of personality, in 

terms of the state and in terms of the enterprise. A number of features, namely: 

structure, educational attainment, educational qualification level, the level of aca-

demic degree, academic rank, duration of services, duration of services, used teach-

ing methods, form of provision of basic education services, education programs of 

continuing professional education, organizational and legal form, methods of pay-

ment help to better define the essence of education. For attention were taking of both 

domestic and foreign publications.  

Key words: services, educational services, higher education institution 

providing educational services feature educational services, types of educational 

services, the classification of educational services.  
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ДО ПИТАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
ВІДТВОРЕННЯ РОБОЧОЇ СИЛИ  

З ПОЗИЦІЙ МІКРОРІВНЯ 
 

Розглянуто питання теорії дослідження ефективності державного 

регулювання відтворення робочої сили з позицій мікрорівня. Зазначено, що 

сукупність заходів, які пов’язані з державним регулюванням відтворення  

робочої сили, потребує інвестування коштів. Доведено, що ефективність 

державного регулювання відтворення робочої сили доцільно розглядати як 

інвестиційні проекти, в яких беруть участь суб’єкти господарювання.  

Ключові слова: ефективність, державне регулювання, робоча сила, 

показники ефективності.  

 

Постановка проблеми. Формулювання стратегічних напрямів 

політики держави в галузі відтворення робочої сили не передбачає  

точних якісних показників, досягнення яких означало б повну ефекти-

вність державного регулювання відтворення робочої сили. У цьому 

випадку доречною є конкретизація цілей і на макро-, і на мікрорівнях, 
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в соціальному і економічному аспектах. Щодо оцінки ефективність 

державного регулювання відтворення робочої сили з позицій мікрорі-

вня, то треба зважити на два аспекти: соціальний і економічний. Соці-

альну ефективність кількісно визначити складно. Вона полягає в отри-

манні тих стандартів соціально-економічного життя, які зроблять про-

цес відтворення робочої сили більш ефективним. Щодо економічного 

аспекту, то треба акцентувати на трактуванні робочої сили, основним 

завданням її відтворення є підвищення її фізичних і професійних якос-

тей, що, своєю чергою, призведе до підвищення конкурентоздатності 

робочої сили і, як наслідок, зростання доходів господарюючих 

суб’єктів.  

Стан дослідження. Теоретико-методологічні й економіко-

організаційні аспекти дослідження ефективності державного регулю-

вання відтворення робочої сили розглянуто в працях таких вітчизня-

них і зарубіжних учених: Г. Беккер, Д. Богині, В. Гой, О. Грішнової, 

М.  Долішнього, С. Дятлова, М. Євтушенко, Р. Капелюшникова, 

О.  Кундицького, В. Куценко, Є. Лібанової, Я. Мінсера, С. Тютюнни-

кова, О. Стефанишин, Т. Шульца та інші.  

Мета статті – визначити регулювання відтворення робочої сили 

з позицій мікрорівня. 

Виклад основних положень. Сукупність заходів, яка пов’язана 

з державним регулюванням відтворення робочої сили, потребує інвес-

тування коштів. І для того, щоб побачити ефективність їх вкладання, 

потрібен час. З економічної точки зору, не завжди витрачені кошти 

приносять належний економічний ефект.  

Власне з цих міркувань ефективність державного регулювання 

відтворення робочої сили доцільно розглядати як інвестиційні проек-

ти, в яких беруть участь суб’єкти господарювання. Закономірно, що ці 

заходи не є інвестиціями в класичному їх розумінні і тому оцінка ефе-

ктивності цих проектів буде пов’язана з низкою особливостей.  

Для оцінки ефективності окреслених заходів пропонуємо вико-

ристовувати такі показники: 

 метод чистої теперішньої вартості (NPV); 

 метод точок Фішера для 2 проектів; 

 метод індексу прибутковості (PI); 

 метод дисконтованого терміну окупності (DPP); 

 методом граничної ефективності; 

 метод внутрішньої норми рентабельності (IRR).  

Зазначимо, що майже всі означені методи оцінки ефективності 

інвестиційних проектів в своїй основі використовують термін реаліза-
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ції проекту; вихідні грошові потоки (COF); вхідні грошові потоки 

(CIF); ставка дисконтування (r).  

Під дисконтуванням майбутніх доходів розуміємо процес, за 

якого економічні суб’єкти оцінюють теперішню цінність майбутніх 

прибутків або, іншими словами, – коригують цінність вигод упродовж 

певного проміжку часу. Основним завданням процесу дисконтування 

є  визначення вартості капіталу в кожен конкретний проміжок часу.  

З метою наближення методів оцінки ефективності інвестицій-

них проектів до оцінки ефективності державного регулювання відтво-

рення робочої сили, необхідним є конкретизація цих понять для інвес-

тування в процес відтворення робочої сили.  

Коли йдеться про ухвалення рішення з будь-якого питання, що 

стосується відтворення робочої сили, то зазвичай планується збіль-

шення доходів внаслідок розширеного відтворення робочої сили. Під 

терміном реалізації проекту ми розуміємо період часу, який складаєть-

ся із періоду здійснення інвестиційних заходів, пов’язаних із відтво-

ренням робочої сили та часу, впродовж якого отримані робочою силою 

інвестиції збільшуватимуть доходи суб’єктам господарювання.  

Вихідними грошовими потоками будь-якого інвестиційного 

проекту вважаються витрати, пов’язані з його реалізацією. Для заходів, 

пов’язаних із відтворенням робочої сили, грошові потоки охоплюють 

такі елементи: 

1. Одноразові або багаторазові витрати, які здійснюються 

економічними суб’єктами в процесі відтворення робочої сили.  

2. Величиною втрачених доходів, тобто сумою коштів, на яку 

зменшується доходи економічних суб’єктів у процесі відтворення ро-

бочої сили. Це пов’язано з тим, що процес відтворення передбачає на-

вчання, лікування тощо, тобто час, коли робоча сила не заробляє гро-

ші, а потребує коштів. Зазначимо, що такий ефект зменшення доходу 

спостерігається тільки упродовж відтворення робочої сили і спричине-

ний тільки цим процесом.  

Вхідними грошовими потоками у випадку відтворення робочої 

сили будуть суми збільшення доходів економічних суб’єктів унаслідок 

розширеного її відтворення. Особливістю зазначених потоків є те, що 

вони виникають лишень упродовж терміну корисного використання 

робочої сили. Оцінити вхідні грошові потоки складно. Це пов’язано 

з  тим, що нелегко визначити серед сукупності заходів державного ре-

гулювання робочої сили саме той, що призвів до зміни доходів еконо-

мічних суб’єктів. На практиці економічний ефект від інвестиційних 

рішень, пов’язаних із відтворенням робочої сили, оцінюється за допо-

могою бізнес-моделі.  
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З огляду на комплексність заходів, пов’язаних із відтворенням 

робочої сили, варто пам’ятати, що це інвестиційний проект, що перед-

бачає альтернативу вкладання коштів. Дохідність альтернативних  

інвестиційних проектів, виражена у відсотках з аналогічним ступе- 

нем ризику і терміном реалізації, виконуватиме роль ставки дис- 

контування, що дасть змогу для порівняння оцінюваного заходу  

з  альтернативним.  

Проаналізуємо методи оцінки ефективності державного регу-

лювання відтворення робочої сили.  

1.  Метод визначення чистої теперішньої вартості (NPV)  

проекту. 

Чиста теперішня вартість (NPV) проекту визначається як різни-

ця між вхідними і вихідними грошовими потоками інвестиційного 

проекту, дисконтованими на певний момент часу. Математично її мо-

жна розрахувати за допомогою формули: 
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де: CIFt – вхідні грошові потоки, COFt – вихідні грошові потоки, r – 

ставка дисконтування, t – термін реалізації проекту.  

За умови, якщо (NPV) проекту > 0, то такі заходи в відтворення 

робочої сили є доцільними з економічної точки зору. У разі, коли нами 

розглядається декілька заходів, то вибирати необхідно той, де величи-

на чистої теперішньої вартості є більшою.  

2. Метод точок Фішера для двох заходів.  

Якщо здійснено два заходи з питань відтворення робочої  

сили і  необхідно порівняти їх ефективність, доречним є використання 

методу точок Фішера.  

Точки Фішера – це значення ставки дисконтування, за яким ве-

личина NPV двох заходів, які аналізуються, рівнозначні. Значущість 

цих точок проявляється в тому, що вони дають можливість простежити 

інтервали значень ставки дисконтування, де величина NPV буде найбі-

льшою і йому відповідає найдовший відрізок. За цих умов захід із 

державного регулювання відтворення робочої сили, для якого викону-

ються наведені умови, буде найефективнішим. Практичне використан-

ня означеного методу здійснюється шляхом використання функцій 

будь-якого математичного пакету за умови, що NPV досліджуваних 

заходів є рівними.  

3. Метод індексу прибутковості (ануїтету) (PI) заходу.  
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Індекс прибутковості (PI) представляє інтегральний економіч-

ний ефект від проекту. Він використовується для порівняння дискон-

тованої на певний момент часу величини вхідних грошових потоків 

з  дисконтованою на той же момент часу величиною вихідних грошо-

вих потоків. Завдяки цьому показнику очевидно, у скільки разів дис-

контована на певний момент часу величина загальних економічних 

вигід інвестиційного проекту більша, ніж дисконтована на той же мо-

мент часу величина загальних економічних витрат. Математично його  

можна розрахувати за допомогою формули: 
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де: CIFi – вхідні грошові потоки, COFi – вихідні грошові потоки, r – 

ставка дисконтування, t – термін реалізації проекту.  

За умови, якщо індекс прибутковості (PI) заходу > 1, то такі за-

ходи в відтворення робочої сили є доцільними з економічної точки 

зору. У разі, коли нами розглядається два заходи з різними індексами 

прибутковості, але величина яких є більшою за 1, то вибирати необ-

хідно той, де індекс прибутковості є більшим.  

4. Метод дисконтованого строку окупності (DPP) заходу.  

Дисконтований строк окупності заходу (DPP) відображає, за 

який проміжок часу сума загальних економічних витрат певного захо-

ду, дисконтована на певний момент часу, буде компенсована су- 

купністю загальних економічних вигід, які також дисконтовані  

на такий період часу. Математично його можна представити за допо-

могою  формули: 
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де: CIFt – вхідні грошові потоки, COFt – вихідні грошові потоки, r – 

ставка дисконтування, k – номер періоду, в якому інвестиції повністю 

компенсувалися, t – термін реалізації проекту.  
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У разі, якщо DPP заходу є меншим за термін його реалізації, то 

його реалізація з економічної точки зору є доцільною. Критерієм вибо-

ру між двома заходами є захід з меншою величиною DPP.  

5. Методом граничної ефективності  

Математичне визначення внутрішньої норми дохідності IRR, за 

якої чистий дисконтований дохід рівний нулю, можна представити за 

допомогою формули 4 [8, с. 109]: 
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Після розрахунку IRR порівнюють із граничною нормою доходу 

на вкладений капітал. Якщо IRR більший за мінімальний рівень дохід-

ності r, проект вважається економічно вдалим, якщо навпаки – невда-

лим. Однак на практиці виникають труднощі з обчисленням цього по-

казника. Це пов’язано з низкою причин, головними з яких, на нашу 

думку, є неможливість його використання для неординарного грошо-

вого потоку та непридатність для оцінювання несумісних проектів [7, 

с. 53; 8, с. 80].  

6. Метод внутрішньої норми рентабельності (IRR) заходу 

Внутрішня норма рентабельності IRR репрезентує таку норму 

відсотка, за якої зберігається рівність між дисконтованою вартістю 

майбутніх вигід і дисконтованою вартістю витрат. Математично це 

можна представити за допомогою формули: 
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де: CIFt – вхідні грошові потоки, COFt – вихідні грошові потоки, t – 

термін реалізації проекту.  

Зазначимо, що в такому випадку критерієм прийняття рішення 

про ефективність певного заходу щодо регулювання відтворення ро-

бочої сили є умова, а саме: внутрішня норма рентабельності є вищою 

за норму рентабельності альтернативних заходів щодо відтворення 

робочої сили. Перевагу слід надавати тому заходу, в якого величина 

IRR більша.  

Поняття внутрішньої норми рентабельності акцентує на тому, 

що за наведеною методикою визначають абсолютну, а не відносну ре-

нтабельність заходу, пов’язаного з державним регулюванням відтво-

рення робочої сили.  
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На противагу показнику поточної ефективності, показник внут-

рішньої норми рентабельності призначений для визначення ступеня 

окупності певних характеристик робочої сили впродовж терміну її ви-

користання. Це пояснює те, що за обчислення внутрішньої норми рен-

табельності застосовують показники доходів і витрат, які дисконту-

ються на початок здійснення регулятивного заходу.  

Також, на нашу думку, важливо те, що за допомогою IRR вини-

кає можливість зіставлення окупності вкладень у робочу силу та інші 

види активів.  

Крім того, описані методи оцінки ефективності державного ре-

гулювання відтворення робочої сили не завжди показують однакові 

результати. Це пояснюється врахуванням якогось одного вирішального 

критерію для оцінки ефективнішого заходу. Однак ефективність дер-

жавного регулювання відтворення робочої сили можна здійснювати 

будь-яким запропонованим методом. Все залежатиме від наявності 

коштів, ризику, стану макросередовища тощо. Найкращим, на наш 

погляд, методом є показники внутрішньої норми рентабельності. Ми 

їм надаємо перевагу через те, що вони найкраще характеризують при-

бутковість заходів із формування характеристик робочої сили в часо-

вому проміжку.  

Відмінності в методах оцінювання ефективності державного ре-

гулювання відтворення робочої сили криються в підходах до вибору 

критерію, який визначатиме вартість робочої сили. Тут можливі два 

варіанти: перший – витратний, за яким вартість робочої сили визнача-

ється вартістю необхідною для її розширеного відтворення, другий – 

результативний, за яким вартість робочої сили визначається результа-

том від її використання.  

Зауважимо, що робоча сила передбачає продуктивне викорис-

тання, тобто отримання ефекту, і саме цей ефект повинен визначати 

розмір і вартість робочої сили. Ефективність державного регулювання 

відтворення робочої сили повинна максимізувати цей ефект (чим бі-

льший ефект, тим ефективність державного регулювання відтворення 

робочої сили більша).  

Проте не означає, що використання витратних методів оціню-

вання ефективності державного регулювання відтворення робочої сили 

є недоречним. Застосування цих методів є доречним з цієї причини, що 

завдання ефективного використання робочої сили має максимізувати 

інтегральний ефект від її використання.  

Крім того, ефективність відтворення робочої сили визна- 

чаємо шляхом порівняння витрат на цей процес та результатів  

самого  відтворення.  
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Завершальним етапом оцінки ефективності державного регулю-

вання відтворення робочої сили є зіставлення вхідних і вихідних гро-

шових (інвестиційних) потоків.  

Висновки. Для всебічного аналізу ефективності державного  

регулювання відтворення робочої сили необхідно використовувати 

якнайбільше показників, оскільки комплексність у використанні всіх 

зазначених показників є одним із основних напрямів підвищення  

ефективності державного регулювання відтворення робочої сили.  
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Грициняк О. И. К вопросу комплексной оценки эффективности го-

сударственного регулирования воспроизводства рабочей силы с позиций 

микроуровня. 

Рассмотрен вопрос теории исследования эффективности государст-

венного регулирования воспроизводства рабочей силы с позиций микроуровня. 

Отмечено, что совокупность мер, связанных с государственным регулирова-

нием воспроизводства рабочей силы, требует инвестирования средств. Дока-

зано, что эффективность государственного регулирования воспроизводства 

рабочей силы целесообразно рассматривать как инвестиционные проекты, в 

которых принимают участие субъекты хозяйствования.  

Ключевые слова: эффективность, государственное регулирование, 

рабочая сила, показатели эффективности.  

 
Hrytsynyak O. І. Questions to comprehensive evaluation of efficiency 

of  government regulation reproduction of labour from the standpoint of 

micro-level. 

This paper discusses the theory study of the effectiveness of state regulation 

of reproduction of labour from the standpoint of micro-level. The author notes that 

the entire set of activities associated with government regulation of reproduction of 

labour power requires investment funds and in order to see the effectiveness of their 

investment takes time. Actually these reasons, in this article the author argues that 

the effectiveness of state regulation of reproduction of labour power should be con-

sidered as investment projects involving entities. Taking into account all the com-

plexity of events associated with the reproduction of the labor force by the author 

emphasizes that this investment project and how each project of this kind provides 

an alternative investment.  
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Rate of return on alternative investment projects expressed as a percentage 

of the same risk level and deadlines will serve as the discount rate that would allow 

for comparison with the alternative measure being evaluated. It is noted that the use 

of the cost method is appropriate for this reason that the problem of effective use of 

labor is to maximize the cumulative effect of its use. In addition, the effectiveness of 

the reproduction of labor is calculated by comparing the costs of the process and 

results of the play.  

Also determined that a comprehensive analysis of the effectiveness of state 

regulation of reproduction of labor power, it is necessary to use as most indicators, 

as the complexity of use of the above mentioned parameters is one of the main direc-

tions of improving the efficiency of state regulation of reproduction of labor.  

Key words: efficiency, government regulation, labour, performance.  
  

Стаття надійшла 3 лютого 2014 р. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ 

СТРАХУВАННЯ ВКЛАДІВ У ШВЕЙЦАРІЇ 
 

Досліджено сучасну систему гарантування вкладів, яка сьогодні  

створена у Швейцарії та гарантує не лише повернення вкладених коштів 

у  депозитні програми комерційних банків, але і забезпечує отримання власних 

коштів клієнтів фондових дилерів. Також у статті виконано порівняльний 

аналіз систем гарантування вкладів України та Швейцарії з виділенням  

основних критеріїв такого аналізу: сфери застосування, сфери розповсю-

дження у  відповідності до видів клієнтів, суми граничного розміру відшкоду-

вання, джерел виплат, часу сплати коштів клієнтам фінансових установ, 

кількості учасників.  

Ключові слова: вклад, система гарантування вкладів, страхування, 

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, фондові дилери, Асоціація захисту 

депозитів для швейцарських банків і фондових дилерів.  

 

Постановка проблеми. Запорукою стабільного розвитку фінан-

сового ринку будь-якої країни є наявність сформованих і дієвих меха-

нізмів забезпечення надійності повернення фінансових ресурсів їх вла-

сникам, тобто фізичним та юридичним особам. Саме зазначені механі-

зми мають змогу забезпечити поверненість коштів економічним 

суб’єктам унаслідок настання непередбачуваних обставин. Підтриман-

ня відчуття довіри до фінансових посередників є запорукою подаль-

шого розвитку фінансового ринку та національної економіки, оскільки 

тимчасово вільні кошти фізичних та юридичних осіб, як правило, 
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є  основою функціонування національного господарства. Саме тому 

всі  без винятку країни значну увагу приділяють питанням забезпечен-

ня та нарощення довіри між економічними суб’єктами з приводу про-

цесів акумулювання та передання у тимчасово вільне використання 

фондів фінансових ресурсів.  

У кожній країні сформувалася, відповідно до культурних, мен-

тальних, політичних і моральних особливостей розвитку суспільства, 

система забезпечення довіри громадян до фінансових посередників. 

Як  правило, до цієї системи належать системи гарантування вкладів, 

що були залучені банківськими установами. В Україні, де нині основні 

інститути ринкової економіки перебувають у трансформаційних умо-

вах та процесах становлення, актуальними стають питання вивчення 

зарубіжного досвіду формування об’єктивно потрібних ринкових умо-

вах господарювання механізмів нарощення довіри між різнобічними 

економічними суб’єктами з приводу руху грошових коштів. Ефектив-

ність такої системи дає змогу нарощувати обсяги кредитних та інвес-

тиційних ресурсів, які необхідні для розвитку реального сектора наці-

ональної економіки.  

У нашій країні сформувалася історично банкоцентрична націо-

нальна економіка, за якої основну функцію у розвитку національного 

господарства виконують банківські установи. Саме тому актуальними 

стають питання формування довіри фізичних та юридичних осіб до 

банківських установ. З цією метою цікавим, з урахуванням рівня на-

дійності та світової репутації, є досвід Швейцарії у побудові системи 

гарантування вкладів.  

Стан дослідження. У науковій літературі сьогодні існує значна 

кількість наукових праць, автори яких досліджують питання функціо-

нування банківських систем зарубіжних країн, зокрема Швейцарії. 

До  таких учених варто віднести Н. Златіна, О. Костюченко, М. Крю-

чок, М. Марич, В. Міщенка, С. Науменкову та ін. Вивченню теоретич-

них, методичних і прикладних засад діяльності систем гарантування 

вкладів, ураховуючи аспекти функціонування вітчизняної системи, 

присвячені роботи значної кількості науковців, серед яких, на нашу 

думку, необхідно виокремити таких, як: С. Аржевітін, Н. Версаль, 

С.  Волосович, С. Куліков, С. Козьменко, Р. Набок, Ю. Фітак та ін.  

Однак, значна увага у роботах цих науковців приділяється теоретич-

ним і прикладним дослідженням, насамперед розвитку банківської 

системи Швейцарії, але у невеликій кількості наукових праць дослі-

джено питання формування, функціонування системи гарантування 

вкладів, що, безсумнівно, є важливою складовою створення ефектив-

ної банківської системи  загалом.  
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Метою статті є вивчення сучасного стану системи гарантування 

вкладів у Швейцарії, визначення її специфічних рис, систематизація 

позитивних рис функціонування такої системи та виявлення можливо-

стей щодо адаптації досвіду Швейцарії до українських реалій побудо-

ви системи гарантування вкладів.  

Виклад основних положень. Досліджуючи розвиток банківсь-

кої системи Швейцарії та окремих її секторів, зазначимо про лідируючі 

позиції зазначеної країни у банківській системи Європейського Союзу 

та світу загалом. Швейцарія у багатьох інвесторів і власників доволі 

значних обсягів тимчасово вільних грошових коштів асоціюється на-

самперед з надійністю, яка викликає довіру клієнтів до діяльності 

швейцарських банків. Зокрема, держава, розуміючи надзвичайну важ-

ливу роль банківського сектора у розвитку національної економіки, 

постійно намагається нарощувати рівень якості регулювання зазначе-

ного сектора та у багатьох випадках є лідером упровадження нових 

норм законодавчого характеру для збільшення ефективності держав-

ного контролю за банківськими установами з метою підвищення про-

зорості та надійсності їх діяльності.  

Фінансовий сектор Швейцарії, зокрема банківський, є одним 

із  найрозвиненіших у світі. Цьому сприяло декілька факторів: а) полі-

тична стабільність; б) нейтралітет (під час світових воєн, відмова 

від  членства у Європейському Союзі, приєднання до ООН тільки 

2012  року); в) Закон про банківську таємницю (1934), що забороняє 

швейцарським банкам надавати інформацію про своїх вкладників; 

г) стабільність національної валюти – франку – щодо інших світових 

валют; ґ) наявність значних валютних коштів у швейцарській економі-

ці – третина всіх офшорних фондів світу розміщена у швейцарських 

банках [2, c. 6; 7].  

Стабільність і надійність банківської системи Швейцарії, яка 

викликає глибоку повагу клієнтів до діяльності банкіських установ 

зазначеної країни, також обумовлені достатньо складним, проте ефек-

тивним, державним регулюванням функціонування різнобічних фінан-

сових посередників, яке є динамічною системою, що постійно розви-

вається відповідно до тенденцій розвитку світової економіки.  

Нині головним регулятором і наглядовим органом фінансового 

ринку Швейцарії є Управління з питань регулювання фінансових рин-

ків Швейцарії (Swiss Financial Market Supervisory Authority – FINMA), 

яке розпочало свою роботу 1 січня 2009 року відповідно до Федераль-

ного Закону про Наглядовий орган фінансового ринку Швейцарії від 

22 липня 2007 р. Управління з питань регулювання фінансових ринків 

Швейцарії створено внаслідок об’єднання трьох органів – Федерально-
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го управління особистого страхування (FOPI), Швейцарської федера-

льної банківської комісії (SFBC) та Управління по боротьбі з відми-

ванням грошей (MLCA) – в єдиний наглядовий орган. Управління 

є  незалежним наглядовим органом, а головна мета його діяльності 

полягає у нагляді та захисті учасників швейцарських фінансових рин-

ків. В Управлінні працює близько 350 фахівців із різних секторів  

фінансового ринку. Діяльність нового регулятора охоплює регулюван-

ня та нагляд за функціонуванням великих банківських груп, банків, 

фінансових посередників, фондових бірж, торговців цінними папера-

ми, схем спільного інвестування, комплексний нагляд за страховою 

діяльністю, взаємодію з юридичними, правоохоронними та міжнарод-

ними органами, а також сферу фінансових послуг [4, c. 107].  

Окрім зазначеної установи, яка покликана забезпечувати стабі-

льність банківської системи Швейцарії, в країні створено також систе-

му гарантування вкладів, яка повинна сприяти зростанню довіри кліє-

нтів до банків зазначеної держави. Зокрема, у Швейцарії, на відміну 

від України, зазначена система гарантує не лише повернення вкладе-

них коштів у депозитні програми комерційних банків, але і забезпечує 

отримання власних коштів клієнтів фондових дилерів у разі втрати 

фінансових ресурсів через погіршення фінансового стану таких 

суб’єктів. Державний орган, що виконує функції гарантування вкла-

дів, – це Асоціація захисту депозитів для швейцарських банків і фон-

дових дилерів (The Depositor Protection Scheme for Swiss Banks 

and  Securities  Dealers). Головною метою його функціонування є за-

хист депозитів клієнтів банків у Швейцарії і, відповідно, зміцнення 

довіри споживачів послуг банківських установ і фондових дилерів, 

здійснення власного внеску в організацію стабільності швейцарської 

фінансової  системи.  
Особливістю системи гарантування вкладів у Швейцарії є те, що 

законодавча база передбачає, що всі відділення швейцарських банків і 
дилерів з цінних паперів повинні бути членами Асоціації захисту де-
позитів для швейцарських банків та фондових дилерів. У разі виник-
нення ситуації, за якої банківська установа або дилер цінних паперів 
не може виконати свої зобов’язання перед власними клієнтами, учас-
ники цієї асоціації акумулюють необхідний обсяг коштів, який потріб-
ний для виплати клієнтам збанкрутілої установи, сума якого встанов-
люється Управлінням з питань регулювання фінансових ринків Швей-
царії. Така схема цілком гарантує, що клієнти неплатоспроможного 
банку або фондові дилери отримають свої кошти впродовж одного 
місяця, що зазначено у законодавстві. Своєю чергою, учасники асоці- 
ації повернуть надані для компенсації кошти у результаті ліквідації 
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банку або фондового дилера з продажем його майна, витребування 
належних йому активів і т. д.  

Зазначена система має свої переваги найперше для клієнтів бан-
ківських установ і фондових дилерів Швейцарії, оскільки забезпечує 
їм гарантію повернення коштів за мінімальної участі держави в цьому 
процесі. Такий механізм дозволяє учасниками банківського ринку та 
ринку цінних паперів самостійно вирішувати проблеми неплатоспро-
можності окремих установ та бути більше зацікавленими у повній 
компенсації клієнтам коштів, що можуть бути ними втрачені. Практи-
ка функціонування такої системи гарантування вкладів у Швейцарії 
сприяє зацікавленості самих учасників фінансового ринку у дотриман-
ні стабільності на ньому, що підвищує рівень довіри клієнтів до діяль-
ності зазначених установ. Подібні до механізму гарантування вкладів 
у  Швейцарії, системи існують також і в інших країнах, зокрема Авст-
рії, Франції, Італії, Люксембургу, Нідерландах і Великобританії. В цих 
країнах національні системи страхування депозитів вимагають сплачу-
вати страхові премії за фактом виникнення страхового випадку – банк-
рутства банку (ex-post). Тобто банки сплачують страхові премії у роз-
мірі, потрібному для сплати страхового відшкодування вкладникам 
збанкрутілого банку [5, с. 56; 3, с. 37].  

У таблиці 1 наведено порівняльну характеристику систем гаран-
тування вкладів в Україні та Швейцарії, що дозволяє окреслити від-
мінності та подібності між зазначеними системами.  

Розглянемо більш детально джерела формування ресурсної бази 
Асоціації захисту депозитів для швейцарських банків і фондових ди-
лерів. Зокрема, відповідно до законодавчої бази основними джерелами 
формування коштів є: 

1)  щорічні внески членів організації; 
2)  добровільні внески; 
3)  внески на оплату різнобічних послуг [6].  
Особливістю витрачання акумульованих коштів є те, що, на ві-

дміну від українських реалій, у Швейцарії формування фінансових 
ресурсів на виплату вкладів клієнтам, які постраждали унаслідок банк-
рутства фінансової установи, відбувається після прийняття рішення 
Управлінням з питань регулювання фінансових ринків Швейцарії, яке 
визначає загальний обсяг коштів, який повинен бути сформований. 
Необхідну суму розділяють на частини серед усіх членів Асоціації за-
хисту депозитів для швейцарських банків і фондових дилерів відпові-
дно до напрямів діяльності та залежно від питомої ваги обсягу активів 
кожного учасника у загальній сумі, яка забезпечується гарантіями. 
Ці  дані до зазначеного органу надає Управлінням з питань регулю-
вання фінансових ринків Швейцарії.  
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Таблиця  
 

Порівняльна характеристика систем гарантування вкладів  

в Україні та Швейцарії 
 

№ 
з/п 

Ознака Україна Швейцарія 

1. Сфера  
застосування 

Система гарантування вкла-
дів розповсюджується ви-

ключно на діяльність банків-

ських установ, які реалізують 
послуги з залучення тимча-

сово вільних коштів фізичних 

осіб 

Система гарантування 
забезпечує повернення 

коштів у разі виникнення 

неплатоспроможності 
не  лише комерційних 

банків, але і фондових 

дилерів 

2. Сфера розпо-
всюдження від-

повідно до видів 

клієнтів 

Система гарантує повернення 
коштів лише фізичним осо-

бам 

Система гарантує повер-
нення коштів і фізичним, 

і юридичним особам 

3. Сума гранично-

го розміру від-

шкодування 
коштів  

200000 грн* (за курсом валют 

на 01 травня 2014 року – 

12143,29 євро) 

100000,00 євро 

4. Джерела  

виплат 

Кошти Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб, які 

акумульовані ним відповідно 
до чинного законодавства 

Кошти учасників асоціа-

цій, які акумулюються 

унаслідок виявлення 
проблем з платоспромо-

жністю окремих фінан-
сових установ 

5. Час сплати 

коштів клієнтам 

фінансових 
установ, які 

визнані непла-

то-
спроможними 

Фонд завершує виплату гара-

нтованих сум відшкодування 

коштів за вкладами в день 
внесення до Єдиного держав-

ного реєстру юридичних осіб 

запису про ліквідацію банку 
як юридичної особи 

Упродовж одного міся-

ця.  

6. Кількість  

учасників 

Учасниками Фонду гаранту-

вання вкладів фізичних осіб є 
банки, участь яких є 

обов’язковою 

Всі банки, які мають 

філіали у Швейцарії 
у  відповідності до дію-

чого законодавства; ана-

логічна норма існує і у 

відношенні до фондових 

дилерів (на 01  травня 

2014  року 289 банків 
та  55 фондовихз дилерів) 

 

* Відповідно до норм п. 1 ст. 26 Закону України «Про систему гаранту-

вання вкладів фізичних осіб» [1]. 

** Складено автором. 
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До керівних органів Асоціації захисту депозитів для швейцарсь-

ких банків і фондових дилерів відповідно до законодавства прийнято 

відносити: 

1) загальні збори членів – всі банки та фондові дилери, які під-

писали згоду; також можуть допускатися інші члени, які подали заявку 

на вступ до організації на розгляд ради директорів; загальні збори про-

водяться не рідше одного разу на три роки; 

2) рада директорів – складається не більше ніж з дванадцяти 

осіб, які обираються з представників Швейцарської приватної асоціації 

швейцарських банкірів, Швейцарської асоціації незалежних фондових 

дилерів, Асоціації швейцарських банкірів для швейцарських бізнес 

клієнтів; 

3) аудитори – обираються загальними зборами організації тер-

міном на три роки; перевіряють фінансову звітність Асоціації захисту 

депозитів для швейцарських банків і фондових дилерів кожного року.  

Соціальним чинником, що сприятиме розвитку фінансового  

сектора, є довіра населення до фінансових інституцій та національної 

валюти. На прикладі Швейцарії можна стрерджувати: одним із чин- 

ників стабільності та стійкості національної валюти – франку – є дові-

ра людей. В Україні існує проблема доларизації економіки – насе- 

лення очікує підвищення курсу долара щодо гривні, значну інфляцію. 

Тому люди прагнуть вберегти свої заощадження в інших валютах. 

Швейцарський франк через ці причини та чинники є стабільнішим 

і  стійкішим за євро та долар, що тільки посилює фінансову систему 

країни  [2, c. 7–8].  

Висновки. Отже, виконавши ґрунтовний аналіз системи гаран-

тування вкладів Швейцарії, можна стверджувати, що інституційний 

прояв її у вигляді існування Асоціації захисту депозитів для швейцар-

ських банків і фондових дилерів справді виконує покладені на неї  

функції та робить вагомий внесок у розвиток банківської системи 

Швейцарії та загальну стабілізацію її національної економіки. Зазна-

чена система побудована на інших засадах порівняно з аналогічною 

системою, що функціонує в Україні.  

Основна відмінність – це мінімізація ролі держави у виплатах 

гарантій за зобов’язаннями фінансових установ, які вирішено визнати 

банкрутами. Вважається, що інші учасники найбільше зацікавлені 

у  підтримці стабільності розвитку депозитного ринку та ринку цінних 

паперів. Фактично, спокій на цих ринках сприяє зростанню рівня дові-

ри клієнтів до діяльності банків і фондових дилерів, що є запорукою 

насамперед їх ефективної діяльності у майбутньому та може гаранту-

вати отримання прибутків.  
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Нині більшість вітчизняних науковців стверджує, що в україн-

ських реаліях за банкрутства одного універсального банку Фонд гара-

нтування вкладів фізичних осіб без допомоги держави не зможе вико-

нати покладені чинним законодавством на нього функції. Саме тому, 

на нашу думку, в Україні за чинної системи завжди актуальними бу-

дуть питання нарощення активів зазначеного Фонду для забезпечення 

стабільності на депозитному ринку. Загалом комерційні банки як 

окремі учасники не зацікавлені у виявленні слабких із фінансової точ-

ки зору учасників банківського ринку, оскільки їм у будь-якому разі  

необхідно буде сплачувати відрахування до Фонду гарантування вкла-

дів фізичних осіб, розміри яких зафіксовано у чинному законодавстві 

України. У Швейцарії необхідність гарантування вкладів держава пе-

ревела у сферу відповідальності виключно банківських установ і фон-

дових дилерів. Окремі складові такого механізму варто, на нашу дум-

ку, вровадити і в Україні, надавши банківським установам більшої 

свободи у регулювання власної діяльності, та підвищити їх зацікавле-

ність у стабільності функціонування банківських установ загалом.  
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Дубина М. В. Особенности функционирования системы страхова-

ния вкладов в Швейцарии. 
Исследована современная система гарантирования вкладов, которая се-

годня создана в Швейцарии и гарантирует не только возврат вложенных 
средств в депозитные программы коммерческих банков, но и обеспечивает по-
лучение собственных средств клиентами фондовых дилеров. Также в статье 
предложен сравнительный анализ систем гарантирования вкладов Украины и 
Швейцарии с выделением основных критериев такого анализа, в частности: 
сферы применения, сферы распространения в соответствии с видами клиен-
тов, суммы предельного размера возмещения, источников выплат, времени 
уплаты средств клиентам финансовых учреждений, количества участников.  

Ключевые слова: вклад, система гарантирования вкладов, Фонд га-
рантирования вкладов физических лиц, фондовые дилеры, Ассоциация защиты 
депозитов для швейцарских банков и фондовых дилеров.  

 

Dubyna M. В. Functioning features of deposit insurance system  

in  switzerland. 
The modern system of deposit guarantee, which is established in Switzer-

land, was studied in the article. Defined, that this system in Switzerland, unlike in 
Ukraine, guarantees a return of assets, were invested in commercial banks deposit 
programs. Also it system provides to obtain own financial resources of securities 
dealers clients in the event of loss money due to the deteriorating financial condition 
of these establishments. Public body performing a function of deposit guarantee is 
called the Depositor Protection Scheme for Swiss Banks and Securities Dealers. The 
main purpose of its existence is to protect customer deposits of banks in Switzerland 
and thus strengthen consumer trust in the banking services and to securities dealers, 
does own contribution to the organization Swiss financial system’ stability.  

Said system has its advantages primarily for customers of banks and securi-
ties dealers in Switzerland, as it provides money back guarantee with minimal in-
volvement of the state in this process. This mechanism allows the participants of the 
banking market and the securities market to decide the problem of insolvency of 
individual institutions and be more concerned about full compensation to customers’ 
resources that they may be lost. Practice such system guaranteeing deposits in Swit-
zerland promotes of increasing interest of the participants of the financial market in 
compliance with stability, which increases the level of customer trust in the activities 
of these establishments.  

In the article also comparative analysis of the deposit guarantee Switzerland 
and Ukraine was made with the determine the main criteria for this analysis, in 
particular: sphere of applications; sphere of the dissemination according to the 
types of customers; volume of the maximum amount of refund; source of repayment; 
time payment of funds for customers of financial institutions, that are recognized as 
insolvent; number of participants.  

Key words: deposit, system guaranteeing deposits, Deposit guarantee 
fund,  Securities Dealers, The Depositor Protection Scheme for Swiss Banks and 
Securities Dealers. 
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УДК 332.72                К. М. Качура 

 
ВЛАСТИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

НА РИНКУ НЕРУХОМОСТІ 
 

Розглянуто теоретичні аспекти інвестиційних процесів на ринку неру-

хомості та управління інвестиційними процесами на ринку нерухомості. Ви-

значено властивості інвестиційних процесів. Проаналізовано управління інве-

стиційними процесами на ринку нерухомості на макро- і мікрорівнях. 

З’ясовано стадії та етапи інвестиційного процесу. Розкрито суть інвести-

ційної діяльності на ринку нерухомості, окреслено її складові компоненти 

та  етапи.  

Ключові слова: ринок нерухомості, інвестиційні процеси, інвестицій-

на діяльність, управління інвестиційною діяльністю. 

 

Постановка проблеми. Розвиток ринку нерухомості передбачає 

формування нового підходу до вирішення проблем ринку. З метою 

розуміння процесів, що відбуваються на ринку нерухомості, спробує-

мо розкрити сутність інвестиційних процесів на ринку нерухомості 

та  етапи управління інвестиційними процесами, охарактеризувати 

та  структурувати інвестиційну діяльність на ринку нерухомості.  

Стан дослідження. Економічна наука достатньо багато уваги 

приділяє розгляду процесів становлення та функціонування ринку не-

рухомості. Серед вітчизняних науковців, що досліджували питання 

управління інвестиційними процесами на ринку нерухомості, доцільно 

назвати А. Асаула, О. Гриценко, О. Євтуха, В. Кравченка, Д. Левчин-

ського, О. Мірошниченка, О. Мендрула, К. Паливоду, О. Папаїку, 

В.  Прокопенко, В. Савича, та інших. Серед зарубіжних науковців ука-

зані проблеми досліджували Л. Бєлих, І. Балабанов, Н. Ордуей, І. Рах-

ман, Дж. Стиглиц, Дж. Фрідман, Г. Харрісон та інші. 

Мета статті – розкрити сутність інвестиційних процесів і інвес-

тиційної діяльності на ринку нерухомості, структурувати їх та охарак-

теризувати певні властивості. Визначити етапи управління інвестицій-

ними процесами на ринку нерухомості. 

Виклад основних положень. У сучасній економічній науці 

є  декілька підходів до визначення поняття «інвестиційний процес». 

Так, Ю. Г. Дробенко визначає інвестиційні процеси як розвиток, пос-

лідовну зміну стадій, етапів, ступенів інвестування [1, с. 257]. Більш 

детальне визначення надає Г. В. Опанасова, яка зауважує, що інвести-

ційний процес складається з послідовності дій щодо прийняття рішень 

стосовно операцій з об’єктами інвестування та їх реалізації: вибір 
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об’єкта, встановлення обсягів інвестування, формування та управління 

інвестиційним портфелем, визначення прибутковості фонду та доходу 

інвестора; вона додає, що інвестиційний процес є послідовністю типо-

вих етапів, які здійснюються для найефективнішого розміщення інвес-

тицій [2, c. 185–186].  

Слід погодитись з точкою зору Т. В. Майорової, яка вказує на 

те, що є два виміри розуміння поняття «інвестиційний процес»: на мік-

рорівні (як процес) він визначається як закономірна сукупність послі-

довних дій суб’єктів інвестиційної діяльності, спрямована на зміну 

об’єкта інвестування або його розвиток, з метою отримання результату 

(доходу); на макрорівні (як система) – як система економічних відно-

син, яка охоплює сукупність взаємопов’язаних елементів однієї склад-

ної динамічної системи – інвестиційної сфери, яка перебуває в стані 

постійних змін під впливом багатьох внутрішніх і зовнішніх системоу-

творювальних факторів, спрямованих на перетворення інвестиційних 

ресурсів суб’єктів господарювання у нові доходні активи – фінансові, 

реальні та людські [3, c. 144–145].  

Д. Л. Левчинський наводить такі стадії інвестиційного процесу. 

1. Аналіз поточного стану інвестиційного процесу, що містить: 

аналіз інвестиційної привабливості, інвестиційній активності; аналіз 

задоволення потреби економічної системи в інвестиціях.  

2. Визначення необхідного обсягу інвестицій і показника інвес-

тиційної привабливості, якому відповідає обсяг. 

3. Розробка, вибір і реалізація заходів, що дозволяють отримати 

необхідний стан інвестиційної привабливості системи. 

4. Зміна притока інвестицій в економічну систему, яка обумов-

лена зміною інвестиційній привабливості. 

5. Зміна параметрів економічної системи за рахунок інвестуван-

ня, що полягає в зміні темпів економічного зростання [4, с. 218–219]. 

Управління інвестиційним процесом на макро- та мікрорівнях 

має різні цілі. Так, стосовно інвестування на ринку житлової нерухо-

мості виділяються такі цільові функції його учасників. 

Держава, що оперує на макрорівні, зацікавлена у досягненні та-

ких цілей: 

–  розширення обсягів будівництва житла, його своєчасний ре-

монт і реконструкція, оновлення житлового фонду країни; 

–  підвищення купівельної спроможності громадян на ринку  

житла; 

–  ефективне управління житловим фондом; 

–  зростання трудових активності населення, підвищення інтен-

сивності праці громадян прагнучих стати власниками квартир; 
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Комерційні організації, що представляють мікрорівень інвести-

ційного процесу, основною ціллю мають отримання прибутку за раху-

нок операцій на ринку житла.  

Слід також вказати на таку категорію учасників означеного ри-

нку, як домогосподарства, тобто індивідуальні інвестори, які, як і ко-

мерційні організації, мають справу з інвестиційним процесом на мікро-

івні. Їх цільові функції формулюються так: 

–  задоволення особистої житлової потреби шляхом придбання 

житла у власність; 

–  отримання поточного доходу у вигляді орендної плати, відсо-

тків ренти і інших находжень за використання об’єкта; 

–  придбання житла в інвестиційних цілях і отримання при- 

бутку від приросту ринкової вартості нерухомості при перепродажі 

[5,  с.  333]. 

Зауважимо, що викладене доцільне лише для сегменту житлової 

нерухомості. Натомість, для ринку виробничої та комерційної нерухо-

мості можна виокремити такі цільові функції на мікро- та макрорівнях. 

Для мікрорівня цілі учасників не значно відрізняються (отримання 

доходу від операцій з нерухомістю), хоча спосіб генерування такої 

дохідності дещо інший; окрім цього, на відміну від житлової нерухо-

мості, важливою цільовою функцією підприємств є інвестування в 

об’єкти нерухомості, також їх використання у безпосередній операцій-

ній діяльності.  

Особливістю макрорівня є, як правило, нижча роль держави в 

інвестиційних процесах. Це пояснюється, тим, що, на відміну від ко-

мерційної та виробничої, житлова нерухомість разом із суто економіч-

ною виконує й високу соціальну роль. Відповідно, забезпечення насе-

лення житлом набуває пріоритетного значення для держави. Отож, для 

ринку комерційної та виробничої нерухомості цільова функція на інве-

стиційному ринку обмежується створенням сприятливих умов для  

його розвитку та значно меншим рівнем втручання. 

Окрім поняття «інвестиційний процес», у науковій літературі 

також достатньо часто застосовується поняття «інвестиційна діяль-

ність». Так, С. В.  Герасимова вказує, що «з економічної точки зору 

інвестиційна діяльність… розглядається як процес, спрямований на 

розширене відтворення власних активів, а також таких фінансових 

інвестицій, які не є складовою тимчасових еквівалентів грошових кош-

тів, тобто короткотермінових (поточних) високоліквідних ресурсів, що 

вільно конвертуються у певні обсяги грошових коштів і характеризу-

ються незначним ризиком зміни їх вартості. З організаційно-правової 

точки зору інвестиційна діяльність розглядається як сукупність управ-
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лінських дій щодо формування та розміщення інвестицій з урахуван-

ням існуючого регулятивного законодавства» [6, с. 9]. 

Розділяючи поняття «інвестиційний процес» та «інвестиційна 

діяльність», на нашу думку, у першому випадку слід мовити про всю 

сукупність економічних відносин, з якими стикається економічний 

суб’єкт у зв’язку зі здійсненням інвестицій, і тих, що залежать від його 

волі, і тих, що від неї не залежать; у другому – про свідомі цілеспрямо-

вані дії суб’єкта інвестиційної діяльності. Власне, центральним елеме-

нтом інвестиційної діяльності й виступає управління інвестиційними 

процесами. 

З огляду на викладене управління інвестиційними процесами 

на  ринку нерухомості на макрорівні можна визначити як комплекс 

заходів, спрямованих на створення сприятливих умов для залучення 

інвестиційних ресурсів на ринок нерухомості. До таких умов належать: 
–  забезпечення мобілізації інвестиційних ресурсів і активізація 

невикористаного інвестиційного потенціалу; 
–  створення сприятливого інвестиційного клімату.  
Зокрема, мобілізація інвестиційних ресурсів для підвищення 

пропозиції на ринку нерухомості можлива шляхом: 
–  використання проектного фінансування і можливостей само-

фінансування будівельними компаніями та запровадження інтегрова-
ної схеми фінансування житлового будівництва, яка полягає в викори-
станні проектного фінансування забудовників на першій стадії та з 
залученням коштів фізичних осіб на другій стадії будівництва об’єкта; 

–  випуску цінних паперів під конкретні будівельні проекти для 
широкого залучення коштів населення, а також детінізації та репатріа-
ції капіталу компаній-забудовників [5, с. 254]. 

З точки зору попиту вона можлива шляхом:  
–  системної державної фінансової підтримки покупців та орен-

дарів житла; 
–  здешевлення банківських кредитів та створення заощаджува-

льно накопичувальних схем у житловому будівництві [5, с. 255]. 
На рівні підприємства під управлінням інвестиціями розумієть-

ся система принципів і методів розробки і реалізації управлінських 
рішень, пов’язаних зі здійсненням різних аспектів інвестиційної діяль-
ності підприємства [7, с. 84]. 

Серед основних завдань управління інвестиційною діяльністю 

підприємства в цілому І. А. Бланк називає: 

–  забезпечення достатньої інвестиційної підтримки високих  

темпів розвитку операційної діяльності; 

–  забезпечення максимальної доходності (прибутковості)  

окремих реальних і фінансових інвестицій та інвестиційної діяль- 
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ності підприємства в цілому за передбачуваного рівня інвести- 

ційного  ризику; 

–  забезпечення мінімізації інвестиційного ризику окремих реа-

льних і фінансових інвестицій та інвестиційної діяльності підприємст-

ва в цілому за передбачуваного рівня їх доходності (прибутковості); 

–  забезпечення оптимальної ліквідності інвестицій і можливості 

швидкого реінвестування капіталу за зміни зовнішніх і внутрішніх 

умов здійснення інвестиційної діяльності; 

–  забезпечення формування достатнього обсягу інвестицій- 

них ресурсів у відповідності з прогнозованими об’ємами інвести- 

ційної  діяльності; 

–  пошук шляхів прискорення реалізації діючої інвестиційної 

програми; 

–  забезпечення фінансової рівноваги підприємства у процесі 

здійсненням інвестиційної діяльності [7, c. 87]. 

Розглядаючи управління інвестиційними процесами, Ю. Г. Дро-

бенко наводить такі складові його механізму: методи управління інве-

стиційними процесами; інвестиційну політику; важелі управління ін-

вестиційними процесами; правове забезпечення; нормативне забезпе-

чення; інформаційне забезпечення [1, с. 256]. 

Виокремлено такі етапи управління інвестиційною діяльністю:  

1)  дослідження чинників навколишнього середовища;  

2)  формулювання інвестиційних цілей;  

3) визначення інвестиційної стратегії;  

4)  розробка та запровадження заходів щодо забезпечення реалі-

зації інвестиційної стратегії;  

5) оцінювання результативності процесів управління інвести-

ційною діяльністю [6, с. 9]. 

За оцінювання об’єктів нерухомості як об’єктів перспективного 

інвестування слід зважати на два основні показники: її дохідність 

і  ступінь ризику. Відповідно, спрощено оцінку інвестиційного проекту 

можна представити, з одного боку, як оцінку його доходності для інве-

стора, а з іншого – як оцінку ризиків, що пов’язані з його реалізацією. 

У світовій практиці вироблено достатньо різноманітний інструмента-

рій оцінки обох параметрів.  

Слід ураховувати відмінності за здійснення реальних і фінансо-

вих інвестицій. Так, прямі інвестиції в об’єкти нерухомості є реальни-

ми, а відповідно під час їх аналізу, доцільно застосовувати такі показ-

ники:  

Розраховані на основі дисконтних методів розрахунку:  

–  чистий приведений дохід; 
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–  індекс (коефіцієнт) дохідності; 

–  період окупності дисконтований; 

–  внутрішня ставка дохідності. 

Розраховані на основі статичних методів: 

–  індекс рентабельності; 

–  період окупності недисконтований [7, с. 224]. 

Що стосується ризиків інвестування, можна виділити такі їх 

групи: проектування; будівельний; маркетинговий; фінансування про-

екту; інфляційний; процентний; податковий; структурний операцій-

ний; криміногенний; інші види [7, с. 263]. 

Слід мати на увазі, що для об’єктів нерухомості внаслідок особ-

ливостей їх економічної природи характерні додаткові інвестиційні 

ризики: ризик фізичного ушкодження під впливом природних і техно-

генних чинників, ризик нагромадження зовнішнього та функціональ-

ного зносу, фінансовий ризик, пов’язаний з умовами перегляду оренд-

ної плати.  

Окрім зазначених ризиків, при інвестуванні в об’єкти нерухомо-

сті до уваги слід брати й інші особливості цього виду активів: 

–  неможливість переміщення нерухомості без завдання 

об’єктові збитку; 

–  тісний зв’язок нерухомості із землею, причому не тільки фі-

зичний, але й юридичний; 

–  довговічність об’єкта інвестування; 

–  унікальність кожного конкретного об’єкта нерухомості 

і  за  фізичними характеристиками, і з огляду на інвестиційну  

привабливість; 

–  висока вартість об’єктів нерухомості, складність її поділу 

на  майнові частки; 

–  низька доступність інформації про угоди з нерухомістю  

у  більшості  випадків; 

–  корисність нерухомості визначається її здатністю задовольня-

ти специфічні потреби (у житлі, у виробничих площах тощо); 

–  можливість позитивного або негативного впливу нового  

будівництва на вартість прилеглих земель, будівель; 

–  тенденція до збільшення вартості нерухомості протягом три-

валого періоду [8, c. 175–176]. 

Що стосується доходності об’єктів нерухомості, то дже- 

рела її  формування залежать від сегмента ринку та цільового  

призначення.  

Так, інвестування на ринку житлової нерухомості здійснюється 

з  такими  цілями:  
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1) придбання нерухомості з метою здачі в оренду; 

2) придбання нерухомості на стадії будівництва з подальшим 

перепродажем [5, с. 244]. 

Відповідно, може йтися про те, що джерелами доходу від 

об’єктів житлової нерухомості є, по-перше, орендна плата і, по-друге, 

різниця у ціні придбання та продажу нерухомості. 

Зазначені джерела в цілому відповідають й іншим сегментам 

ринку нерухомості (комерційної, виробничої). Зазначені сегменти  

мають низку особливостей.  

Це проявляється у тому, що на відміну від  житлової, комерцій-

на та виробнича нерухомість мають здатність генерувати дохід у про-

цесі операційної діяльності їх власників.  

Основною умовою отримання доходу від перепродажу об’єкта 

нерухомості є стабільне зростання його вартості. Зарубіжний досвід 

роботи ринку нерухомості засвідчує, що цей вид інвестицій передба-

чає, що певна особа владає кошти (частину коштів) на стадії off-plan 

(«поля» або будівництва), чекаючи, поки нерухомість побудується, 

і  перепродує цю нерухомість з отриманням прибутку. У середньому 

проекти нерухомості за кордоном будуються 1,5–2 роки, зростання цін 

за цей час становить від 6% до 15% річних. 

Розглядаючи зарубіжний досвід залучення інвестицій у бу- 

дівництво житла, необхідно зважити на відносну збалансова- 

ність попиту та пропозицій будівельних компаній. Вона сформу- 

валася за рахунок наявності економічних і правових механізмів  

забезпечення повернення вкладених грошових коштів та оптималь- 

них термінів окупності інвестицій, а також за рахунок доступності 

збудованих об’єктів [5,с. 244]. 

Висновки. Основними умовами, що забезпечують розвиток ін-

вестиційного процесу на ринку житлової нерухомості, є: наявність 

комплексу середньо- та довгострокових програм фінансування та ная-

вність економічних і правових механізмів щодо забезпечення зворот-

ності вкладених грошових коштів і оптимальних термінів їх окупності; 

доступність побудованих житлових об’єктів, зокрема за допомогою 

науково обґрунтованого процесу ціноутворення; відносна збалансова-

ність між попитом на житло та пропозицією будівельних фірм на його 

задоволення, а також широкий спектр механізмів фінансування і про-

позиції, і попиту на житло; практика використання орендного житла, а 

також системне вирішення проблем забезпечення житлом окремих 

категорій громадян та значний відсоток соціального житла, система 

підтримки фізичних осіб у придбанні квартири у власність; системний 

контроль за процесом фінансування житлового будівництва з метою 
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забезпечення цільового використання коштів; прозорістю фінансових 

потоків [5, с. 254]. 
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Качура К. М. Свойства инвестиционных процессов на рынке  

недвижимости. 

Рассматриваются теоретические аспекты инвестиционных процес-

сов на рынке недвижимости и управления инвестиционными процессами на 

рынке недвижимости. Определены свойства инвестиционных процессов. Рас-

смотрено управление инвестиционными процессами на рынке недвижимости 

на макроуровне и на микроуровне. Выяснены стадии и этапы инвестиционно-

го процесса. Раскрыта природа инвестиционной деятельности на рынке не-

движимости, выяснены ее компоненты и этапы. 

Ключевые слова: рынок недвижимости, инвестиционные процессы, 

инвестиционная деятельность, управление инвестиционной деятельностью. 

 

Kachurа K. М. Properties Investment process in the property market. 

The article deals with theoretical aspects of the investment process in real 

estate management and investment processes in the market. The properties of the 

investment process. Management considers the investment process in the property 
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market at the macro and micro levels. And analyzed the stages and phases of the 

investment process. The essence of investment in real estate, clarified its component 

parts and stages. Identified risks in the investment process in the real estate market, 

discovered additional investment risks. And analyzed attractive and unattractive 

characteristics of real estate as an investment asset. Particular attention is paid to 

the evaluation of real estate investment and property as outlined toward earning 

income from investing in real estate. 

Key words: real estate market, investment processes, investment, 

management of investment activities. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ  

ДО ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ  
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ  

НА ПРИКЛАДІ ЦУКРОВОЇ ГАЛУЗІ 
 

Визначено структурні складники економічної безпеки цукрової галузі та окрес-

лено їх специфіку у відповідності до досліджуваного об’єкта. Обґрунтовано підходи до 
оцінки рівня економічної безпеки за певними структурними складниками. Сформовано 

систему показників для визначених структурних складників економічної безпеки цукро-

вої галузі. Узагальнено існуючі підходи до нормування показників та в межах визначено-
го діапазону нормованих показників проведено зонування ризиків. Здійснено розрахунок 

рівня економічної безпеки галузі за одним із структурних складників інтегрального по-

казника економічної безпеки галузі у відповідності до визначеного алгоритму. 
Ключові слова: індикативна система економічної безпеки, система показників, 

нормування показників, інтегральний показник економічної безпеки галузі. 

 
Постановка проблеми. У сучасних умовах функціонування га-

лузям економіки України вкрай важливо формувати та аналізувати 

критичні чинники, які безпосередньо або опосередковано впливають 

на захищеність або відтворюваність науково-технічного, технологічно-

го, виробничого чи кадрового потенціалу. Основною метою ана- 

лізу є  не лише можливість вчасно установити ознаки, що детерміну-

ють кризові явища, але й визначити чинники стримування сталого  

розвитку  галузі.  

Діагностика і прогнозування загроз функціонуванню та роз- 

витку галузі є одним із завдань системи забезпечення економічної  
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безпеки. Формування програми захисту галузі від наявних і потенцій-

них загроз варто розпочати із визначення та вивчення динаміки систе-

ми різних кількісних і якісних показників економічної безпеки та їх 

граничних значень. Кількісні та якісні показники економічної безпеки 

ґрунтуються на вивченні та аналізі інформації, що формується в сис-

темі макро- та мікроекономічного обліку. Зазначимо, що значна части-

на облікових даних виникає шляхом узагальнення показників бухгал-

терської та статистичної звітності окремих суб’єктів господарювання.  

Основною проблемою економічної безпеки галузей економіки в 

Україні є відсутність загальнодержавної індикативної системи еконо-

мічної безпеки на мезорівні. Це не дозволяє здійснювати якісний моні-

торинг стану галузі, оцінку її економічної безпеки та виокремлювати 

пріоритети інвестування. Аналіз економічної безпеки галузі повинен 

спиратися на набір індикаторів, який дасть змогу виявити і оцінити 

можливі загрози, а також реалізувати необхідний комплекс програмно-

цільових заходів щодо мінімізації втрат від їх впливу. 

Оцінку економічної безпеки галузі можна здійснювати, викори-

стовуючи алгоритм, запропонований українськими науковцями 

А. І.  Сухоруковим та Ю. М. Харазішвілі для оцінювання економічної 

безпеки держави [1], доповнивши її останнім етапом – це формування 

плану коригуючих дій галузі у випадку актуалізації загроз (рис. 1). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Алгоритм оцінки економічної безпеки галузі 

Етап 1. Виявлення функціональних характеристик економічної 

безпеки галузі 

Етап 2. Виокремлення структурних складників економічної без-

пеки галузі 

Етап 3. Визначення номенклатури індикаторів економічної без-

пеки 

Етап 4. Встановлення нормативних значень індикаторів економі-

чної безпеки 

Етап 5. Моніторинг індикаторів, ієрархічне узгодження результа-

тів та їх аналіз 

Етап 6. Формування плану коригуючих дій 
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Під час дослідження на 4–5 етапах буде визначено рівень еко-

номічної безпеки, її критичні межі, а також систему моніторингу. 

У  випадку виникнення конкретних загроз економічної безпеки, які 

відображатимуться відхиленням розрахованих показників від заданих 

рівнів і критичних меж, варто застосувати коригувальні дії, які повинні 

зменшити існуючий ризик від дестабілізуючого чинника або мінімізу-

вати втрати від його дії. 

Основними функціональними характеристиками економічної 

безпеки галузі є забезпечення належного рівня економічної безпеки, 

який тотожний конкурентоспроможності галузі на внутрішньому та 

зовнішньому ринках, а також його зміцнення, через розвиток її еконо-

мічного потенціалу.  

Формування системи взаємопов’язаних структурних складників 

економічної безпеки слід розпочати із визначення їх нормативних ха-

рактеристик. На нашу думку, вони повинні: 

 відображати загрози економічній безпеці галузі у кіль- 

кісній  формі; 

 володіти високою чутливістю і мінливістю, тобто мати ви-

соку сигнальну здатність попереджати суб’єктів галузевого ринку про 

можливі небезпеки у зв’язку зі зміною макро- чи мезоеконо- 

мічної  ситуації; 

 виконувати функції структурних складників, що відобра-

жають різні аспекти функціонування системи. 

Стан дослідження. Досліджуючи напрацювання вітчизняних 

і  зарубіжних науковців за проблематикою формування структурних 

складників економічної безпеки галузі, варто вирізнити дослідження 

М. В. Лучик [2], що визначає основними функціональними складо- 

вими економічної безпеки аграрної галузі: політико-правову безпеку; 

фінансову безпеку; виробничо-технологічну безпеку; інвестиційну 

безпеку; інноваційну безпеку; екологічну безпеку; маркетингову без-

пеку; інтелектуально-кадрову безпеку; соціальну та зовнішньоеко- 

номічну  безпеку.  

С. Г. Мізюк, А. О. Кавун розробили напрями забезпечення еко-

номічної безпеки фармацевтичної галузі, які враховують зовнішні та 

внутрішні загрози економічній безпеці, реалізація яких, на думку цих 

учених, повинна здійснюватись через систему елементів (аспектів) 

економічної безпеки галузі: фінансовий аспект; енергетичну безпеку; 

соціальні і трудоресурсні аспекти; продовольчу безпеку; екологічні, 

техногенні та науково-технологічний аспекти [3]. 
Н. А. Кулагіна у своїх дослідженнях визначає такі складники 

економічної безпеки галузі, як екологічна безпека; безпека життє- 
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діяльності; інвестиційна безпека; інноваційна безпека; матеріально-
технічна безпека; кадрова безпека; фінансова безпека; соціальна  
безпека; маркетингова безпека; організаційна безпека; технологічна 
безпека; інформаційна безпека [4]. 

O. Атаманова складовими економічної безпеки для молокопере-
робної галузі пропонує враховувати сировинну, матеріально-технічну, 
фінансову, інвестиційну та інноваційну безпеки [5]. 

Мета статті – дослідити методологічні підходи до оціню- 
вання економічної безпеки галузі та апробувати їх на прикладі  
оцінювання одного зі структурних складників економічної безпеки – 
цукрової  галузі. 

Виклад основних положень. Аналіз стану цукрової галузі 
України дозволив виокремити взаємопов’язані структурні складники 
економічної безпеки, які, на нашу думку, є основою для відображення 
різних напрямів функціонування галузі, що необхідні для її сталого 
розвитку. Це безпека стратегічного потенціалу галузі; зовнішньоеко-
номічна безпека; соціальна та фінансово-господарська безпека. 

Безпека стратегічного потенціалу – це забезпеченість умов, за 
яких визначальною є адаптація галузевої системи або її окремих ком-
понентів до високої мінливості ринкової кон’юнктури та створення 
«на виході» конкурентоспроможної продукції.  

Зовнішньоекономічна безпека – це стан захищеності внутріш-
ньогалузевих інтересів в умовах зростання впливу глобалізації. 

Соціальна безпека галузі – це стан, за якого можливе задоволен-
ня на належному рівні потреб, інтересів і цілей споживачів галузевої 
продукції та її працівників.  

Фінансово-господарська безпека галузі – стан найбільш ефекти-
вного використання ресурсів галузі з метою отримання кінцевого 
фінансового результату. 

Формування системи показників економічної безпеки здійсню-
ється за всіма виділеними структурними складниками економічної 
безпеки досліджуваної галузі економіки. Основним критерієм їх  
формування є дослідження стану економічних відносин, що дозво- 
лить здійснити повну оцінку за структурними складниками еко- 
номічної  безпеки. 

Під показником варто розуміти доступну спостереженню і ви-
міру характеристику досліджуваного об’єкта, що відображає трива-
лість процесу або стан об’єкта спостереження у вигляді якісних або 
кількісних характеристик.  

Система показників економічної безпеки галузі є мірилом, 
що  дозволяє передбачити, в якому напрямі можна очікувати розвитку 
економічних процесів чи формування загроз для галузі. 
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У процесі відбору та аналізу показників варто дотримуватися: 

 принципу надійності та достовірності джерел інформації; 

 принципу збалансованості системи показників; 

 єдиної періодичності досліджуваної інформації.  
Система показників для визначених структурних складників 

економічної безпеки галузі може бути така: 

до показників безпеки стратегічного потенціалу галузі мож-

на віднести: 

 частку зосередженого на території країни виробництва цу-

кру від загальної величини споживання в натуральному виразі; 

 темп зростання національного ринку цукру;  

 частку інноваційних продуктів на національному ринку 

цукрової промисловості; 

 частку інновацій у виробництві; 

 частку цукрових заводів, що мають виробничі сертифікати 

ISO9001; 

 частку інвестицій у підприємства галузі; 

показниками, що визначають зовнішньоекономічну безпеку 

цукрової галузі, є: 
 частка національного цукрового ринку країни у загальнос-

вітовому ринку цукру; 

 частка продукції цукрової галузі у загальному обсязі екс-

порту країни; 

 сальдо торговельного балансу на ринку цукру; 

показниками соціальної безпеки галузі є: 

 показник дистрибуції цукру; 

 частка недоброякісної продукції; 

 показник фізичної доступності цукру для населення; 

 показник економічної доступності цукру для населення; 

 частка зайнятих у цукровій галузі у загальній кількості за-

йнятих в Україні; 

 ефективність фонду заробітної плати; 

до основних показників фінансово-господарської безпеки 

галузі належать: 

 забезпеченість виробництва сировиною; 

 технологічна якість цукрового буряку; 

 ступінь зносу основних виробничих фондів цукрових заво-

дів в Україні;  

 рівень рентабельності виробництва; 

 вартість позикових ресурсів для галузі; 

 енергоємність виробництва цукру; 
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Для оцінки економічної безпеки важливе значення мають не аб-

солютні значення показників, а їх порогові значення, тобто граничні 

величини, відхилення значень яких свідчить про перешкоду нормаль-

ному сценарію розвитку різних елементів відтворення, про формуван-

ня негативних, руйнівних та деградаційних тенденцій. Такі показники 

в порогових значеннях слугують індикаторами економічної безпеки. 

Під час обчислення будь-якого інтегрального показника, у на-

шому випадку це показник економічної безпеки галузі, завжди виника-

тиме завдання об’єднання різних даних, які визначають стан об’єкта 

дослідження, а також заходи або види управління, що забезпечують 

його стабільний стан. Складність аналізу полягатиме у тому, що різні 

величини мають різну природу, одиниці вимірів, діапазони зміни. За 

виміру різних величин застосовуються різні методики та засоби вимі-

рювань, що дають різні точності результатів у різних діапазонах. Фор-

мування результуючої оцінки об’єднує всі важливі показники економі-

чної безпеки галузі та повинно здійснюватися на основі дотримання 

принципу єдності вимірювань. А оцінка економічної безпеки може 

бути отримана тільки на основі представлення результатів вимірювань 

у системі нормованих шкал. 

У статистичній обробці даних широко застосовується норму-

вання, тобто лінійне перетворення усіх показників так, щоб вони зна-

ходилися у зіставних за величиною діапазонах. У науковій та методи-

чній літературі [6–8] визначено, що нормування індикаторів економіч-

ної безпеки можна здійснювати, використовуючи такі методики: 

1) порівняння фактичного значення показника з еталонним 

(пороговим) значенням, де еталонним (пороговим) значенням індика-

тора може виступати мінімальне значення, середнє чи максимальне 

значення показника:  

 

 
,     (1)

 
 

де у – нормоване значення показника; хі – фактичне значення показни-

ка; хв – еталонне (порогове) значення показника. 

Недоліком цієї методики є незначний динамічний діапазон, 

оскільки фактичне значення показника визначається як таке у певний 

момент часу та не враховує його динаміку; 

2) нормування із використанням лінійної функції: 

 

 

,        (2) 
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де хi – фактичне значення показника; х1 – мінімально допустиме зна-

чення показника; х2 – максимально допустиме значення показника; у1 – 

мінімальне значення стандартного інтервала, у2 – максимальне значен-

ня стандартного інтервала. 

Недоліком лінійної функції є те, що досліджувані економічні 

процеси в більшості є нелінійними. Проблеми за дослідження виника-

тимуть у випадку розпорошення значень вибірки, що може призвести 

до того, що основна кількість значень нормованої змінної зосередиться 

поблизу максимального або мінімального значення визначеного діапа-

зону. Проте використання цієї функції є можливим у короткостроковій 

перспективі, довгострокову динаміку варто аналізувати, використову-

ючи нелінійні функцій. Саме тому під час нормування показників вар-

то оперувати не екстремальними значеннями, а статистичними їх ха-

рактеристиками, такими як середнє арифметичне значення, дисперсія 

і  т. д., та здійснювати розрахунок нормованих показників за такою 

формулою:  

 

        (3) 

 

де δ – квадратний корінь із загальної дисперсії, який можна розрахува-

ти за формулою (4);  – середнє значення, яке розраховується за фор-

мулою (5) 

 

        (4)
  

 

,        (5) 

 

де n  – кількість показників, за якими проводиться розрахунок. 

Однак, у цьому випадку максимальне розпорошення значень 

нормованих показників заздалегідь невідоме. Саме тому можна вико-

ристати попереднє нелінійне функціональне перетворення даних.  

Наприклад, перетворення за допомогою сигмоїдальної функції дозво-

лить здійснити нормування виокремлених показників у діапазоні де 

у  ϵ  [0; 1].  

Для показників стимуляторів економічної безпеки використо-

вуватимемо функцію нормування, де: 
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(6) 

 

для показників дестимуляторів: 
 

.        

(7)

 
 

Як приклад розглянемо розрахунок інтегрального показника 

економічної безпеки за складовою стратегічного потенціалу цукрової 

галузі України. У табл. 1 наведено вихідні дані для розрахунку.  
 

Таблиця 1 
 

Показники безпеки стратегічного потенціалу 

цукрової галузі України* 
 

№ 
з/п 

Показники 

Роки 

М
ак
си

-

м
ал
ь
н
и
й
  

п
о
к
аз
н
и
к
*

*
 

2008 2009 2010 2011 2012 

1 Частка зосередженого на 

території країни виробни-

цтва цукру від загальної 

величини споживання в 

натуральному виразі 

127 109 106 122 135 100 

2 Темп зростання націо-

нального ринку цукру 
-1,18 -1,59 -4,63 6,92 -1,19 1 

3 Частка інноваційних 

продуктів на національ-

ному ринку цукрової 

промисловості 

0 0 0 0 0,01 35 

4 Частка інновацій у ви-

робництві 
8,38 16,44 26,97 21,41 12,20 50 

5 Частка цукрових заводів, 

що мають виробничі 

сертифікати ISO9001 

15 17 17 19,5 20 90 

6 Частка інвестицій у під-

приємства галузі 
19,5 20 6 15 16 70 

 

* Дані отримані із джерела [9–10]. 

** Для п. 1 показник визначено із джерела [11]; п. 2 визначено як  

загальносвітову динаміку ринку цукру впродовж останніх 5 років [12]; п. 3–6 – 

середньоєвропейські результати [13]. 
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За формулами (5–7) здійснено нормування показників страте- 

гічного потенціалу цукрової галузі, результати нормування наведені 

у  табл.  2. 

 
Таблиця 2 

 

Нормовані значення показників безпеки  

стратегічного потенціалу цукрової галузі України 
 

№ 
з/п 

Показники 
Роки 

2008 2009 2010 2011 2012 

1 Частка зосередженого на тери-
торії країни виробництва цукру 
від загальної величини спожи-
вання в натуральному виразі 

0,77 0,57 0,54 0,72 0,83 

2 Темп зростання національного 
ринку цукру 0,36 0,34 0,20 0,80 0,36 

3 Частка інноваційних продуктів 
на національному ринку цук-
рової промисловості 

0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 

4 Частка інновацій у виробництві 0,21 0,27 0,37 0,32 0,24 

5 Частка цукрових заводів, що 
мають виробничі сертифікати 
ISO9001 

0,25 0,26 0,26 0,28 0,28 

6 Частка інвестицій у підприєм-
ства галузі 

0,31 0,32 0,20 0,27 0,28 

 

Із таблиці чітко видно, що усі показники перебувають у діапа-

зоні від [0 до 1], а їх динаміку можна проілюструвати на рис. 2.  

 

 
 

Рис. 2. Динаміка нормованих показників безпеки 

стратегічного потенціалу цукрової галузі України у 2008–2012 рр. 
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Порівняльну динаміку досліджуваних показників чітко видно 

на  діаграмі.  

Так, нормовані показники дозволяють зробити висновок про 

те,  що стабільне зростання демонструє лише показник частки зосере-

дженого на території країни виробництва цукру від загальної вели- 

чини споживання у національному виразі. Інші показники у більшості 

є стабільно низькими, та не досягають навіть середини визначеного 

діапазону.  

Здійснивши нормування показників, уможливилося визначення 

зони ризику для кожного з показників, який визначатиметься такими 

межами:  

– зона «катастрофічного ризику» – це зона, яка обмежена 

значенням показника у межах від 0 до 0,24;  

– зона «значного ризику» – це зона, яка обмежена значенням 

показника у межах 0,25–0,49; 

– зона «помірного ризику» – це зона, яка обмежується зна-

ченнями показника у межах 0,5–0,74; 

– зона «стабільності» – це зона, що обмежується значенням 

показника у межах від 0,75 до 1.  

Для наочності зобразимо графічно порівняння індикаторів еко-

номічної безпеки стратегічного потенціалу цукрової галузі України 

у  2012 р. (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Діаграма нормованих показників безпеки 

стратегічного потенціалу цукрової галузі України 

за зонами ризику у 2012 році 
 

* Дані відповідають № з/п показника у табл. 2. 
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Аналізуючи розстановку нормованих показників безпеки стра-

тегічного потенціалу цукрової галузі України у 2012 році, у межах ви-

значеного діапазону можна зробити висновок про те, що лише один 

із  шести показників безпеки стратегічного потенціалу, а саме частка 

зосередженого на території країни виробництва цукру від загальної 

величини споживання в натуральному виразі, перебуває у зоні стабі-

льності. Решта ж показників: «частка інновацій у виробництві» – у зоні 

катастрофічного ризику, а показники «темп зростання національного 

ринку цукру», «частка інноваційних продуктів на національному рин-

ку цукрової промисловості» «частка цукрових заводів, що мають ви-

робничі сертифікати ISO9001» та «частка інвестицій у підприємства 

галузі» – перебувають у зоні значного ризику.  

Ще одним етапом алгоритму оцінки є розрахунок інтегрального 

показника економічної безпеки галузі (Si) за формулою: 

 

 ,                                (8) 

 

де Wi – ваговий коефіцієнт i-ї складової системи економічної безпеки. 

Розрахунок вагових коефіцієнтів здійснимо із використанням 

адаптивного підходу, суть якого у припущенні того, що чим більше 

відхилення індикатора від свого порогового значення, тим більшим 

є  значення його вагового коефіцієнту [14]: 

 

   

    (9)

 
 

де L – максимальне значення нормованих показників у діапазоні; n – 

кількість індикаторів у досліджуваній системі. 

Розрахувавши вагові коефіцієнти та нормовані значення показ-

ників економічної безпеки за структурними складниками, стає можли-

вим розрахунок інтегрального показника економічної безпеки (форму-

ла 8), у нашому прикладі – це розрахунок безпеки стратегічного поте-

нціалу цукрової галузі, динаміка якого зображена на рис. 4. 

Як очевидно із зображення, інтегральний показник економічної 

безпеки стратегічного потенціалу цукрової галузі впродовж аналізова-

ного періоду знаходиться у зоні значного ризику. Саме тому першоче-

рговим завданням є формування плану коригуючих дій щодо заходів, 

які дозволять забезпечити такий вид економічної безпеки цукрової 

галузі на належному рівні у майбутньому. 
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Рис. 4. Динаміка інтегрального показника економічної безпеки  

стратегічного потенціалу цукрової галузі у 2008–2012 рр.* 

 
* Побудовано за розрахунками автора. 

 
Висновки. Отже, досліджені методичні підходи до оцінювання 

показника економічної безпеки цукрової галузі показують необхід-

ність формування загальнодержавної індикативної системи економіч-

ної безпеки на мезорівні.  

Це дозволить не лише здійснити якісний моніторинг стану галу-

зі, а й сформувати план коригуючих дій щодо заходів, які дозволять 

забезпечити та зміцнити економічну безпеку цукрової галузі на належ-

ному рівні у подальшому. 
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КОРУПЦІЯ ЯК КЛЮЧОВА ЗАГРОЗА 
ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ  

ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ 
 
З’ясовано сутність корупції з різних позицій. Зауважено, що за вста-

новлення шляхів подолання корупції важливе визначення напрямів її впливу. 

Запропоновано авторський підхід до формування спектру наслідків впливу 

корупції на діяльність промислових підприємств.  

Ключові слова: корупція, модель корупції, промислові підприємства, 

наслідки впливу корупції.  

 
Постановка проблеми. Корупція є явищем, яке тісно перепле-

лося між усіма сферами життєдіяльності держави та суспільства. 

Впродовж останніх років ситуація в Україні стала критичною, що 

практично унеможливило ведення бізнесу та здійснення господарської 

діяльності.  

Зважаючи на це, першочерговим завданням у боротьбі 

з  корупцією та впливу на пониження її обсягів повинне стати визна-

чення аспектів впливу такої загрози на діяльність суб’єктів господа-

рювання та їхнє дослідження.  

Стан дослідження. Доволі поширеною темою для наукових  

досліджень є проблематика визначення корупції у всіх її проявах.  
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Результати таких досліджень представлені у працях вітчизняних та 

іноземних науковців [1–21].  

Зважаючи на масштабні напрацювання, ґрунтовного аналізу по-

требує узагальнення всіх цих підходів, що в  подальшому дозволить 

визначити вплив такої загрози на рівень економічної безпеки суб’єктів 

господарювання, зокрема у промисловості.  

Мета статті – дослідити специфіку трактування поняття «кору-

пція» для подальшого аналізу стану корупційної злочинності в Україні 

та визначення спектру наслідків її впливу на діяльність промислових 

підприємств.  

Виклад основних положень. За аналізу впливу корупції на  

діяльність промислових підприємств варто визначити зміст цього  

поняття.  

Корупція – це складне соціально-економічне явище, яке сфор-

мувалося ще у давні часи і продовжує існувати в сучасних умовах 

як  використання службового становища в особистих цілях і вважаєть-

ся одним із основних видів тіньової економіки [1, c. 27].  

Вважається, що перша згадка про корупцію датується XXIV ст. 

до н. е., яка описана у матеріалах архіву Стародавнього Вавилону. 

В  епоху шумерів і семітів Цар Лагоша (територія сучасного Іраку) 

був  вимушений реформувати державне управління з метою припи-

нення зловживань своїх чиновників і суддів [2].  

Згідно з українським законодавством [3], «корупція – викори- 

стання особою, наданих їй службових повноважень та пов’язаних 

із  цим можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або 

прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб 

або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди 

особі, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою 

схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службо-

вих повноважень та пов’язаних із цим можливостей». При цьому  

«неправомірна вигода – це грошові кошти або інше майно, переваги, 

пільги, послуги, нематеріальні активи, що їх без законних на те підстав 

обіцяють, пропонують, надають або одержують безоплатно чи за ці-

ною, нижчою за мінімальну ринкову».  

У Цивільній конвенції про боротьбу з корупцією, ратифікованій 

Україною 16.03.2005 р., корупцію визначено як «прямі чи опосередко-

вані вимагання, пропонування, дачу або одержання хабара чи будь-

якої іншої неправомірної вигоди або можливості її отримання, які  

порушують належне виконання будь-якого обов’язку особою, що  

отримує хабара, неправомірну вигоду чи можливість мати таку вигоду, 

або поведінку такої особи» [4].  
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Б. Волженкін пропонує таке визначення корупції: «це соціальне 

явище, яке полягає в розпаді влади, коли державні (муніципальні) 

службовці та інші особи, уповноважені на виконання державних  

функцій, використовують своє службове становище, статус і авторитет 

займаної посади в корисливих цілях для особистого збагачення або 

в  групових інтересах» [5, с. 19].  

Представники російської наукової економічної школи Ю. В. Ла-

тов і С. Н. Ковальов [6, с. 57–58] трактують корупцію як процес  

отримання хабарів чи незаконних грошових доходів державни- 

ми бюрократами, які отримують їх від громадян заради власного  

збагачення, при цьому особливістю даних відносин є те, що здебіль-

шого ініціаторами корупційних відносин виступають не державні  

службовці, а підприємці.  

З метою деталізації поняття корупційних відносин науковці 

пропонують використання моделі «поручитель (принципал) – викона-

вець (агент) – підопічний (клієнт)» (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Модель корупції 

«поручитель (принципал) – виконавець (агент) – підопічний (клієнт)» 
 

Джерело: [6, с. 66]. 

 

Її зміст полягає в тому, що принципал (державні службовці най-

вищих рівнів управління державою) визначають завдання для агентів 

(державні службовці регіональних, місцевих рівнів), який попередньо 

призначають на посади.  

Оплата податків 

 і зборів 

Хабарі 

Встановлює правила  

і платить зарплату 

Виконання зобов’язань  

у рамках контрактів 

П 
 

А 
К 

Надає 

послуги 

Інформація про зловживання 
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Зміст роботи агента – бути посередником між  клієнтами 

(суб’єктами господарювання чи фізичними особами) та  вищими орга-

нами влади.  

За умови сплати податків і зборів агенти надають клієнтам від 

імені принципала певні послуги, саме сплата податків дозволяє клієн-

там працювати, дотримуючись норм права, і уникати сплати штрафів 

і  стягнень. У зв’язку з тим, що значна сукупність факторів протидіють 

та унеможливлюють тотальний контроль принципала над агентами, 

виникає можливість отримання останніми хабарів за здійснення своєї 

діяльності.  

Особливістю такої схеми є те, що жодне підвищення зарплат 

агентам не дозволить подолати корупцію у їхньому середовищі, адже 

потенційні фінансові можливості клієнтів, які мають намір «вирішити» 

важливе особисте питання, є завжди вищими. Вагомим кроком до  

мінімізації таких дій є заохочення подання інформації від клієнтів 

про  факти  зловживання  агентів.  

Розглядаючи сутність корупції, М. Флейчук [7] у монографії 

окреслила основні підходи до її вивчення та інтерпретації (табл. 1).  

Схожої позиції, але з певними уточненнями та деталізацією, до-

тримується І. А. Бондаренко [8, с. 23–45; 56–80]. Зважаючи на зазначе-

ні дослідження, можна запропонувати розглядати сутність корупції 

з  таких позицій: 

1. Корупція як різновид злочинної діяльності (раціональний під-

хід). За цим підходом установлюється, що індивід здійснить корупцій-

ний вчинок у тому випадку, якщо вигода від нього буде вищою за  

затрати часу та ресурсів у випадку уникнення незаконних дій і дотри-

мання офіційних норм і процедур.  

Основою для таких досліджень була праця Г. Беккера [9], в якій 

розглядається очікувана корисність від j-го злочину як сума, представ-

лена формулою (1).  

 

 Uj = PjUj   (Yj – Fj) + (1 – Pj)UjYj        (1) 

 

де Yj – злочинний дохід, включаючи грошову і психологічну складові; 

Uj – функція корисності; Рj – ймовірність покарання; Fj – ступінь важ-

кості покарання.  

С. Роз-Аккерман працював над розвитком цього твердження, 

при цьому він уперше розглянув корупцію як економічне явище. 

У  його моделі [10] розглядається конкуренція підприємств для отри-

мання контракту від державної структури, які, змагаючись між собою, 

стараються зацікавити державного чиновника (давши йому хабара).  
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Таблиця 1 
 

Концептуальні підходи до інтерпретації поняття «корупція» 
 

Концепція Короткий зміст 

«Раціональний підхід»  

(економіка злочинності) 

Індивід зважає на усі витрати та на-

буті блага внаслідок злочинної дія-

льності й  раціонально вирішує по-

рушувати закон, якщо очікувана 

корисність цих дій вища порівняно 

з  ситуацією, коли б  він залишився 

чесним і витратив свій час і ресурси 

іншим чином 

Інтистуційний 

підхід 

«Теорія  

ренто-

орієнтованої по-

ведінки» 

Економічна рента – це плата за ресу-

рси понад максимальну величину 

альтернативних витрат за немонопо-

льного використання цих ресурсів. 

Рентоорієнтована поведінка – це 

зусилля, спрямовані на здійснення 

державного втручання в ринковий 

розподіл ресурсів з метою привлас-

нення штучно створюваних таким 

чином доходів у вигляді ренти. 

Під  корупцією розглядається  

форма нелегальної рентоорієнтованої 

поведінки 

«Контрактний 

підхід» 

Корупція – це контрактна взаємодія 

між економічними агентами та ін-

ституціями з метою зловживання 

становищем заради особистої вигоди 

Модель  

«принципал-

агент» 

Корупція існує через асиметричність 

інформації та високі витрати на мо-

ніторинг діяльності агента-

чиновника 

«Теорія  

опортуністичної  

поведінки» 

Корупція – частковий випадок опор-

туністичної поведінки 

«Класичний лібералізм» Корупція як реакція на «неефектив-

ність» держави і «неефективність» 

ринку, як «суспільне антиблаго», яке 

завдає шкоди всім членам суспільст-

ва (негативні екстерналії) 

 

Джерело: [7, с. 248]. 
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Зважамо на те, що і чиновник-хабарник, і підприємство, яке 

пропонує хабар, можуть мати матеріальні та психологічні втрати, на-

віть із позбавленням волі.  

Науковець моделює ситуацію так: держава (в особі державного 

службовця) є покупцем послуги (товару), яку пропонують підприємст-

ва-конкуренти. Процес купівлі-продажу може відбуватися різними 

шляхами.  

Зокрема, перший варіант – вимоги до товару (послуги) замов-

ника чітко визначені, а підприємства конкурують між собою за отри-

мання контракту, при цьому товар може бути однаковим або різним 

у  цих конкурентів; другий варіант – побажання та вимоги до товару 

(послуги) сформульовані не чітко і конкуренти змагаються за контракт 

із замовником; третій варіант – побажання чітко не сформовані  

щодо характеристик товару, але такий товар (послугу) пропонує  

лише одна фірма на ринку. Предметом дослідження виступають умо-

ви, за яких буде підписано договір купівлі-продажу з використанням 

корупційної схеми, а також розмір цього хабара залежно від поведінки 

учасників ринку.  

Під час розгляду першого варіанту варто зазначити, що надання 

переваг іншому товару (послузі) при значній пропозиції на ринку мо-

жна чітко простежити. Це ускладнюється за умови пропозиції різними 

фірмами товарів (послуг) з однаковим співвідношенням ціна – якість. 

Саме такі умови породжують мотиви для хабарництва. Така ситуація 

є  надзвичайно вигідною для посадової особи, адже вона може маніпу-

лювати розміром хабара, оголошуючи кожному конкуренту суму «ви-

нагороди за сприяння» попередника.  

С. Роз-Аккерман моделює таку ситуацію за допомогою  

формул  (2)  і  (3).  
 

G(X
i
) = X

i
 – J(X

i
) – R(X

i
)                                     (2) 

 

πi(X
i
) = P

i
q – T

i
 – X

i
 – D

i
(X

i
) – N

i
(X

i
)                        (3) 

 
де G – прибуток посадової особи; πi – прибуток підприємства (продав-

ця)і; X
i 

– розмір хабара, заплаченого продавцем і; P
i
 – ціна одиниці 

продукції продавця і; q – кількість продукції, необхідної державі; 

J(X
i
) – середній штраф для посадовця; R(X

i
) – моральні втрати для по-

садовця у зв’язку із отриманням хабара X
i
, у грошовому еквіваленті; 

T
i
 – загальні витрати на виробництво q одиниць для продавця і; D

i
(X

i
) – 

середній штраф для продавця; N
i
(X

i
) – моральні втрати для продавця 

при дачі хабара X
i
, у грошовому еквіваленті.  
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Виконання окресленої моделі можливе за певних умов, зокрема: 

1) посадова особа здійснюватиме дії та погоджуватиметься на 

ризик за умови певного розміру винагороди, яка визначається нерівні-

стю (Jxx+Rxx) ≤ 0 та J(0)+R(0) ≥ 0, тобто за умови отримання не нижчо-

го хабара за певну суму Хmin; 

2) підприємство погоджуватиметься на дії хабарництва для 

отримання контракту за умови виконання нерівності  

 

X
i 
≤ P

i
q – T

i
 – D

i
(X

i
) – N

i
(X

i
) та P

i
q – T

i 
> 0. 

 

Якщо припустити, що розмір штрафу для всіх фірм-учас- 

ників «змагання за контракт» буде однаковим, то ймовірність  

його отримання буде найвищою у підприємства, яке матиме най- 

більшу різницю між сумою доходу та виробничих і моральних  

витрат  при  хабарі iX 0
.  

За моделювання другої ситуації (коли не чітко сформульовані 

вимоги держави) автор доповнює модель коефіцієнтом Y
i
 – рівень яко-

сті, і представляє вигляді формули (4).  

 
J = J (P

i
, Y

i
, X

i
); Jp ≥ 0; Jy ≤ 0; Jx ≥ 0; J (0, Y

i
, X

i
) = 0 

 
   D = D (P

i
, Y

i
, X

i
); D p ≥ 0; D y ≤ 0; D x ≥ 0; D (0, Y

i
, X

i
) = 0         (4) 

 
Особливістю означеної моделі є те, що підприємству буде вигі-

дним за будь-яких умов давати хабар, оскільки за реалізації проекту 

матиме можливість компенсувати це за рахунок варіації з якістю про-

дукції (послуг) Y
i
, тобто розмір прибутку при цьому повинен бути  

більшим чи рівнем нулю (формула (5)).  

 
 0 ≤ P

i
q – T

i
 – X

i
 – D (P

i
, Y

i
, X

i
) – N

i
(X

i
)                       (5) 

 
На рис. 2 продемонстровано ймовірну форму області прийнят-

них розмірів хабара для підприємства, яка описується функцією 
iX 0 (Р

і
), що демонструє комбінацію ціни і хабара. Він дозволяє отрима-

ти нульовий прибуток підприємствами, а заштрихована область відо-

бражає одну з можливих форм хабарів. 

Виконання цієї моделі можливе за певних умов, зокрема: 

1) посадова особа здійснюватиме дії та погодиться на ризик за 

умови максимізації власної винагороди Gmax, яка визначається нерівні-

стю G
i 
= X

i 
– J(P

i
, Y

i
, X

i
) – R(X

i
); 
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2) підприємство погодиться на дії хабарництва для отри- 

мання контракту за умови, коли прибуток буде не нижче нуля, 

при  цьому розмір максимальної суми хабара описуватиметься залеж-

ністю  
iX 0 (Р

і
).  

 

 
 

Рис. 2. Ймовірна форма області прийнятних розмірів хабара 

для підприємства 
 

Джерело: [11]. 

 

Аналізуючи третій випадок, автор зазначає, що за отримання 

контракту нечесним шляхом однією фірмою, інші можуть повідомити 

про це відповідні державні органи. Щоб такого не відбувалося, фірма-

фаворит «компенсує» іншим втрати за «мовчання», а також може від-

буватися за таких умов зговір між фірмами-конкурентами, що негати-

вно випливає на рівень конкуренції в галузі чи на ринку в цілому.  

Отож, як зазначено у праці [12, с. 304], корупція має складну 

структуру відносин між підприємством та державою, які можуть бути 

і  заохочувальними, і обмежувальними, а також не є виключною  

функцією від витрачених ресурсів на її здійснення.  

2. Корупція як рентоорієнтована поведінка. Сплата «ренти» зу-

мовлена умовами, які створюються державними чиновниками, що за 

певну винагороду здійснюють розподіл державних ресурсів чи фінан-

сів чи ухвалюють відповідні рішення.  
Уперше поняття «пошук ренти» було використане в роботі Енн 

Крюгер [13]. За її словами, у багатьох ринкових економіках урядові 
обмеження економічної діяльності – це беззаперечний факт. Такі об-
меження сприяють виникненню різноманітних видів ренти, при чому 
за можливість її сплатити доволі часто змагаються суб’єкти господа-
рювання. Така ситуація має дві сторони – легальну та нелегальну, 
остання проявляється у формі хабарництва, корупції, контрабанди чи 
виникнення чорних ринків. Як зазначає науковець А. А. Аузан [14], 
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ціль пошуку ренти полягає в обмеженні конкуренції і отримання  
різних монопольних прав, одночасно державні чиновники бажають 
отримувати матеріальну вигоду і за рахунок суспільства загалом, і за 
рахунок окремих агентів.  

3. Корупція як різновид контрактних угод. Зміст корупції за цим 
підходом трактується як контрактна угода між агентами заради отри-
мання неправомірної вигоди. Представником цього підходу можна 
вважати Р. Ф. Притцля [15], який пояснює державну корупцію як неле-
гальний ринок прав власності. Права власності у такому випадку трак-
туються як повноваження на здійснення певної діяльності та ухвален-
ня відповідних рішень чиновниками. За таких умов корупція є інстру-
ментом на ринку, в межах якого державні службовці конвертують пуб-
лічну владу у власні інтереси, а суб’єкти господарювання – отримання 
від держави права на використання її ресурсів.  

4. Корупція як явище, що описується моделлю «принципал – 
агент». Прихильниками такої теорії були Дж. Чазап і Ц. Харм [16]. 
Її  особливість полягає в тому, що через неможливість проведення  
відповідного моніторингу (у зв’язку з його високою вартістю) та  
отримання чіткої інформації про дії принципала зростає ймовірність 
маніпуляції ним агента. Одночасно дослідники порушують питання 
і  клептократії (влада крадіїв, система влади в умовах якої корупція 
та  фінансові зловживання державних чиновників та політиків стають 
одним із основних стрижнів життя суспільства, є результатом специ-
фічного поєднання у політичному житті низки країн, зокрема у пост-
радянських державах, елементів анархічного та охлократичного,  
а нерідко й автократичного режимів [17]). Саме клептократія виступає 
важелем, який ускладнює моніторинг суспільних процесів і сприяє 
розвитку корупційних відносин. Цю ситуацію описує С. Андрескі [18], 
який ототожнює поняття «корупція» та «клептократія» як системи 
державного управління. В результаті, автор пропонує низку твер-
джень, які характеризують окреслену ситуацію: 

1)   розвиток цих явищ у суспільстві провокують великі корпо-
рації, які створюють у своєму штаті команди фахівців для налаго-
дження та використання корупційних схем; 

2)   сутність клептократії як функції органів державного управ-
ління визначається законами попиту та пропозиції більшою мірою, ніж 
державними законами; 

3) клептократична держава є зразком моделі економіки  
невтручання; 

4)   «чиста клептократія», як і «чиста демократія», не може існу-
вати у зв’язку із впливом моральної чи класової солідарності на рівень 
попиту та пропозиції на хабарі.  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Office/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/2014/Гевелинг%20Л.%20%20Учение%20о%20коррупции.%20(часть%20I).%2012.03.2006.%20 Интернет-Издание
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5. Корупція як прояв опортуністичної поведінки. Цю позицію 

підтримували науковці Дж. С. Еккеланд, Г. Сіель, які вважали, що  

корупція у суспільстві спричинена бажанням державних чиновників 

пристосуватися, відсутністю бажання обстоювати державні інтереси 

та  безпринципністю.  

Така поведінка зумовлена низкою чинників зокрема, невисоким 

рівнем зарплати, обмеженням рівня винагороди чи преміювання 

і  створенням системи покарань. Єдиний шлях мінімізувати рівень  

корупції у суспільстві – усунути обмеження на накладення покарань 

на  корумпованих елементів [19].  

6. Корупція як фактор занепаду держави та ринку. Такі науко-

вці, як Людвіг фон Мізес [20] і Роберт Х. Франк [21], стверджували, 

що жодне правління держави не може забезпечити абсолютну відсут-

ність корупції, яка з часом призведе до занепаду держави. Вони пози-

ціонували корупцію як «суспільне антиблаго», що спричиняє появу 

негативних настроїв у суспільстві, а також завдає шкоди всім членам 

суспільства. Така ситуація стимулює проблеми на ринку і в державі, 

які в подальшому можуть перерости у їх крах. Для мінімізації негатив-

ного впливу корупції запропоновано визначити ті державні чи недер-

жавні інститути, які мають найбільший інтерес в успішній реалізації 

антикорупційних дій.  

7. Корупція як механізм заміщення ресурсів. І. А. Бондаренко [8] 

пропонує розглядати корупцію як механізм заміщення одних ресурсів 

(тимчасових) на грошові чи інші ресурси. У економіці кожен агент має 

власну позицію на норму заміщення одних ресурсів іншими, з ураху-

ванням ринкових цін. Такий механізм може успішно працювати у ви-

падку хабарництва з метою пришвидшення процесу, але не матиме 

реалізації при хабарництві за порушення норм права.  

Отже, з огляду на зазначені дослідження, можна стверджувати, 

що для нейтралізації впливу корупції на економіку та її суб’єктів треба 

докласти чимало зусиль.  

Першочерговим кроком для успішної реалізації означеної цілі 

повинно бути формування переліку негативних проявів впливу коруп-

ції на суб’єктів господарювання як складової одиниці національної 

економіки. Зважаючи на те, що промисловість є  ключовою галуззю 

в  Україні, яка є основою формування національного господарства, 

визначення напрямів впливу корупції на неї є  одним із ключових  

кроків в антикорупційній політиці.  

На рис. 5 представлено авторський підхід до формування  

спектру наслідків впливу корупції на діяльність промислових  

підприємств.  



_________________________________________________  Серія економічна ________ 
__________________________________________________________________________ 

 221 

 
 

Рис. 5. Спектр наслідків впливу корупції на діяльність 

промислових підприємств 
 

Джерело: авторська розробка 

 
Висновки. Досліджено специфіку трактування поняття «коруп-

ція» та запропоновано авторський підхід до формування спектру  

наслідків її впливу на діяльність промислових підприємств, що  
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в подальшому дозволить врахувати ці аспекти за розробки анти- 

корупційних заходів на різних рівнях управління національною  

економікою.  
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Копытко М. И. Коррупция как ключевая угроза экономической 

безопасности промышленных предприятий в Украине. 

Исследована сущность коррупции с разных позиций. Отмечено, что 

при определении путей преодоления коррупции важным является определение 

направлений ее влияния. Предложен авторский подход к формированию  

спектра последствий влияния коррупции на деятельность промышленных 

предприятий.  

Ключевые слова: коррупция, модель коррупции, промышленные пред-

приятия, последствия влияния коррупции.  

 

Kopytko M. I. Corruption as a key threat to the economic security of 

industrial enterprises in Ukraine. 

Corruption is one of the large-scale threats to the national security of 

Ukraine and the economic security of domestic enterprises. Given this, the problem 

of corruption requires a thorough scientific study in order to develop measures to 

neutralize it.  

The article explores the nature of corruption from the following positions: 

corruption as a form of criminal activity (rational approach), as rent-seeking behav-

iour, as a form of contractual agreements, as a phenomenon described by the «prin-

cipal-agent» model, as a manifestation of opportunistic behaviour, as a factor in the 

decline of the state and market and as a mechanism for substitution for resources.  

The results of research into corruption conducted by both domestic and for-

eign scholars prove its massive negative impact on the activities of businesses of all 

sectors of the national economy. This caused the need to develop recommendations 

to address this threat. In determining ways to overcome corruption, the establishing 

of areas of its influence is essential. As a result, the author offered its own approach 

to building a range of effects of corruption on the activities of industrial enterprises, 

which range includes the following manifestations of impact: reducing the attrac-

tiveness of innovative activity, decreased amounts of foreign direct investment, ris-

ing prices for products, unequal distribution of wages in the enterprise, unjustified 

inspections by supervisory bodies, reducing budgetary allocations of funds,  
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increased commercial and financial risks, lack of available funds for modernization, 

imposing «additional» taxes on enterprises which are paid in the form of bribes, 

creating circumstances that cause a transition of formal activities to the informal 

sector, lack of legitimate opportunities for participation in tenders, the non-

transparency of the process of privatization of state-owned properties, the difficulty 

in resolving judicial disputes, problems with obtaining licenses and permits, reduc-

ing competitiveness of the enterprise in the market, complications with finding part-

ners, increasing likelihood of illegal transactions of mergers and acquisitions, re-

stricting access to resources, the sophisticated VAT refund procedure, and obstacles 

in entering international markets.  

Key words: corruption, corruption model, industrial enterprises, the effects 

of corruption.  
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РИЗИКИ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Досліджено сучасний стан формування обліково-інформаційної сис-

теми з врахуванням бухгалтерського ризику в системі забезпеченні економіч-

ної безпеки підприємства. Визначено необхідність удосконалення методів 

бухгалтерського обліку з метою мінімізації ризиків та найбільш повного задо-

волення потреб окремих груп користувачів для прийнятті управлінських рі-

шень щодо підтримання стійкого та безпечного розвитку підприємства.  

Ключові слова: бухгалтерський ризик, економічна безпека, обліково-

інформаційна система.  

 

Постановка проблеми. В умовах активної інтеграції і глобалі-

зації необхідним є посилення механізму забезпечення економічної 

безпеки підприємства, який, своєю чергою, безпосередньо пов’язаний 

з орієнтацією на профілізацію бізнесу за одночасного збереження мо-

жливостей його ефективного розвитку. Належний постійний контроль 

над рівнем розвитку окремих галузей економіки та напрямів бізнесу 

неможливий без оцінки вибору найбільш ефективного партнерства 

та  обґрунтування напрямів розвитку сучасної економічної системи. 

Інформаційна складова при цьому розглядається як один із найважли-

віших елементів не тільки виробничого процесу, а й матеріального, 

трудового та фінансового, соціального тощо.  
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Без сумніву, інформаційна складова забезпечення економічної 

безпеки підприємства формується в процесі ведення бухгалтерського 

обліку. Проте сьогодення вимагає створення ефективних облікових 

систем, покликаних забезпечити не тільки внутрішнього користувача 

відповідною інформацією для ухвалення ефективних управлінських 

рішень, а й зовнішнього – для забезпечення сталого економічного  

його  розвитку.  

Незважаючи на те, що саме бухгалтерський облік є єдиним ін-

формаційним простором, який дає об’єктивну оцінку діяльності госпо-

дарюючого суб’єкта та може оцінити його фінансовий стан, форму-

вання бухгалтерської інформації, як і будь-якої інформації, підлягає 

невизначеності, пов’язаної з зовнішніми факторами, які впливають на 

всі господарські операції, та внутрішніми факторами, які виникають 

безпосередньо в системі бухгалтерського обліку і впливають на показ-

ники фінансової та управлінської звітності, а як результат – на прий- 

няття управлінських рішень.  

Отож, можна виокремити бухгалтерські ризики, які впливають 

на ефективність діяльності підприємства та забезпечення його еконо-

мічної безпеки.  

Стан дослідження. Вивчення забезпечення економічної безпеки 

через виявлення та зниження бухгалтерського ризику на рівні підпри-

ємств повинні розглядатися в межах концепції комплексної обліково-

інформаційної системи. Проте в дослідженнях українських учених  

обліково-інформаційний аспект забезпечення економічної безпеки  

підприємства недостатньо проаналізовано.  

Триває дискусія щодо теоретичних і прикладних питань форму-

вання обліково-інформаційних систем забезпечення економічної без-

пеки підприємства. Досягнення дослідників у цій сфері [1–8] слугують 

підґрунтям для систематизації понятійного апарату та перспективних 

напрямів дослідження питань бухгалтерського ризику та його впливу 

на забезпечення економічної безпеки підприємства.  

Мета статті – аналіз визначення бухгалтерського ризику, ви-

вчення його класифікації та виявлення впливу на систему забезпечення 

економічної безпеки підприємства.  

Виклад основних положень. Комплексна обліково-інформа- 

ційна система підприємства охоплює такі складові, як система фінан-

сового і управлінського обліку, система податкового, соціального та 

екологічного обліку, система внутрішнього контролю і аудиту. Синтез 

цих елементів, об’єднання інформаційного і організаційного аспекту 

дозволять змінити не тільки методику економічної безпеки підприєм- 

ства, а й методологію економічної безпеки підприємства, в основу якої 
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буде закладена концепція формування комплексної обліково-інформа- 

ційної системи підприємства, спрямована на її підвищення.  

Одним із найважливіших та найбільш складних елементів дося-

гнення необхідного рівня економічною безпеки підприємства є постій-

ний налагоджений моніторинг, контроль, оцінка та аналіз системи ри-

зиків, які впливають на діяльність господарюючого суб’єкта, розробка 

заходів з їх мінімізації. Для цього необхідно впроваджувати і активно 

використовувати систему управління ризиками.  

Однією з найважливіших складових системи управління ризи-

ками є наявність у господарюючого суб’єкта інформації, що дозволяє 

всебічно оцінити вплив того або іншого ризику на його діяльність.  

Мінімізація ризиків неможлива без наявності своєчасної та  

достовірної інформації про зміни ринкового середовища, загальну 

економічну ситуацію суб’єкта господарювання. Цього можна досягти 

лише за допомогою достовірного обліково-інформаційного забезпе-

чення на різних рівнях його управління.  

Проте неоднозначна позиція вітчизняних і зарубіжних дослід-

ників щодо поняття «ризику». Загалом дослідники враховують подвій-

ну природу ризику [1, с. 27], який визначається збитком або непе- 

редбачуваним прибутком, що повною мірою відображає економічну 

дійсність.  

Також прийнято вважати, що ризик необхідно аналізувати і ви-

являти з декількох сторін [2, с. 90]: 

• з позиції державного регулювання (більш повно враховувати 

і  регулювати норми, аналізувати вибір владою інструментів регулю-

вання, визначати ефективність цілей регулювання); 

• з позиції статистичного спостереження (своєчасно доповнюва-

ти документи, що регламентують статистичний облік і обробку даних, 

використовувати достовірні статистичні дані для об’єктивної оцінки 

економічного розвитку); 

• з позиції суб’єкта господарювання (управляти ризиками доці-

льно і з фінансової сторони, і з урахуванням соціальної складової дія-

льності господарюючого суб’єкта.  

Вплив ризиків на економічну безпеку підприємства різноманіт-

ний. З позиції впливу на формування інформації в комплексній обліко-

во-інформаційній системі акцентуємо на бухгалтерському ризику.  

Л. А. Бернстайн визначає бухгалтерський ризик як комплексну 

(подвійну) категорію, яка: 

• має першочерговий чинник людської природи; 

• виникає також через неточності, властиві обліковому  

процесу; 
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• полягає в наявності альтернативних методів оцінки об’єк- 

тів бухгалтерського обліку, нечіткого критерію, який визначає 

їх  і,  отже, неоднозначності самих стандартів бухгалтерського  

обліку  [3, с. 27].  

Я. В. Соколов розглядає ризик як важливу та невід’ємну части-

ну бухгалтерської роботи, зазначаючи, що з ризиком бухгалтер зішто-

вхується постійно: саме тому виникає необхідність його передбачати 

в  бухгалтерському обліку та враховувати його прояв у таких функці-

ях, як накопичення, рівномірність, нормування, утворення сумнівних 

і  безнадійних боргів, обережність і завбачливість [4, с. 624].  

Л. А. Глиницька, вивчаючи ризики з позицій забезпечення еко-

номічної безпеки, поділяє їх на ті, які виникають у системі бухгалтер-

ського обліку, об’єднуючи дві групи, що мають різну економічну при-

роду: ризики, властиві системі бухгалтерського обліку, і пов’язані з 

інформаційним забезпеченням процесу управління, і підприємницькі 

ризики, інформація про які певною мірою відображена в обліку і розк-

рита в фінансовій звітності.  

Обґрунтованість такого поділу пояснюється декількома причи-

нами. Перша група ризиків виникає за формування облікової інформа-

ції щодо будь-яких об’єктів бухгалтерського обліку і пов’язана насам-

перед з можливими помилками чи навмисними викривленнями облі-

кової інформації.  

Відображення в обліку підприємницьких ризиків і/або їх наслід-

ків вимагає вибору та обґрунтування методичних основ визнання, оці-

нки та розкриття інформації про них [5; 6].  

Дослідники пропонують такі визначення ризиків у бухгалтерсь-

кому обліку [5–8].  

Бухгалтерські (інформаційні) ризики, пов’язані зі спотворенням 

інформації, виникають у системі бухгалтерського обліку і є наслідком 

певних подій. До них належать ризики, пов’язані з навмисним викрив-

ленням облікової інформації, порушенням режиму збереження бухгал-

терської інформації, що становить комерційну таємницю; ризики, 

пов’язані з вибором способів і методів в обліковій політиці, відсут-

ність належної кваліфікації бухгалтерського персоналу, а також нена-

лежний рівень технічного забезпечення (табл.). Для цих ризиків най-

більш притаманні ознаки невизначеності, оскільки можливість 

об’єктивно оцінити ймовірність їх настання в основному відсутня.  

Підприємницькі ризики (загрози), визнані в бухгалтерському об-

ліку, – це ризики фінансово-господарського середовища, що характе-

ризують наслідки подій, які суттєво впливають (чи здатні на це) на 

діяльність підприємства.  
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Таблиця 
 

Склад факторів, що впливають на виникнення 

інформаційних ризиків в системі бухгалтерського обліку [5] 
 

Джерело утворення 
ризику 

Склад факторів, що спонукають до виникнення  
інформаційних ризиків 

Кадровий потенціал 

бухгалтерської слу-

жби 

Недостатні знання керівників бухгалтерської служ-

би, що не дозволяють їм організувати ефективну 

обліково-інформаційну систему підприємства 

Низький професійний рівень робітників бухгалтерії 

Витік конфіденційної інформації з вини співробіт-

ників бухгалтерії 

Методика ведення 

бухгалтерського 

обліку 

Порушення принципів і правил ведення бухгалтер-

ського обліку 

Фінансові прорахунки за вибору способів обліку, 

регламентованих стандартами бухгалтерського 

обліку та фінансової звітності 

Маніпуляції з бухгалтерськими даними 

Організація 

бухгалтерського 

обліку 

Неефективна політика підприємства з організації 

бухгалтерського обліку 

Застарілі інформаційні технології, що не відповіда-

ють сучасним вимогам щодо обробки, збереження 

та надання облікової інформації окремим групам 

користувачів 

 
Очевидно, що інформація про наслідки впливу підприємниць-

ких ризиків на фінансово-господарську діяльність суб’єкта господарю-

вання має велике значення для ухвалення обґрунтованих управлінсь-

ких рішень внутрішніми і зовнішніми користувачами не тільки щодо 

поточного становища підприємства, а й з урахуванням стратегії його 

діяльності. Бухгалтерські ризики мають системну і несистемну приро-

ду. Системний визначає загальну компоненту, яка властива звітності 

всіх  підприємств у вибраній сукупності; несистемний визначає зали-

шкову частку, властиву звітності конкретного господарюючого 

суб’єкта у вибраній сукупності.  

Визначаючи компоненти системного ризику, якому притаманні 

ведення бухгалтерського обліку та формування звітності українськими 

підприємствами, узагальнення існуючого досвіду, можна диференцію-

вати його на внутрішні облікові ризики та зовнішні. До внутрішніх 

облікових ризиків, які виникають у середині підприємства, на нашу 

думку, слід віднести: 
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1. Ризик облікової політики (або ризик об’єктивної оцінки). 

Загальновідомо, що фінансова звітність вимагає від управлінського 

персоналу здійснення професійного судження та пов’язана зі застосу-

ванням кількісної і якісної інформації про господарські події та опера-

ції. Від облікової політики залежать цифрові дані, які згодом викорис-

товуються у фінансових звітах. Розробка підприємством облікової  

політики відповідно до національних і міжнародних стандартів є від-

повідальністю бухгалтерів підприємства (щодо її розробки) та управ-

лінського персоналу (щодо затвердження).  

Саме тому управлінському персоналу слід обирати та засто- 

совувати облікову політику підприємства так, щоб фінансові звіти  

відповідали всім вимогам кожного застосовуваного НП(Б)БО та 

МСФЗ. Якщо не існує конкретної вимоги, обліковому персоналу 

слід  розробити політику, яка забезпечує надання у фінансових звітах 

інформації, що є:  

1)  доречною для потреб ухвалення рішень користувачами;  

2)  обґрунтованою щодо:  

а)  правдивого подання результатів, грошових потоків і фінан-

сового стану підприємства;  

б)  відображення економічної сутності подій та операцій, а не 

лише виходячи з їхньої юридичної форми;  

в)  нейтральності, тобто відсутності упередження;  

г)  обачності та повноти у всіх суттєвих аспектах.  

Такий вплив ризику може виникати щодо вибору підприємст-

вом елементів облікової політики в частині відвантаження/оплати ви-

готовленої продукції, методів оцінки запасів (ФІФО, середньозважена 

собівартість), вибору критерію оцінки основних засобів, нематеріаль-

них активів (визначення терміну експлуатації, формування первісної 

вартості, вибір методу нарахування амортизації тощо), розподілу не-

прямих витрат, визначення доходу від реалізації продукції і чистого 

прибутку підприємства тощо. Такий ризик, на наш погляд, підлягає 

виокремленню у зв’язку з тим, що облікова політика підприємства є 

визначальною за вибору альтернативності підходів до оцінки об’єктів 

бухгалтерського обліку.  

2. Ризик облікової оцінки. Обліковому процесу притаманна  

невизначеність, яка очевидна з підприємницької діяльності. З огляду 

на це багато статей фінансової звітності не можуть бути точно визна-

чені, а тільки попередньо оцінені. Процес попередньої облікової оцін-

ки охоплює судження, які ґрунтуються на останній наявній інформації. 

Наприклад, може знадобитися оцінка безнадійних боргів, старіння за-

пасів, справедливої вартості фінансових активів і зобов’язань, строків 
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корисної служби чи очікуваної моделі споживання економічних вигід 

від активів, які амортизуються, гарантійних і непередбачуваних зо-

бов’язань, резервів тощо.  

Використання обґрунтованих попередніх оцінок є суттєвою час-

тиною складання фінансових звітів і не знижує їхню достовірність. 

Оскільки попередні облікові оцінки ґрунтуються, як правило, на су-

дженнях про очікувані результати та, звичайно, не підлягають конкре-

тним процедурам контролю, ймовірно, що вони містять помилки.  

Через важливість і суб’єктивний характер попередніх облікових 

оцінок, а також суб’єктивність і властиву неточність, бухгалтери 

чи  технічний персонал, який відповідає за них, мають володіти знач-

ними аналітичними здібностями та глибоким розумінням діяльності. 

Тому часто за визначення потрібних попередніх оцінок, а потім  

за нагляд, їх оцінювання чи перегляд несе відповідальність керівни- 

цтво  підприємства.  

Хоча процес оцінювання буде різним на підприємствах або для 

різних оцінок на одному підприємстві, за суттю процеси міркування 

на  підприємствах, пов’язані з обліковими оцінками, однакові у всіх 

випадках.  

Ризики облікової оцінки доцільно враховувати під час визна-

чення суттєвих факторів, які, за очікуванням, можуть значно впливати 

на попередню оцінку. Фактори, які підприємство може розглядати 

при  визначенні облікових попередніх оцінок, охоплюють фінансову 

політику, зміни в діяльності та галузі, минулі тенденції, поточні  

операції тощо. Наприклад, кризова ситуація може вплинути на збіль-

шення суми безнадійної дебіторської заборгованості; виробництво  

нового виду продукції дозволить об’єктивно оцінити чисту вартість 

реалізації  запасів.  

Механізм оцінки ризиків облікової політики передбачає враху-

вання припущень про доречні фактори, які становлять судження облі-

кового персоналу щодо найімовірніших обставин і подій, які стосу-

ються суттєвих факторів. Для прикладу, після визначення використан-

ня як доречного фактору в оцінюванні старіння запасів, підприємство 

розробляє припущення стосовно ступеня використання, що є ознакою 

старіння (наприклад, невикористання впродовж останнього року) та 

чистих сум, за які можна продати такі запаси (наприклад, двадцять 

відсотків від звичайної ціни реалізації).  

Наступним елементом механізму оцінки ризиків облікової полі-

тики є застосування припущень і доречних даних для визначення суми 

оцінки. В згаданому прикладі підприємство встановлює вартість запа-

сів за допомогою припущень про суми чистої вартості реалізації та 
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використання статей запасів, які відповідають параметрам викори- 

стання, зазначених у припущеннях. Під час застосування припущень 

і  доречних даних для визначення суми попередньої оцінки, підприєм-

ство може в деяких випадках застосувати модель забезпечення сумнів-

них рахунків або створення резервів.  

З огляду на це, доцільним, на нашу думку, вважається періодич-

не оцінювання підприємством обґрунтованість минулих облікових 

попередніх оцінок для підвищення обґрунтованості майбутніх оцінок. 

Саме регулярне порівняння попередньо оцінених сум із подальшими 

результатами визначить обґрунтованість минулих попередніх оцінок 

і  допоможе з’ясувати, чи треба підприємству переглянути процеси 

попередньої оцінки.  

З метою нівелювання ризику облікової оцінки доцільно розкри-

вати характер і суму змін в облікових оцінках, які мають суттєвий 

вплив на поточний період або які, за очікуваннями, суттєво впливати-

муть на подальші періоди.  

3. Ризик оцінки помилок, допущених у попередніх періодах. 

Загальновідомо, що помилки у складанні фінансових звітів одного або 

кількох попередніх періодів можуть розкриватися у поточному періоді. 

Помилки можуть виникати у математичних підрахунках, застосуванні 

облікової політики, неправильної інтерпретації фактів, недогляду або 

шахрайства.  

У окремих випадках помилка може мати настільки суттєвий 

вплив на фінансові звіти одного або кількох періодів, що ці фінансові 

звіти вже не можуть вважатися достовірними на дату їх оприлюднен-

ня. Прикладом такої помилки може бути занесення до фінансових зві-

тів попереднього періоду суттєвих сум незавершеного виробництва 

або дебіторської заборгованості щодо фіктивних контрактів, які не 

мають юридичної сили.  

Виправлення помилок, які стосуються попередніх періодів, ви-

магає повторного відображення порівняльної інформації або викладу 

додаткової прогнозної інформації.  

До зовнішніх облікових ризиків, які можуть виникати поза облі-

ковим процесом господарюючого суб’єкта, проте впливати на облікову 

інформацію, доцільно віднести ризик повноти відображення в звіт-

ності – складна і динамічна компонента бухгалтерського ризику, яка 

охоплює такі елементи: 

•  ризик релевантності звітних показників – відображає склад-

ний і фіскальний характер вітчизняної податкової системи. Він полягає 

у тому, що навіть якщо підприємство за даними фінансової звітності 

перебуває на межі банкрутства (для прикладу боржник бюджету), це 
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ще не означає, що воно не здатне приносити дохід і функціонувати 

надалі. Звітність не завжди відображає ті реальні можливості, які є у 

підприємства.  

Є підприємства, які не можна ліквідовувати через їх вагомість 

щодо інфраструктурної побудови в регіоні або їх стратегічного зна-

чення. Тому зазвичай створюється система посередників, які можуть 

господарювати, орендуючи потужності цього підприємства, відтак 

мінімізувати податкові платежі. При цьому інвестор може отримувати 

прибуток саме через ці підприємства. Отож, ризик існує, його плив 

очевидний, оскільки стосується оцінки фінансового результату діяль-

ності підприємства, при цьому традиційний набір фінансових показни-

ків – ліквідності, ділової активності, фінансової стійкості та прибутко-

вості не є визначальними; 

•  ризик релевантності облікових операцій полягає в тому, що за 

існуючої системи податкового навантаження сам інвестор може бути 

зацікавлений в ухиленні від сплати податків, саме тому менеджмент 

підприємства може частину прибутку від окремих операцій (страху-

вання, договорів на оренду, консультаційні послуги) залишати собі, 

не  ділячись при цьому з інвестором. У звітності не відображається 

такі операції, і це може залишитися непоміченим навіть при аудитор-

ській перевірці; 

•  ризик інституційного впливу – характеризує стан сформова-

ного в вітчизняній економічній системі нестійкого стану і до об’єкта 

регулювання, і до суб’єкта. Слабкість об’єкта визначає в основному 

свавілля суб’єкта (приклад, неоднозначність підходів до відшкодуван-

ня податків окремими господарюючими суб’єктами, непрозора тенде-

рна діяльність, допомога чиновників, корупція тощо).  

Вважаємо, що на економічну безпеку підприємства в частині за-

безпечення інформаційними потоками істотний вплив здійснюють са-

ме бухгалтерські ризики, які можна усунути, лише формуючи адекват-

ну комплексну обліково-інформаційної систему.  

Ефективна методика підготовки інформації в комплексній  

обліково-інформаційній системі дозволяє створити на підприємстві 

дієвий механізм виявлення і протидії різним видами ризиків господ- 

дарської  діяльності.  

Висновки. Комплексна обліково-інформаційної система є осно-

вою обґрунтованих управлінських рішень, які безпосередньо вплива-

ють на ціноутворення, надання достовірної і надійної інформації про 

результати поточної і прогнозної діяльності користувачам для визна-

чення економічної безпеки підприємства; оцінювання найбільш  

перспективних напрямів розвитку підприємства відповідно до потреб 
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зовнішнього середовища; підтримка стратегічного розвитку господа-

рюючого суб’єкта.  

Ідентифікація бухгалтерського ризику на всіх етапах облікового 

процесу дозволить не тільки сформувати достовірну та об’єктивну 

облікову інформацію для потреб користувачів, а й забезпечить ефекти-

вність діяльності всього суб’єкта господарювання через ухвалення 

адекватних управлінських рішень.  

Перспективним напрямом дослідження вбачається оцінка нас-

лідків впливу бухгалтерського ризику через дослідження процесу 

управління ризиками в обліково-інформаційні системі.  
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Марушко Н. С. Риски учетной информации в системе обеспечения 

экономической безопасности предприятия. 

Исследовано современное состояние формирования учетно-

информационной системы с учетом бухгалтерского риска в системе обеспе-

чении экономической безопасности предприятия.  

Определена необходимость усовершенствования методов бухгал- 

терского учета с целью минимизации рисков и наиболее полного удовле- 

творения потребностей отдельных групп пользователей для принятия  

управленческих решений по поддержанию устойчивого и безопасного разви-

тия предприятия.  

Ключевые слова: бухгалтерский риск, экономическая безопасность, 

учетно-информационная система.  

 

Marushko N. S. Risks of accounting information system software 

economic security. 

In today’s conditions to ensure economic security is based on obtaining an 

objective accounting information, which is subject to uncertainty associated with the 

impact of external and internal factors.  

Such risks arise in the process of accounting and affect the performance of 

the financial and management reporting, and as a result of the decision-making. 

Thus, it is necessary to study the system of accounting risks that affect the perfor-

mance of the company and ensure its economic security.  

One of the most important and most challenging elements of an enabler of 

economic security is established permanent monitoring, control, evaluation and 

analysis of risks affecting the activities of the entity, the development of measures to 

minimize them.  

The paper shows that accounting risks are systemic and non-systemic na-

ture. The system determines the general component of the inherent statements of all 

companies in a selected population; unsystematic determine residual interest inher-

ent in the particular statements of the entity in the selected population.  

Defining the components of systemic risk, which is inherent in the account-

ing and reporting of formation of Ukrainian enterprises, and summarize existing 

experience can be differentiated in its internal accounting and external risks. The 

internal accounting risks that arise in the midst of the company, in our view, should 

include: the risk of accounting policies (or objective assessment of risk), the risk of 

accounting estimates, risk assessment errors in prior periods, the risk reflected in 

the completeness of reporting 

Consequently, the economic security of the enterprise in terms of ensuring 

information flows substantial impact exercise just accounting risks that can be elim-

inated only creating adequate comprehensive accounting and information system. 

An effective method of Preparation of complex accounting and information system 

allows the company to create an effective mechanism for detecting and combating 

various types of risk business.  

Key words: accounting risk, economic safety, accounting system.  
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УДК 339.138(477)                  Я. С. Піцур,  

О. С. Сенишин 

 
ПРОДОВОЛЬЧИЙ КОМПЛЕКС У СИСТЕМІ 

АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА 
УКРАЇНИ 

 
Розглянуто проблеми розвитку продовольчого комплексу у системі аг-

ропромислового виробництва та шляхи їхнього вирішення. Здійснена оцінка 

стану виробництва та споживання продуктів харчування населенням Украї-

ни, визначено рівень самозабезпечення основними видами продовольчої проду-

кції населення та встановлено ті групи продовольства, які Україні необхідно 

імпортувати. Проаналізовано показники ефективності агропромислового 

виробництва та зроблені необхідні висновки.  

Ключові слова: продовольчий комплекс, продовольство, продовольчі 

товари, споживання на одну особу, реалізація сільськогосподарської продукції, 

валова продукція, рентабельність виробництва продовольчої продукції.  

 

Постановка проблеми. У сучасних умовах світової продоволь-

чої кризи надзвичайно важливе значення набувають проблеми розвит-

ку вітчизняного продовольчого ринку, оскільки стан продовольчого 

ринку країни визначає її продовольчу безпеку та місце у світовому 

просторі.  

Недостатня забезпеченість продуктами харчування іншими кра-

їнами та високий попит на сільськогосподарську сировину слугують 

можливістю для України розкрити та проявити свій великий аграрний 

потенціал. Тому від того, наскільки своєчасно та правильно Україна 

зможе вирішити проблеми свого агропромислового сектора, залежить і 

її майбутнє, і напрям розвитку країн світової спільноти.  

Стан дослідження. З’ясуванню економічних проблем розвитку 

продовольчого комплексу присвячено наукові праці вчених Ради із 

вивчення продуктивних сил України НАН України, Інституту аграрної 

економіки Української академії аграрних наук, Об’єднаного інституту 

економіки НАН України, Інституту економічного прогнозування НАН 

України, в яких основна увага була приділена проведенню аграрної 

реформи, формуванню принципів аграрної політики, трансформації 

відносин власності та соціальної сфери села. Водночас актуальне ви-

вчення сучасних теоретичних і практичних аспектів розвитку продо-

вольчого комплексу України, його структурно-динамічних змін у зага-

льнодержавному та регіональному аспектах в умовах ринкових транс-

формацій на тривалу перспективу.  
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Серед вітчизняних науковців, що вивчали проблеми розробки 

і  ухвалення управлінських рішень у галузі здійснення державної про-

довольчої політики, необхідно виокремити: П. П. Борщевського, 

П. І.  Гайдуцького, Б. М. Данилишина, Л. Д. Дейнеку, Ю. П. Лебедин-

ського, О. Ю. Лебединську, Є. Й. Майовця, І. Р. Михасюка, 

О. М.  Онищенка, Б. Й. Пасхавера, П. Т. Саблука, В. М. Трегобчука, 

В. В.  Юрчишина, М. Д.  Янківа  та ін.  

Мета статті – визначити проблеми розвитку продовольчого 

комплексу у системі агропромислового виробництва та окреслити 

шляхи їх вирішення. 

Виклад основних положень. Оцінюючи внесок агропродово-

льчого комплексу в економіку країни у фінансовому вимірі, варто за-

уважити, що його частка у валовій доданій вартості становить більше 

10%. Однак сучасний аграрний сектор економіки поки що не викорис-

товує свій потенціал повною мірою.  

Дані про стан споживання продуктів харчування населенням 

України після 1990 р. наведені в таблиці 1. Зниження споживання  

багатьох груп харчових продуктів – характерна особливість у харчу-

ванні населення саме з цього часу. З таблиці очевидно, що споживання 

хлібопродуктів після 1990 р. постійно знижувалося, досягши 2012 р. 

302  г/добу.  

 
Таблиця 1 

 

Споживання харчових продуктів населенням України 

у 1990–2012 рр., г/добу [1] 
 

Продукти 
Роки 

1990 1995 2000 2005 2012 

Хлібопродукти 372 352 342 337 302 

М’ясопродукти 160 78 66 78 104 

Молокопродукти 1022 667 546 618 566 

Риба 15 5 11 19 19 

Яйця 35 25 20 34 41 

Картопля 274 245 267 268 254 

Овочі та баштанні 230 218 229 270 322 

Фрукти, ягоди 114 82 71 89 126 

Олія 27 30 26 37 41 

Цукор 96 87 101 104 87 

 

Що стосується м’ясопродуктів, то зниження їхнього споживан-

ня згодом припинилося, а в 2012 р. воно підвищилося до 104 г/добу, 
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але не досягло рівня 1990 р. (160 г/добу). Рівень вживання молокопро-

дуктів (1022 г/добу) порівняно з 1990 р. наполовину зменшився і ста-

новив у 2012 р. лише 566 г/добу. Дещо зріс рівень споживання риби 

(з  15 до 19 г/добу) і яєць (з 35 до 41 г/добу). А ось споживання карто-

плі зменшилося з 274 г/добу в 1990 р. до 245 г/добу в 2012 р. Навпаки, 

споживання овочів і баштанних культур зросло майже на третину 

(з  230 г/добу в 1990 р. до 322 г/добу в 2012 р.). У 2012 р. спостерігала-

ся також тенденція щодо підвищення споживання фруктів і ягід (з 114 

до 126 г/добу) та олії (з 27 до 41 г/добу), а споживання цукру, навпаки, 

дещо зменшилося (з 96 до 87 г/добу). Оцінюючи стан харчування на-

селення незалежної України, можна констатувати, що воно останнім 

часом покращилося, про що свідчить збільшення споживання більшос-

ті продуктів тваринного походження (за винятком молокопродуктів), 

риби, олії, овочів та фруктів і, навпаки, зниження споживання картоплі 

і хлібопродуктів. Здійснений аналіз споживання харчових продуктів 

населенням України на 1 особу за 2012 р. (табл. 2) засвідчив, що з 

окремих видів продукції не досягнуто обсягів виробництва, які б за-

безпечили фізіологічні норми харчування населення.  

 
Таблиця 2 

 

Споживання харчових продуктів на 1 особу 

населенням України у 2012 р.
1
 

 

Показник 

Рівень споживання на 1 особу на рік, кг 
% до  

нормативу норматив 

МОЗ 

факт 

(2012 рік) 

+/- до  

нормативу 

Хліб і хлібопродукти 101,0 109,4 + 8,4 108,4 

М’ясо та м’ясопродукти 80,0 54,4 - 25,6 68,0 

Молоко та молочні про-

дукти 
380,0 214,9 - 165,1 56,6 

Риба та рибні продукти 20,0 13,6 -6,4 68,0 

Картопля 124,0 140,2 + 16,2 113,1 

Овочі та баштанні куль-

тури 
161,0 163,4 + 2,4 101,5 

Плоди, ягоди та виноград 90,0 53,3 - 36,7 59,3 

Олія 13,0 13,0 0,0 100,0 

Цукор 38,0 37,6 - 0,4 99,0 

–––––––––––––– 
1 Таблицю складено на основі даних статистичного збірника «Баланси 

споживання основних продуктів харчування населенням України» [1]. 
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Аграрне виробництво країни забезпечує потребу у хлібі та хлі-

бопродуктах, картоплі, олії, цукрі, овочах і баштанних культурах. 

У  зв’язку з цим споживання м’яса та м’ясопродуктів становить 68% 

до норми, молока та молочних продуктів – на рівні 56,6%, риби  

та рибних продуктів – на рівні 68%, плодів, ягід і винограду – на  

рівні  59,3%.  

З виробництва молока, м’яса і плодово-ягідної продукції Украї-

на на межі продовольчої небезпеки. Проблема незбалансованого про-

довольчого кошику є все ж таки більше соціальною, ніж аграрною: 

значна частина населення не має можливості купити необхідні продук-

ти через низький рівень доходів.  

Здійснюючи аналіз даних табл. 3, тільки для задоволення насе-

лення продуктами харчування на рівні медичних норм споживання 

Україна повинна найближчим часом збільшити виробництво продово-

льчої продукції, зокрема м’яса і м’ясопродуктів – на 1,49 млн. т, моло-

ка і молокопродуктів – на 6,02 млн. т, плодів, риби та рибопродуктів – 

на 0,53 млн. т; ягід і винограду – майже на 2 млн. т. 

 
Таблиця 3 

 

Виробництво харчових продуктів у 2012 р.,  
млн. т

1
 

 

Показник 

Потреба  

(медичні  

норми) 

Фактичне  

виробництво  

у 2012 р. 

Споживання  
у 2012 р. 

Виробництво  
до потреби 

Хліб і хлібопродукти 4,60 5,00 5,00 + 0,4 

М’ясо та м’ясопродукти 3,70 2,21 2,48 - 1,49 

Молоко та молочні продукти 17,40 11,38 9,80 - 6,02 

Риба та рибні продукти 0,90 0,37 0,62 - 0,53 

Картопля 5,70 23,25 6,39 + 17,55 

Овочі та баштанні культури 7,40 10,82 7,45 + 3,42 

Плоди, ягоди та виноград 4,10 2,47 2,43 - 1,63 

Олія 0,60 4,07 0,59 + 3,47 

Цукор 1,70 2,14 1,71 + 0,44 

–––––––––––––– 
1 Таблицю складено на основі даних статистичного збірника «Баланси 

споживання основних продуктів харчування населенням України» за 

2012  рік  [1]. 
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Рис. 1. Рівень самозабезпечення основними видами продовольства 

на території України у 2012 р., %
1
 

 

З рис. 1, який характеризує рівень самозабезпечення основними 

видами продовольчої продукції населення України, зрозуміло, що та-

кий показник є достатнім для таких груп продовольчої продукції, як 

хліба і хлібопродуктів, – 100%; молока та молочних продуктів – 

116,12%; овочів і баштанних культур – 145,23%; ягід і винограду – 

101,65% та цукру – 125,15%; а особливо для картоплі та олії, що ста-

новить відповідно 363,85% та 689,83%. Але для інших груп продово-

льства, зокрема для м’яса та м’ясопродуктів (89,11%), риби та рибоп-

родуктів (59,68%), рівень самозабезпечення не є достатнім. У такому 

випадку Україна змушена або імпортувати такі групи продовольства, 

або збільшувати їх виробничі обсяги.  

Сільське господарство є однією з найважливіших галузей мате-

ріального виробництва та основою продовольчого комплексу, в якій, 

за попередніми розрахунками, 2012 р. було створено 7,9% валової  

доданої вартості усіх галузей економіки (за 2011 р. – 8,5%), а обсяг 

валової продукції сільського господарства становив 223,3 млрд. грн 

(у  постійних  цінах).  

За даними табл. 4, що характеризує динаміку сільськогосподар-

ських підприємств за організаційно-правовими формами господарю-

–––––––––––––– 
1 Рисунок розроблено на основі власних розрахунків автора, де рівень 

самозабезпечення основними видами продовольства (%) обчислено шляхом 

ділення показників фактичного виробництва на споживання та множенням 

означеної частки на 100%. 

Рівень самозабезпеченості видами продовольства, % 
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вання упродовж 2005–2012 рр., у 2012 р. виробництвом сільськогоспо-

дарської продукції займалося майже 56 тис. підприємств різних органі-

заційно-правових форм господарювання, якими використовувалося 

близько 22 млн. га сільськогосподарських угідь.  

 
Таблиця 4 

 

Кількість діючих сільськогосподарських підприємств 

за організаційно-правовими формами господарювання 

у 2005–2012 рр. [6, c. 86] 

(на 1 липня) 
 

Види підприємств 2005 2008 2009 2010 2011 2012 

Усього 57877 59059  57152 56493 56133 55866 

Господарські  

товариства 
7900 7879 7819 7769 7757 8121 

Приватні  

підприємства 
4123 4326 4333 4243 4140 4183 

Виробничі  

кооперативи 
1521 1101 1001 952 905 856 

Фермерські  

господарства 
42447 43894 42101 41726 41488 40732 

Державні  

підприємства 
386 354 345 322 311 294 

Підприємства  

інших форм  

господарювання 

1500 1505 1553 1481 1532 1680 

 
Більше половини цих угідь (11,2 млн. га) зосереджено в госпо-

дарських товариствах, 20,0% – у фермерських господарствах, 15,7% – 

у приватних підприємствах, 3,4% – у виробничих кооперативах, 2,3% – 

у державних підприємствах, 7,4% – у підприємствах інших форм гос-

подарювання.  

Із загальної кількості підприємств 48 тис. мають сільськогоспо-

дарські угіддя.  

Зауважимо, що аналіз обсягів валової продукції сільського гос-

подарства (табл. 5) доводить, що загальний обсяг продукції сільського 

господарства із 1990 р. до 2000 р. різко зменшується на 46,6%, а саме 

із 282774,2 млн. грн до 151022, 2 млн. грн.  
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Таблиця 5 
 

Валова продукція сільського господарства України 

у 1990–2012 рр., млн. грн. [2, с. 5; 3] 
 

 
 

Такий значний спад обсягів вітчизняної валової продукції сіль-

ського господарства пов’язаний із скороченням виробництва продукції 

і рослинництва, і тваринництва (145502,0 млн. грн і 137272,2 млн. грн 

у 1990 р. та 92838,9 млн. грн і 58183,3 млн. грн у 2000 р. відповідно). 

Із  2005 р. спостерігається позитивна тенденція збільшення обсягів 

валової продукції сільського господарства України. Так, якщо 2005 р. 

зазначений показник становив 179605,8 млн. грн, то у 2010 р. він зріс 

на 7,8% і збільшився до рівня 194886,5 млн. грн. 2012 р. порівняно 

з  2011 р. обсяг валової продукції сільського господарства скоро- 

тився на 4,5% і становив 223254 млн. грн. Таке зменшення відбу- 

лося через скорочення обсягів продукції рослинництва (вартісний  

показник цієї продукції зменшився із 162436,4 млн. грн у 2011 р. до 

149233,4 млн. грн у 2012 р.).  

Структура валової продукції сільського господарства зображена 

у табл. 6.  

Стосовно питання реалізації продовольчої продукції, то за  

підсумками 2012 р. сільськогосподарськими підприємствами від  

реалізації власно виробленої агропродовольчої продукції отримано 

143,5 млрд. грн, що на 25% більше, ніж у 2011 р., зокрема від продук-

ції рослинництва – 104,0 млрд. грн. (на 30%), від продукції тваринниц-

тва – 39,5 млрд. грн (на 15% більше). Значний приріст обсягу реалізації 

продукції рослинництва підвищив їх частку у загальній вартості реалі-

зації продукції сільськогосподарськими підприємствами до 72,5% 

у  2012 р. (проти 70% у 2011 р.).  
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Таблиця 6 
 

Структура валової продукції сільського господарства 

у 2012 р. [2, c. 13] 
 

Валова  

продукція 

Усі категорії  

господарств 

У тому числі 

сільськогосподарські  

підприємства 

господарства  

населення 

млн. 

грн 

у % до 

підсумку 

млн. 

грн 

у % до 

підсумку 

млн. 

грн 

у % до 

підсумку 

Валова продукція –  

ВСЬОГО 
223254,8 100,0 113082,3 100,0 110172,5 100,0 

Продукція  
рослинництва 

149233,4 66,8 82130,2 72,6 67103,2 60,9 

у тому числі:       

зернові  

культури 
49407,4 22,1 38561,0 34,1 10846,4 9,8 

технічні культури 40533,8 18,2 35956,6 31,8 4577,2 4,2 

картопля, овочі та  

баштанні культури 
46395,6 20,8 4286,4 3,8 42109,2 38,2 

плодово-ягідні та  
виноград 

7670,1 3,4 1602,6 1,4 6067,5 5,5 

кормові культури 4316,1 1,9 1241,1 1,1 3075,0 2,8 

інша продукція  
рослинництва 

910,4 0,4 482,5 0,4 427,9 0,4 

Продукція  

тваринництва 
74021,4 33,2 30952,1 27,4 43069,3 39,1 

у тому числі:       

вирощування  

худоби та птиці 
33390,3 15,0 18718,8 16,6 14671,5 13,3 

молоко 28909,5 12,9 6306,3 5,6 22603,2 20,5 

яйця 8892,9 4,0 5573,7 4,9 3319,2 3,0 

вовна 15,7 0,0 2,3 0,0 13,4 0,0 

інша продукція  

тваринництва 
2813,0 1,3 351,0 0,3 2462,0 2,3 

 
Також у 2012 р. порівняно із 2011 р., про що свідчать дані 

табл.  7, зросла реалізація продовольчої продукції сільськогосподарсь-

кими підприємствами за такими групами, а саме: зернових культур на 

15,0% (33669 тис. т), олійних культур на 26,7% (10785 тис. т), картоплі 

на 20,3% (438 тис. т), овочів на 6,4% (962 тис. т), плодів і ягід на 19% 

(284  тис. т), худоби та птиці на 2,8% (1736 тис. т), молока та молочних 

продуктів на 12,7% (2360 тис. т), яєць на 3,3% (11156 млн. шт.). Лише 

реалізація двох категорій продовольчої продукції характеризується 
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незначним зниженням їх обсягів – цукрових буряків (включаючи  

давальницьку сировину) на 8,9% та вовни на 25,7%.  

 
Таблиця 7 

 

Реалізація продукції сільського господарства 

сільськогосподарськими підприємствами 

у 2005–2012 рр., тис. т [5] 
 

Групи продукції 2005 2008 2009 2010 2011 2012 

Зернові культури 19458 24763 31686 23662 28609 33669 

Олійні культури 2612 5542 7239 7757 7908 10785 

Цукрові буряки (включаю-

чи давальницьку сировину) 
10956 10543 6348 9767 11873 10817 

Картопля 117 257 306 291 349 438 

Овочі 398 551 807 646 900 962 

Плоди та ягоди 169 191 181 231 230 284 

Худоба та птиця (у живій вазі) 902 1342 1448 1587 1687 1736 

Молоко та молочні продукти 2121 1834 1994 2004 2061 2360 

Яйця (млн. шт.) 5700 7729 8566 9416 10790 11156 

Вовна (т) 547 659 722 518 544 404 

 

У структурі продажу продовольчої продукції за напрямами реа-

лізації у 2012 р. й надалі спостерігалося зростання частки продажу ко-

мерційним господарюючим суб’єктам, на який припадає 80,1% загаль-

ного обсягу реалізованої продукції.  

Друге місце посідають переробні підприємства, які реалізують 

13,1% усієї сільськогосподарської продукції; на ринках реалізується 

4,5% такої продукції; 2,0% – видано пайовикам у рахунок орендної 

плати, а лише 0,3% продукції сільського господарства отримано насе-

ленням у рахунок оплати праці.  

Досліджуючи питання ефективності продовольчого комплексу, 

варто зосередитися на результатах діяльності сільськогосподарських 

підприємств за 2000–2012 рр.  

Так, згідно зі статистичними даними за 2000–2012 рр., що пред-

ставлені у таблиці 8, у 2000 р. простежуються збитки від реалізації 

продукції сільського господарства у розмірі мінус 121,4 млн. грн, зок-

рема наведений показник продукції тваринництва становив мінус 

1955,9 млн. грн, хоча при цьому реалізація продукції рослинництва 

була прибутковою (1834,5 млн. грн).  
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Таблиця 8 
 

Ефективність сільськогосподарського виробництва  

в сільськогосподарських підприємствах за 2000–2012 рр. [4] 
 

Показники 2000 2005 2009 2010 2011 2012 

Прибуток, збиток (-) від реа-

лізації сільськогосподарської 
продукції, млн. грн 

-121,4 1253,2 7120,0 12750,5 19926,0 20199,4 

у тому числі  

продукції рослинництва 1834,5 900,2 6334,3 11375,9 17322,7 17029,8 

продукції тваринництва -1955,9 353,0 785,7 1374,6 2603,3 3169,6 

Рівень рентабельності вироб-

ництва сільськогосподарської 

продукції, %* 

-1,0 6,8 13,8 21,1 27,0 20,5 

продукції рослинництва 30,8 7,9 16,9 26,7 32,3 22,3 

продукції тваринництва -33,8 5,0 5,5 7,8 13,0 14,3 

 
* Рентабельність розраховано як відношення прибутку, збитку (-) 

до  собівартості реалізованої продукції. 

 
Із 2005 р., про що свідчать дані табл. 8, спостерігається зростан-

ня показника прибутку від реалізації сільськогосподарської продукції 

аграрними підприємствами.  

Так, у 2009 р. прибуток сільськогосподарських підприємств за-

галом зріс на 82,5% порівняно із 2005 р., зокрема на 85, 8% за рахунок 

продукції рослинництва та на 55,1% за рахунок тваринницької проду-

кції; у 2010 р. наведений показник зріс на 44,2% порівняно із 2009 р.; 

у  2011 р. спостерігається зростання на 36,0% порівняно із 2010 р., 

а  у  2012 р. спостерігається також зростання прибутку від реалізації 

сільськогосподарської продукції, але лише на 1,4% порівняно із попе-

реднім 2011 р.  

Здійснюючи аналіз показника рентабельності виробництва про-

дукції сільського господарства упродовж 2000–2012 рр., спостерігаємо 

тенденцію до щорічного зростання значень такого показника із 

від’ємного значення мінус 1,0% у 2000 р. до рівня 20,5% у 2012 р. Так, 

2009 р. зазначений показник становив 13,8% порівняно із 6,8% 2005 р., 

зокрема рентабельність продукції рослинництва у 2009 р. зросла до 

рівня 16,9% порівняно із значенням 7,9% 2005 р. Показник рентабель-

ності тваринницької продукції у 2009 р. зріс до рівня 5,5% порівняно 

із  5,0% аналогічного періоду 2005 р.  
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Доволі високі показники рентабельності виробництва сільсько-

господарської продукції простежуються у 2011–2012 рр. У цілому рен-

табельність виробництва продукції рослинництва у 2012 р. становила 

22,3% проти 32,3% у 2011 р. Було зафіксовано зниження рівня рента-

бельностості всіх основних видів продукції рослинництва, зокрема 

прибутковість зернових і зернобобових культур скоротилася з 26,1% 

у  2011 р. до 14,8% у 2012 р., соняшника – з 57% до 45,1%, ріпаку – 

з  32,1% до 20,6%. Значно погіршився фінансовий результат вироб- 

ництва цукрових буряків, рівень рентабельності якого зменшився 

з  36,5% у 2011р. до 15,9% у 2012 р. 2012 р. стало збитковим виробни-

цтво картоплі, рентабельність якого становила мінус 21,4% проти 

плюс 17,7% у 2011 р.  

У галузі тваринництва рівень рентабельності в 2012 р. становив 

14,3% проти 13,0% у 2011 р. Стало прибутковим вирощування свиней 

на м’ясо, рентабельність якого збільшилася з мінус 3,7% у 2011 р. до 

плюс 2,0%. Як і 2011 р., залишилося рентабельним виробництво моло-

ка і яєць. Однак, на відміну від виробництва яєць, прибутковість якого 

зросла з 38,8% у 2011 р. до 52,6% у 2012 р., прибутковість молока зна-

чно зменшилася – відповідно з 18,5% до 2,3%. Також помітно зменши-

лася збитковість виробництва птиці на м’ясо (без промислової переро-

бки), яка становила мінус 7,2% проти мінус 16,8% у 2011 р. Ще більш 

збитковим стало виробництво м’яса великої рогатої худоби (мінус 

29,5% проти мінус 24,8%), а також вирощування овець і кіз на м’ясо 

(мінус 40,0% проти мінус 39,6%).  

Висновки. Здійснений аналіз споживання харчових продуктів 

населенням України на 1 особу за 2012 р. засвідчив, що з окремих видів 

продукції не досягнуто обсягів виробництва, які б забезпечили фізіоло-

гічні норми харчування населення. Аграрне виробництво країни забез-

печує потребу у хлібі та хлібопродуктах, картоплі, олії, цукрі, овочах 

і  баштанних культурах. Хоча споживання м’яса та м’ясопродуктів  

становить 68% до норми, молока та молочних продуктів – 56,6%, риби 

та рибних продуктів – 68%, плодів, ягід і винограду – на рівні 59,3%, 

що  свідчить про недовиробництво таких видів продовольства. 

Результати аналізу обсягів валової продукції сільського госпо-

дарства засвідчили про те, що загальний обсяг продукції сільського 

господарства із 1990 р. до 2000 р. різко зменшується на 46,6%, а саме – 

із 282774,2 млн. грн до 151022, 2 млн. грн. Таке значне зниження обся-

гів вітчизняної валової продукції сільського господарства пов’язано 

із  скороченням виробництва продукції рослинництва і тваринництва. 

Дослідження обсягів реалізованої продовольчої продукції у 

2000–2012 рр. засвідчили, що лише реалізація двох категорій продо- 
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вольчої продукції характеризується незначним зниженням їх обсягів – 

цукрових буряків (включаючи давальницьку сировину) на 8,9% та  

вовни на 25,7%. Обсяги продажу усіх інших видів продовольства мали 

тенденцію до зростання. З’ясовуючи питання ефективності продоволь-

чого комплексу, зважено на показники прибутку (збитків) від реаліза-

ції продовольчої продукції та рентабельності її виробництва за 2000–

2012 рр. У  цілому показник прибутку за досліджуваний період має 

тенденцію до  зростання.  
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Пицур Я. С., Сенишин О. С. Продовольственный комплекс в си-

стеме агропромышленного производства Украины. 
Рассматриваются проблемы развития продовольственного комплекса в 

системе агропромышленного производства и пути их решения. Оценено состоя-
ние производства и потребление продуктов питания населением Украины, опре-

делен уровень самообеспечения основными видами продовольственной продукции 
населения и установлены те группы продовольствия, которые Украине необходи-

мо импортировать. Проанализированы показатели эффективности агропро-
мышленного производства и сделаны необходимые выводы.  

Ключевые слова: продовольственный комплекс, продовольствие, про-

довольственные товары, потребление на душу населения, реализация сельско-
хозяйственной продукции, валовая продукция, рентабельность производства 

продовольственной продукции.  
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Pitsyr Y. S., Senyshyn O. S. Food complex in Ukrainian agro-industrial 

production system. 

This article is devoted to the problems of food complex system of agro-

industrial production and ways of solving them. The estimation of the state of pro-

duction and consumption of food the population of Ukraine is made, self-sufficient 

in basic types of food of population is calculated and those groups of food that 

Ukraine must import are defined.  

The analysis of food consumption population of Ukraine for 1 person for 

2012 showed that some products are not made in production, which would provide 

physiological nutritional standards of the population. Agricultural production coun-

try provides existing need only bread and cereal products, potatoes, butter, sugar, 

vegetables and melons etc. Although the consumption of meat and meat products in 

2012 is 68% of normal, milk and dairy products – 56,6%, fish and fish products – 

68%, fruits, berries and grapes – at 59,3% which proves the underproduction of 

food types.  

The structure of sales of food products in the areas of implementation in 

2012, found growing share of sales to commercial businesses to what accounts for 

80,1% of total sales. Second place is occupied by processing companies that sell 

13,1% of the total agricultural production, the markets sold 4,5% of these products, 

2,0% – issued to shareholders due rent, but only 0,3% of agricultural products to 

the population in payment for work.  

Exploring the effectiveness of the food sector, taking into account the per-

formance gains from the sale of food products and the profitability of production for 

years 2000–2012 is revealed that the rate of return over the period tends to in-

crease.  

Key words: complex food, food, food consumption per capita, sale of agri-

cultural products, gross output, profitability of food.  
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УДК 332.72:336                  В. Ю. Прокопенко 
 

ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІ ІНСТРУМЕНТИ  
НА РИНКУ НЕРУХОМОСТІ:  

ДЕФІНІЦІЙНІ АСПЕКТИ 
 

Розглядається понятійно-категоріальний апарат формування фінан-

сово-кредитного забезпечення ринку нерухомості. На основі узагальнення те-

оретичних підходів до визначення фінансово-кредитних інструментів запро-

поновано авторське визначення фінансово-кредитних інструментів. З’ясовано 

функції та роль фінансово-кредитних інструментів на ринку нерухомості. 

Ключові слова: фінансово-кредитне забезпечення, фінансово-кредит- 

ні інструменти на ринку нерухомості.  
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Постановка проблеми. Складні, часто суперечливі відносини 

на ринку нерухомості, особливості інституційної структури, стан фі-

нансово-кредитного забезпечення його учасників, останнім часом при-

звели до недієвості ринку нерухомості України. Сучасна практика за-

стосування фінансово-кредитних інструментів активізації розвитку 

ринку потребує удосконалення, від якого залежить ефективність і ре-

зультативність дієвості вітчизняного ринку нерухомості, що, своєю 

чергою, полягає у розумінні та теоретичному обґрунтуванні дії фінан-

сово-кредитних інструментів на ринку нерухомості. 

Доступність фінансових і кредитних інструментів є одним із ос-

новних факторів, що визначають попит і пропозицію на ринку нерухо-

мості. Фінансово-кредитні інструменти за їх ефективного використан-

ня, з одного боку, можуть перетворити частину потенційного попиту 

на платоспроможний, а з іншого – активізувати пропозицію шляхом 

фінансування нового будівництва. Водночас ці фактори зумовлюють 

й  більшу, порівняно з іншими ринками, залежність ринку нерухомості 

від фінансового сектора. Цим пояснюється необхідність глибшого  

вивчення доцільності застосування фінансово-кредитних інструментів 

на ринку нерухомості, що неможливо без відповідного теоретичного 

забезпечення.  

Стан дослідження. Серед вітчизняних науковців, що досліджу-

вали питання фінансового і кредитного забезпечення та інституційної 

структури ринку нерухомості, доцільно виокремити А. Асаула, І. Гелле-

ра, О. Гриценко, Б. Данилишина, О. Євтуха, В. Кравченка, М. Крупку, 

С.  Кручка, В. Лагутіна О. Любоня, Ю. Манцевича, О. Мірошниченка, 

О.  Мендрула, С. Онишко, В.Онищенка, Г. Онищука, В. Павлова, К. Па-

ливоду, О. Папаїку, В. Савича та інших. Серед зарубіжних науковців 

вказані проблеми досліджували Л. Бєлих, І. Балабанов, С. Максимов, 

Н.  Ордуей, І. Рахман, Дж. Стиглиц, Дж. Фрідман, Г. Харрісон та ін. 

Метою статті є зосередження уваги на категоріальному апараті 

фінансово-кредитного забезпечення окремих процесів, що відбувають-

ся на ринку нерухомості, на основі попереднього розгляду низки базо-

вих понять і категорій для уточнення деяких вихідних теоретичних 

положень та пошуку конкретних форм і методів їх подальшої практич-

ної імплементації. 

Виклад основних положень. Необхідність і важливість викорис-

тання фінансово-кредитних інструментів на ринку нерухомості поясню-

ється низкою причин. По-перше, об’єкти нерухомості є дорогим това-

ром, а тому формування платоспроможного попиту потребує залучення 

додаткових фінансових ресурсів. По-друге, нерухомість сама собою  

здатна виступати об’єктом інвестицій та певною мірою фінансовим  
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активом, що має особливі властивості. З одного боку, її  характеризує 

низька ліквідність і висока вартість, що у сукупності значно підвищує 

потенційні втрати у разі невдалого інвестування. З  іншого боку, неру-

хомість є одним із небагатьох об’єктів інвестицій, яка завжди має оста-

точну вартість, а з часом може і зростати у вартості. Зважаючи на те, що 

нерухомість – це фізичний об’єкт, який завжди може бути використа-

ний, тому лише в поодиноких випадках його вартість може сягнути до 

нуля і залишатися на цьому рівні [1]. По-третє, завдяки своєму зв’язку із 

земельною нерухомістю створена нерухомість має властивість утворю-

вати ренту, тобто дохід для її власника, обумовлений наявністю права 

власності на об’єкт нерухомості. Інша приваблива особливість нерухо-

мості як об’єкта інвестицій – це відносна захищеність прибутків із неру-

хомості від впливу інфляційних процесів.  

У науковій фінансовій літературі є різноманітні підходи до ви-

значення поняття «фінансові інструменти», водночас визначення по-

няття «фінансово-кредитні інструменти» досі немає.  

Це, на нашу думку, не можна визнати правомірним. Як зазнача-

лося, потреба розмежування фінансового і кредитного інструментарію 

обумовлена відмінностями їх природи, адже їх основу формують різні 

економічні відносини. 

Подібну позицію не поділяють всі науковці. Як свого часу за-

значав В. Дьяченко, фінанси не обмежуються розподільними відноси-

нами, а безпосередньо обслуговують зміну форм вартості в кругообігу 

фондів підприємств, охоплюючи і кредитні відносини [2].  

Подібної точки зору дотримується й С. Льовочкін, який, зокре-

ма, вважає зайвим вживати термін «фінансово-кредитний механізм», 

оскільки кредит є складовою фінансів, а кредитна система, як частина 

фінансового ринку, належить до фінансової системи [3].  

Справді складно заперечити взаємозв’язок між цими економіч-

ними категоріями. Однак, на нашу думку, їх поєднання в одному сло-

восполученні не забезпечує цей взаємозв’язок. Таке поєднання, уважа-

ємо, засвідчує, з одного боку, їх автономність, з іншого – підкреслює 

важливість їх сприйняття як інтегрованої єдності, яка саме й здатна 

об’єднати їх самостійні властивості та отримати максимальний ефект. 

Потреба певного розмежування фінансового і кредитного інструмен-

тарію та одночасно їх синтезу зростає не лише з теоретичних, але й 

практичних міркувань, з огляду на важливість найповнішого задіяння 

забезпечувального і регулятивного потенціалу даних інструментів.  

Для того, щоб теоретично відпрацювати комплексний підхід до 

застосування фінансових і кредитних інструментів на ринку нерухомо-

сті, важливим виглядає їх наукове дослідження як окремих частин, 
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об’єднаних за функціональним призначенням. Таке розмежування хо-

ча й певною мірою і має умовний характер, проте, на нашу думку, є 

необхідним для поглибленого пізнання предмета дослідження. 

Фінансові інструменти в більшості країн розуміють як засіб ін-

вестування (вкладення), придбання та розподілу капіталу (фондова 

цінність), як засіб платежу та як засіб кредиту (тобто фінансові активи 

і фінансові зобов’язання). В англомовній літературі термін «фінансо-

вий інструмент» використовується саме у цьому значенні.  

Л. Примостка визначає фінансовий інструмент як будь-який кон-

тракт з чітко вираженими економічними наслідками, предметом якого є 

грошові кошти (або чинне право на отримання грошових коштів чи їх 

еквівалентів) і який зумовлює появу права одного суб’єкта господарсь-

кої діяльності та зобов’язання чи інструменту капіталу  іншого [4].  

О. Сохацька фінансовими інструментами пропонує вважати ті, 

що передбачають отримання доходу та можливість існувати у вигляді 

контрактів або цінних паперів [5]. 

Наполягає на доцільності у методологічному аспекті поєднання 

понять «фінансовий продукт» і «фінансовий інструмент» та розгляді їх 

у комплексі, намагаючись знайти тісний зв’язок між ними, А. Фельд-

ман. Під фінансовим продуктом він розуміє певну споживчу вартість, 

що характеризує властивості фінансів, спонукаючи попит та пропози-

цію учасників ринку та призначену як товар для купівлі-продажу. Фі-

нансові продукти під час їх реалізації через механізми взаємодії учас-

ників фінансових ринків виступають як фінансові інструменти – особ-

ливий фінансовий товар. Цей автор стверджує, що фінансовий інстру-

мент – це результат здійснення фінансового продукту в процесі комер-

ційних взаємовідносин учасників фінансових ринків, а механізми  

взаємодії, своєю чергою, впливають на створення споживчої вартості 

(корисності) [6].  

У вільній енциклопедії Wikipedia фінансові інструменти визна-

чаються як засоби, що застосовуються для виконання завдань, перед-

бачених фінансовою політикою. До основних фінансових інструментів 

належать: податки та збори, види цін, грошовий капітал, фінансові 

ресурси, стимули, санкції, цінні папери, валюта, грошові зобов’язання, 

страхові поліси, кредитні договори та інші види ринкового фінансово-

го продукту [7].  

М. Деркач і Н. Стукало фінансовими інструментами вважають 

податки, збори, відрахування, інвестиції, кредити, дотації, субвенції, 

ціни та тарифи, квоти, емісію грошових коштів, цінних паперів, про-

даж активів, формування і використання страхових фондів та ін. Більш 

чітке визначення при цьому не надається, лише зазначається, що  
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фінансові інструменти забезпечують взаємодію фінансової системи 

та  діють у межах більш широкого фінансово-кредитного механізму, 

який, своєю чергою, визначається як «сукупність способів, форм та 

інструментів, що прийняті до використання в процесі проведення фі-

нансових операцій» [8, с. 11–12].  

Учені обмежуються переліком фінансових інструментів, наво-

дячи тільки одну їх класифікацію відповідно до рівня фінансової сис-

теми, на якому такі інструменти діють [8, с. 21], а саме: фінансові ін-

струменти домогосподарств – готівка, пластикові картки, кредити, де-

позити тощо; фінансові інструменти підприємств – валюта, кредити, 

депозити, цінні папери тощо; фінансові інструменти держави – бю-

джет, податки, державний кредит, облігації внутрішньої державної 

позики, субвенції, інвестиції тощо; міжнародні та глобальні фінансові 

інструменти – ключові валюти, СДР (спеціальні права запозичення), 

золото, фінансові деривативи тощо.  

Хоча зазначені вчені й розглядають фінансові інструменти у 

контексті функціонування фінансового механізму, однак ні їх визна-

чення, ні їх класифікації не надаються. Так, представлений М. Дерка-

чем та Н. Стукало перелік фінансових інструментів, що охоплює «по-

датки, збори, відрахування, інвестиції, кредити, дотації, субвенції, ціни 

та тарифи, квоти, емісію грошових коштів, цінних паперів, продаж 

активів, формування і використання страхових фондів та інше», є дос-

татньо різноплановим і за походженням, і за особливостями функціо-

нування елементів, проте не є вичерпним. 

Л. Лазебник вказує на два підходи до розуміння сутності  

фінансового механізму [9, с. 221]. Перший полягає у тому, що по- 

няття фінансового механізму відображає поняття «механізм функціо-

нування фінансів». Автор посилається на О.  Ковалюка, який зазначає, 

що фінансовий механізм – «це система фінансових форм, методів,  

важелів і інструментів, які використовують у фінансовій діяльно- 

сті держави і  підприємств за відповідного нормативного, правового 

та  інформаційного їх забезпечення фінансовою політикою на макро- 

та  мікрорівні» [10].  

Згідно з іншим підходом, фінансовий механізм – це «сукупність 

методів і форм, інструментів, прийомів і важелів управління соціаль-

но-економічним розвитком».  

Отож, як підкреслює Л. Лазебник, перший підхід представляє 

фінансовий механізм як внутрішню організацію фінансів, інший – як 

його зовнішню дію. Характеризуючи фінансовий механізм як трансмі-

сійний механізм фінансової політики, остання розглядається як «кер-

мо» в руках фінансових органів.  
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До функцій фінансового механізму науковець відносить: вико-

ристання економічних законів; розв’язання соціально-економічних 

суперечностей; реалізацію відносин власності [9, с. 222]. 

При цьому автор зазначає, що поняття «інструмент» поза цілес-

прямованими діями людей втрачає сенс: «…фінансового інструмента 

як певного об’єкта (поза використання його людьми) взагалі не існує» 

[9, с. 223].  

Зважаючи, що застосування фінансових інструментів регулю-

ється державою через нормативно-правове забезпечення, можна  

говорити про те, що фінансовий інструмент – це результат свідомої 

спільної діяльності учасників ринку і держави. 

Відтак саме другий підхід до трактування фінансового меха- 

нізму, а відповідно і фінансових інструментів як його невід’ємної  

частини, створює базу для аналізу фінансово-кредитних інструментів 

активізації ринку нерухомості. 

Зазначимо, що вітчизняні нормативно-правові акти, зокрема  

Закон України «Про цінні папери і фондовий ринок» [11] (ст. 1),  

фінансовий інструмент у більшості випадків трактують як контракт 

або цінний папір. Детальніше сутність фінансових інструментів  

не  розкривається.  

Однак із тексту зрозуміло, що це – цінні папери, строкові конт-

ракти (ф’ючерси), інструменти грошового обігу, відсоткові строкові 

контракти (форварди), строкові контракти на обмін (на певну дату в 

майбутньому) в разі залежності ціни від відсоткової ставки, валютного 

курсу чи фондового індексу (відсоткові, курсові чи  індексні свопи), 

опціони, що дають право на купівлю або продаж будь-якого із зазна-

чених фінансових інструментів, зокрема тих, що передбачають грошо-

ву форму оплати (курсові та відсоткові опціони). 

У Положенні (Стандарті) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові 

інструменти», затвердженому наказом Мінфіну України, фінансові 

інструменти трактуються як контракти, які одночасно призводять до 

виникнення (збільшення) фінансового активу в одного підприємства 

і  фінансового зобов’язання або інструменту власного капіталу – в ін-

шого [12]. Це трактування є не зовсім коректним, оскільки купівля-

продаж фізичними особами акцій не призводить до появи зобов’язання 

у продавця. 

Директива 2006/49/ЕС Європейського парламенту і ради «Про 

достатність капіталу інвестиційних фірм та кредитних установ» визна-

чає фінансові інструменти як «будь-який контракт, який зумовлює  

збільшення фінансових активів однієї сторони і фінансових боргових 

або пайових інструментів іншої сторони» [13]. 
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У фінансовій енциклопедії «Фінансові інструменти» за редак- 

цією Ф.  Фобоцці фінансові інструменти класифікуються за типом 

прав вимог держателя до емітента на боргові і дольові (пайові). Борго-

вий фінансовий інструмент – право вимог відображено у вигляді  

фіксованої грошової суми (боргове зобов’язання). Пайовий фінансовий 

інструмент (пайове зобов’язання) – зобов’язує емітента фінансового 

інструменту сплачувати держателю суму, яка залежить від прибутку, 

коли такий залишається після виплат держателям боргових зо-

бов’язань  [14]. 

Також у науковій літературі окреслено погляди щодо класифі-

кації фінансових інструментів на інструменти власності (акції) та запо-

зичення (облігації, кредит). У контексті мети статті становить інтерес 

класифікація інструментів, що застосовуються на ринках нерухомості. 

Як ми зазначили [15], усі фінансово-кредитні інструменти ринку 

нерухомості доцільно класифікувати за двома основними параметра-

ми: цільове призначення та економічна природа.  

За цільовим призначенням можна виокремити: інструменти фі-

нансування придбання нерухомості; інструменти фінансування ство-

рення нерухомості; інструменти рефінансування. 

За економічною природою фінансово-кредитні інструменти  

ринку нерухомості можна поділити на кредитні та інвестиційні. Для 

того, щоб зрозуміти відмінності між ними, проаналізуємо позицію  

російського науковця Є. Тарасевича. Він вирізняє чотири групи  

економічних агентів інвестування у нерухомість: інвестор власного 

капіталу, іпотечний кредитор, орендар, що займає або використовує 

нерухомість, та уряд. Відмінність між першим і другим він убачає у 

тому, що інвестор володіє титулом на нерухомість, а кредитор – пра-

вами на отримання платежів за зобов’язаннями, якщо у договорі не 

передбачено участь у власному капіталі [16]. Саме у цьому, на нашу 

думку, полягає основна різниця між інвестиційними та кредитними 

інструментами фінансування нерухомості.  

Інвестиційні інструменти засвідчують виникнення у їх власни-

ків певних прав (повних або часткових) на об’єкт нерухомості; саме ці 

права стають джерелом доходу за  такими інструментами. Кредитні 

інструменти ж засвідчують зобов’язання емітента (або іншої особи) 

перед їх власником у сплаті визначеної суми. При цьому, якщо навіть 

нерухомість і є об’єктом у відносинах між власником та емітентом, 

вона виступає як забезпечення виконання зобов’язань емітента (або 

іншої особи) (наприклад, за іпотечного кредитування або за емісії іпо-

течних цінних паперів), а  у  кредитора за умов повного виконання 

зобов’язання прав щодо неї  не виникає. 
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З позиції потенційного інвестора цікавий погляд на нерухомість 

як на фінансовий актив. Особливості нерухомості як реального активу 

були розглянуті вище, тому акцентуватимемо на її характеристиці як 

фінансового активу. Коротко її формулює О. Гриценко, яка вказує, що 

«хоча нерухомість – це низько ліквідний актив, тим не менш вона має 

унікальну спроможність не лише зберігати свою вартість при викорис-

танні, але і збільшувати її без додаткових затрат праці» [17]. Очевидно, 

що, окрім низької ліквідності та здатності збільшувати вартість, існу-

ють й інші характерні риси нерухомості, що зумовлюють особливості 

управління нею. Їх перелік, запропонований А. Азаряном, для кращого 

сприйняття відобразимо у вигляді таблиці (табл.). 

 
Таблиця 

 

Характерні риси нерухомості 

та їх вплив на особливості управління нею 
 

№ 
з/п 

Характерні риси Особливості управління 

1 Неоднорідність активу Ускладнення управління, необхідність 
урахування більшої кількості факторів 
впливу, підвищення ризику 

2 Низька залежність до-
хідності нерухомості 
від дохідності інших 
активів 

З одного боку, – зниження ризиків інвес-
тора за рахунок низької залежності від 
кон’юнктури фінансового ринку, з іншо-
го, – ускладнення аналізу та прогнозуван-
ня дохідності, а відповідно і вартості,  
нерухомості 

3 Відносна стабільність 
надходження доходів 
від експлуатації об’єкта 

Спрощення економічних прогнозів та 
управління економічними ризиками 

4 Довговічність активу Забезпечення більш високого рівня гарантій 
збереження коштів, що інвестуються, порі-
вняно з іншими фінансовими активами 

5 Необхідність високого 
рівня стартових інвес-
тицій 

Високий поріг доступу на ринок, підви-
щення рівня ризику 

6 Необхідність профе-
сійного управління 
об’єктами 

Необхідність залучення посередників, 
спеціалізованих управляючих 

7 Низька ліквідність та 
високі трансакційні 
витрати 

Підвищення рівня ризику 

 

Джерело: складено автором за [18]. 
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Отже, характерні риси нерухомості як фінансового активу мож-

на умовно поділити на сприятливі та несприятливі для потенційного 

інвестора.  

До сприятливих слід віднести довговічність, здатність зростати 

у ціні, відносну стабільність надходження доходів; до несприятливих – 

неоднорідність активу, високий рівень стартових інвестицій, необхід-

ність професійного управління, низьку ліквідність.  

Саме з необхідністю подолання цих несприятливих особливос-

тей пов’язана роль фінансово-кредитних інструментів на ринку неру-

хомості.  

Насамперед вони дозволяють залучити додаткові кошти для 

створення, придбання, управління та інших операцій з нерухомістю, 

проте цим їх роль не обмежується. У певних випадках важливішим є 

те, що фінансово-кредитні інструменти дозволяють опосередкувати 

операції у переході правомочностей (особливо в процесі інвестування 

у нерухомість), трансформувати ризики, що виникають на ринку, та 

підвищити ліквідність обігу [19]. 

Трансформація відбувається за декількома напрямами.  

По-перше, використання інструментів дозволяє трансформувати 

єдиний, фізично неподільний об’єкт нерухомості у сукупність фінан-

сово-кредитних інструментів, які зберігають зв’язок із ним, а відповід-

но отримують від нього корисні, з точки зору зацікавленої сторони, 

насамперед, інвестора, властивості, такі як стабільність доходів, захист 

інвестованих коштів, але водночас кожен з них має нижчу вартість. 

Відтак знижується поріг вступу на ринок.  

По-друге, фінансово-кредитні інструменти трансформують ри-

зики, пов’язані з  нерухомістю. Окрім того, що ризик знижується вже 

за рахунок зменшення первинного вкладу, він розподіляється між без-

посереднім (первинним) інвестором і фінансовими посередниками.  

По-третє, здійснюється трансформація строків за рахунок при-

швидшення руху фінансових  ресурсів. 

Нині фінансовий ринок можна назвати основним із посередни-

ків у процесах руху фінансових ресурсів/капіталу. Він обслуговується 

певною кількістю інструментів, що формалізують і пришвидшують 

обіг ресурсів.  

Особлива увага приділяється фінансово-кредитним інструмен-

там, адже попит на них у економічних агентів повсякчас зростає, і саме 

фінансово-кредитні інструменти надають змогу спростити фінансово-

кредитні трансакції. 

Рух фінансових ресурсів між економічними агентами на націо-

нальному і міжнародному рівнях може відбуватися в різних формах, 
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які постійно розвиваються та диференціюються, що обумовлено  

еволюцією економічного розвитку, а також розвитком і зміною форм 

грошового капіталу та учасників фінансових і кредитних відносин. 

Іншими словами, рух фінансових ресурсів між економічними агента-

ми-учасниками фінансово-кредитних відносин здійснюється в різних 

формах, тобто опосередковується використанням різноманітних фі-

нансово-кредитних інструментів. Важливо зазначити, що фінансова 

система впливає на ринок нерухомості не лише через фінансовий ри-

нок, але й через сектор державних, муніципальних і міжнародних фі-

нансів. Відтак може йтися про фінансово-кредитні інструменти впливу 

на ринок нерухомості в  розрізі структурування фінансової системи. 

Тому за секторами фінансової системи інструменти ринку неру-

хомості можна поділити на декілька груп: інструменти сектора держа-

вних фінансів;  інструменти сектора муніципальних фінансів; інстру-

менти сектора фінансового ринку. 

До першої групи належать: монетарні інструменти;  бюджетні 

інструменти; податкові інструменти; державні інструменти фінансово-

го ринку. 

Друга група охоплює: муніципальні запозичення (муніципаль-

ний кредит і муніципальні цінні папери), а також муніципальні гаран-

тії запозичень третіх  осіб; муніципальні податкові інструменти;  муні-

ципальні бюджетні інструменти.  

До третьої групи належать: кредитні інструменти (іпотечні кре-

дити, лізинг нерухомості); цінні папери (сертифікати ФОН, сертифіка-

ти та акції інститутів спільного інвестування, векселі, цільові облігації 

підприємств). 

Фінансово-кредитні інструменти дозволяють опосередкувати 

операції щодо переходу правомочностей (особливо в процесі інвесту-

вання у нерухомість), трансформувати ризики, що виникають на рин-

ку, та підвищити ліквідність обігу [20], також вони пришвидшують 

обіг нерухомості від продавця до покупця (від фази створення до фази 

споживання).  

Висновок. Отже, перед фінансовими і кредитними інструмен-

тами постає завдання трансформації фінансових потоків на ринку не-

рухомості.  

Для покупців нерухомості і забудовників це означає розподіл 

платежів у часі за рахунок використання залучених фінансових ресур-

сів. Крім трансформації строків і розмірів платежів, фінансові інстру-

менти здійснюють ще одну функцію – інформаційну.  

У зв’язку з високим рівнем асиметрії інформації на ринку одним 

із основних суперечностей між учасниками ринку є нерівномірність 
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розподілу необхідних для прийняття рішень, що сприяє високому рів-

ню імовірності опортуністичної поведінки.  

Фінансові і кредитні інструменти дозволяють, з  одного боку, 

знизити таку асиметрію, а з іншого, – завдяки механізмам правового 

захисту, знизити ризик втрат. 

Поєднуючи визначення «фінансові інструменти» і «кредитні ін-

струменти» та враховуючи значущість структурування фінансової сис-

теми, можна запропонувати визначення поняття «фінансово-кредитні 

інструмени» на ринку нерухомості, представляючи їх як систему форм 

і засобів (знарядь) управління фінансовими потоками (ресурсами) 

держави, муніципалітетів, фінансового ринку з метою здійснення 

впливу на ринок нерухомості для активізації діяльності економічних 

агентів і мінімізації їх ризиків і витрат. 
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Прокопенко В. Ю. Финансово-кредитные инструменты на рынке 

недвижимости: дефиниционные аспекты. 

Рассматривается понятийно-категориальный аппарат формиро- 

вания финансово-кредитного обеспечения рынка недвижимости. На основе 

обобщения теоретических подходов к определению финансово-кре- 

дитных инструментов предложено авторское определение финансово-

кредитных  инструментов.  

Выяснено функции и роль финансово-кредитных инструментов на 

рынке недвижимости. 
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Prokopenko V. Y. Financial and credit instruments the real estate  

market: definitsiyni aspects. 
In the article the concepts and categories of the formation of financial col-

lateral market. On the basis of summarizing the current theoretical approaches to 
the definition of a financial instrument and credit instruments offered the author's 

definition of financial and credit instruments. To reveal the characteristics of real 
estate as a financial asset. It is shown that such features as real estate financial 

asset can be divided into favorable and unfavorable to potential investors. Definite-
ly, what financial and credit instruments can overcome these negative traits because 

of its transformational role in the market. Transformation occurs in several areas: 
transforming a single, physically indivisible property, decreasing the threshold of 

entry to the market; transform the risks associated with real estate; transformation 
is done by speeding up the timing of the movement of financial resources. Grounded 

classification of financial and credit instruments to the fullest of their potential in-
volvement in the process of real estate development on the following criteria: sector 

financial system. This will allow the tools to achieve consistent regulation of the real 
estate market in the logical structure of regulation of relations in the property mar-

ket and install: patterns of mutual relationships and financial and credit market 
instruments and property, their character and direction of action; quantitative and 

qualitative impact in order to determine the phase cycles of the property market and 
a rapid response to changes in trends and trends in the real estate market as a 

whole and separately for each market segment 

Key words: financial and credit instruments оn the real estate market. 
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СИСТЕМНО-СТРУКТУРНИЙ ПІДХІД 
ДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ 

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 
 

Проаналізовано наукові підходи до тлумачення сутності поняття «си-
стема», представлено структурно-функціональну характеристику алгоритму 

побудови системи, окреслено головні завдання та функції системи економіч-
ної безпеки. Розкрито сутність системи економічної безпеки держави за си-

стемно-структурним підходом та охарактеризовано її головні елементи. 
Наголошено на проблемі ефективності функціонування механізму гаранту-

вання економічної безпеки. Обґрунтовані ключові кроки щодо дотримання 

цілісності системи економічної безпеки та забезпечення ефективного її функ-
ціонування. 

Ключові слова: система, система економічної безпеки, об’єкти без-
пеки, суб’єкти безпеки, механізм гарантування економічної безпеки. 
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Постановка проблеми. У сучасних умовах переходу вітчизня-

ної економіки до ринкового типу господарювання центральне місце 

посідає проблема гарантування економічної безпеки. Водночас розви-

ток будь-якої національної економіки можливий за умови функціону-

вання дієвої системи економічної безпеки держави. 

Формування суспільства, заснованого на знаннях, модернізація 

науки, освіти та виробництва, перехід національної економіки на інно-

ваційний шлях розвитку є головними викликами сьогодення. Наяв-

ність нереалізованого інтелектуального потенціалу є значущим чинни-

ком, який і надалі визначає інерційні умови функціонування вітчизня-

ної економіки та гальмує запровадження ефективних способів госпо-

дарювання. 

Метою статті є обґрунтування сутності та внутрішньої будови 

(структури) системи економічної безпеки. Відповідно до мети визна-

чимо такі завдання: з’ясувати структурно-функціональну характерис-

тику алгоритму побудови системи; обґрунтувати сутність та структуру 

системи економічної безпеки; розкрити дію механізму гарантування 

економічної безпеки; охарактеризувати послідовні кроки з питань до-

тримання цілісної системи економічної безпеки та забезпечення ефек-

тивного її функціонування. 

Стан дослідження. Наукові роботи у системології, загальної 

теорії систем дозволяють виокремити наукові підходи до тлумачення 

сутності поняття «система». Умовно в системології можна виокремити 

два основні підходи.  

Згідно з першим підходом системологія розглядається як роз-

ширення та узагальнення теорії управління, про що свідчать праці М. 

Месаровича, Летова А.М., К. Боулдінга та ін. Інший підхід отримав 

назву кібернетичного або структуралістського, в межах якого особлива 

увага приділяється структурним характеристикам системи, а не харак-

теристикам описуваних нею функцій, таких як лінійність чи стаціона-

рність. Прихильниками такого підходу були П. фон Берталанфі, У. 

Росс Ешбі, Н. Вінера, Дж. Клір та ін. [8, с. 5]. 

Системний аналіз, що виник у надрах природничих і суспіль- 

них наук, сьогодні успішно імплементується в галузі технічних і гума-

нітарних наук, використовується держслужбовцями, керівниками  

різних управлінських ланок та рівнів. Один із засновників загальної 

теорії систем П. фон Берталанфі визначав систему як комплекс  

елементів, що взаємодіють [3, с. 42]. Чимало науковців ще за часів  

радянської доби трактували систему як певний об’єкт, або множину 

об’єктів. Прихильниками такого підходу були В. М. Садовський, 

І. В.  Блауберг, Е. Г. Юдін, В. В. Тітов, І. І. Коваленко та ін. 
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На думку В. М. Садовського, система – це впорядкована певним 

чином множина елементів, які взаємопов’язані та утворюють цілісну 

єдність. Систему характеризують такі три концепти: упорядкованість, 

взаємозв’язок і цілісність [16, с. 173]. Дещо подібне визначення систе-

ми подають А. Холл та Р. Фейджін: система – це множина об’єктів 

разом із взаємовідносинами між ними та їхніми атрибутами (властиво-

стями). Основними системними принципами є: цілісність, струк-

турність, ієрархічність, множинність опису, взаємозалежність системи 

і середовища [17, с. 261]. Система – це об’єкт, який характеризується 

складом елементів, структурою їх зв’язків, параметрами і має хоча б 

один вхід і один вихід, які забезпечують зв’язок із зовнішнім середо-

вищем, що характеризується законами поведінки і змінює поведінку 

при надходженні керуючих впливів [9, с. 11–12]. 

Про систему як комплекс взаємопов’язаних елементів та як 

складну динамічну систему із зворотними зв’язками та наявністю не-

лінійних ефектів наголошує в дисертаційній роботі С. В. Онишко. На її 

думку, «система як об’єкт пізнання у найбільш загальному тлумаченні 

теорії систем характеризується такими атрибутивними ознаками, як 

ієрархія складових системи та ієрархія взаємозв’язків системи. Мно-

жина елементів системи та структура системи є ключовими логіко-

методологічними категоріями системного підходу в аналізі» [12, с. 64]. 

За дослідження системи, як зазначає О. І. Іляш, насамперед вио-

кремлюють структуру системи та механізм її функціонування. Струк-

туру ж системи представляють суб’єкти та об’єкти, що є її елементами, 

а механізм функціонування – відповідний набір правил (процедур, фу-

нкцій), що регламентують дії елементів системи в процесі її функціо-

нування [7, с. 28].  

Здійснений аналіз свідчить про те, що сьогодні майже усі галузі 

науки перебувають на етапі переосмислення одержаних результатів та 

упорядкування, або організації їх у систему. При цьому в багатьох випа-

дках поняття «система» використовується на інтуїтивному рівні та слу-

гує своєрідним вираженням таких загальних понять, як множина, ціліс-

ність, складене із частин, порядок, що об’єднує безліч елементів, тощо. 

У нашому розумінні система у вузькому (або короткому)  

значенні – це порядок, зумовлений планомірним, правильним розта-

шуванням складових у певному зв’язку та чіткій послідовності дій 

[1,  с. 189], а в розгорнутому – це функціональна система, що створена 

для досягнення заданого корисного результату (цільової функції) 

в  процесі свого функціонування; це динамічна, самоорганізуюча  

і саморегулююча конструкція, всі компоненти якої взаємодіють і спри-

яють досягненню корисних для неї результатів [4, с. 1096]. 
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Виклад основних положень. Створення та ефективне функціо-

нування системи економічної безпеки держави є необхідною умовою 

гарантування економічної безпеки в цілому. Природу, структуру та 

властивості системи економічної безпеки розглядатимемо з позиції 

системно-структурного підходу. Об’єктивна закономірність процесу її 

створення та функціонування охоплює кілька послідовних кроків. По-

перше, необхідно дослідити природу системи, з’ясувати її внутрішню 

сутність та тип (наприклад, закрита або відкрита; абстрактна чи конк-

ретна; статична або динамічна; централізована або децентралізована; 

сумативна чи активна). По-друге, визначити мету та основні завдання, 

розкрити функції, охарактеризувати порядок її функціонування та роз-

виток. По-третє, з’ясувати структурні компоненти системи, встановити 

відносини та взаємозв’язки між ними, визначити ієрархію рівнів тощо. 

По-четверте, охарактеризувати головні якості та властивості системи, 

зосередити увагу на таких її можливих формах прояву, як цілісність, 

сумісність, адаптація, еволюція, здатність до самоорганізації чи вдос-

коналення та ін. Схематично алгоритм побудови будь-якої системи 

відображено на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Структурно-функціональна характеристика алгоритму 

побудови системи 

 

Відповідно до запропонованої логічно-послідовної схеми побу-

дови системи безпеки авторську систему економічної безпеки можна 

відобразити так: 

Природа системи, її сутність  

Призначення системи 

Структура системи 

 

Властивості (якості, характеристики) системи 
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1. Система економічної безпеки є штучною, відкритою та дина-

мічною, в якій відбувається постійний динамічний рух, відчувається 

влив зовнішньої енергії у вигляді деструктивних імпульсів на кшталт 

загроз та небезпек. Окрім цього, система економічної безпеки є актив-

ною, оскільки усі її елементи постійно взаємодіють та сприяють появі 

нових інтегральних якостей. Зауважимо, що усі штучні системи є відк-

ритими, тобто в них діють суб’єктивні закони, принципи та правила. 

2. Система економічної безпеки створюється з метою ефектив-

ної протидії негативним проявам і гарантування економічної безпеки в 

межах усієї національної економіки. Основними завданнями, які здат-

на виконувати система економічної безпеки є: 

–  моніторинг зовнішнього і внутрішнього середовища; 

–  застосування ефективного інструментарію з метою запобіган-

ня, нейтралізації, або ліквідації загроз; 

–  досягнення вищого рівня економічної безпеки на відміну 

від  вибіркових чи спонтанних заходів, які можуть застосовувати 

суб’єкти  безпеки. 

Системі економічної безпеки властивий розвиток, унаслідок чо-

го вона може набувати якісних змін і генерувати модерні властивості, 

що впливатимуть на її стійкість та ефективність. 

3. Структурно система економічної безпеки представлена  

сукупністю взаємопов’язаних елементів, таких як об’єкт безпеки, 

суб’єкт безпеки, механізм гарантування безпеки. Ці компоненти разом 

з цілями та принципами утворюють органічну єдність. Водночас усі 

елементи системи економічної безпеки пов’язані між собою прямими 

та зворотними зв’язками, при цьому домінують прямі відносини. Сама 

ж структура системи економічної безпеки характеризується горизонта-

льними та вертикальними зв’язками, при цьому перші характерні 

для  однотипних елементів системи, другі – для різних рівнів системи. 

Що ж до рівнів ієрархії, то в системі економічної безпеки, як і в будь-

якій іншій системі, можемо виокремити її підсистеми, які будемо  

розглядати нижче. 

4. Система економічної безпеки є цілісною, сумісною системою 

з іншими системами, наприклад, системою національної безпеки. Вод-

ночас система економічної безпеки мінлива в часі, бо з плином часу 

може набувати нових рис та ознак, змінювати пріоритети, цілі та за-

вдання, виконувати функції, що будуть актуальними в конкретний 

проміжок часу. 

Ґрунтовний аналіз об’єктивної закономірності створення та фун-

кціонування системи економічної безпеки дозволив зробити висновок, 

що систему економічної безпеки розглядатимемо з двох позицій: 
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1) як підсистему, що функціонує в межах системи національної 
безпеки та разом з іншими видами безпеки утворює певний порядок; 

2) як сукупність взаємопов’язаних і взаємозалежних елементів, 
які завдяки узгодженим діям здатні протидіяти загрозам і гарантувати 
безпечний розвиток національної економіки. 

Згідно з першим підходом, система економічної безпеки є своє-
рідною підсистемою, тобто невід’ємним елементом складніших сис-
тем, зокрема національної безпеки. Своєю чергою, система національ-
ної безпеки є множиною елементів, або підсистем, що перебувають у 
відносинах або зв’язках один із одним і утворюють деяку цілісність. 

Аналізуючи складові елементи національної безпеки, практично 
усі дослідники вирізняють такі її підсистеми: політичну, економічну, 
воєнну, екологічну, гуманітарну, демографічну, інформаційну [5, с. 12]; 
економічну, політичну, соціальну, воєнну, екологічну, епідемічну, те-
хнологічну, інформаційну [11, с. 55–56]; економічну, демографічну, 
екологічну, продовольчу, військову, ресурсну, прісноводну, енергети-
чну, цінову, фінансово-грошову, політичну, соціальну, кримінальну, 
медичну, інформаційну, науково-інтелектуальну [13]. Деякі вчені ак-
центують на одній з найважливіших, на нашу думку, складовій – інте-
лектуальній [2, с. 156; 6; 14, с. 11; 10].  

Вважаємо, система національної безпеки охоплює такі підсис-
теми: економічну, військову, гуманітарну, інформаційну, політичну, 
інституційну та екологічну безпеку. Що ж до підсистем нижчого рівня, 
то поряд з економічною безпекою нерозривну цілісність економічної 
безпеки формують зовнішньоекономічна, макроекономічна, виробни-
ча, енергетична, соціальна, демографічна, продовольча, фінансова, 
інвестиційна, інноваційна та інтелектуальна безпека.  

Відповідно до другого підходу, система економічної безпеки – 
це сукупність взаємопов’язаних і взаємозалежних елементів, які завдя-
ки узгодженим діям здатні протидіяти загрозам і гарантувати безпеч-
ний розвиток національної економіки. На нашу думку, система еконо-
мічної безпеки є: 

– по-перше, системою відкритого типу, що взаємодіє з на-
вколишнім середовищем і відчуває постійний приплив зовнішньої 
енергії та інформації (йдеться про постійні небезпеки та загрози); 

– по-друге, активною, тобто здатною досягати обрані цілі, 
застосовуючи ефективний інструментарій. Взаємодія між її елемента-
ми сприяє появі нових інтегральних якостей, що не властиві окремим 
елементам системи; 

– по-третє, динамічною системою, яка постійно змінюєть-
ся, особливо під впливом інституційного середовища і в результаті 
таких змін переходить в якісно нову форму або сутність; 
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– по-четверте, системою самоорганізованою, в основі якої 

закладено дію закону синергії – загального закону розвитку будь-якої 

організованої системи, що виражає внутрішньо необхідні, сталі зв’язки 

між її елементами. Поєднання усіх елементів системи зумовлює утво-

рення якісно нових джерел розвитку та виникнення так званого систе-

много ефекту – емерджентності. 

Система економічної безпеки повинна охоплювати такі важливі 

структурні елементи: об’єкт безпеки; суб’єкт безпеки та механізм га-

рантування економічної безпеки (див. рис. 2). Об’єктом безпеки ви-

ступає все те, на що спрямована дія загроз внутрішнього та/або зовні-

шнього характеру. Суб’єктами безпеки є окремі громадяни, домогос-

подарства, підприємства, організації, установи, громадські інституції, а 

також держава в особі уповноважених органів законодавчої, виконав-

чої та судової влади, які за допомогою дієвого механізму забезпечува-

тимуть надійний захист об’єкта(ів) безпеки від різного роду загроз. Під 

механізмом забезпечення економічної безпеки розуміємо сукупність 

чітко сформульованих дій суб’єктів безпеки, що спрямовані на вияв-

лення, попередження та ліквідацію реальних та потенційних загроз за 

допомогою спеціального інструментарію (методів, важелів, функцій, 

засобів тощо). Методи, засоби та важелі – це своєрідні способи впливу 

на формування безпечного середовища та гарантування економічної 

безпеки в цілому. Функції – це конкретні дії суб’єкта безпеки, спрямо-

вані на недопущення або ліквідацію загроз. 

 

 
 

Рис. 2. Структура системи економічної безпеки 
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Невід’ємними атрибутами системи економічної безпеки є вихі-

дні положення, або принципи узгодженості та взаємодії усіх елементів; 

окреслені цілі та завдання, що стоять перед системою, та нормативно-

правова база, що слугує своєрідним підґрунтям для конкретних дій. 

Безумовно, повнота і дієвість системи економічної безпеки значною 

мірою залежить від наявності досконалої нормативно-правової бази, 

інтелектуальних, фінансових, матеріально-технічних ресурсів, розу-

міння кожним із суб’єктів безпеки важливості проблеми гарантування 

економічної безпеки. Особливістю і складністю водночас функціону-

вання системи економічної безпеки є те, що її ефективність значною 

мірою залежить від людського фактора. 

Концептуально метою процесу гарантування економічної без-

пеки є досягнення такого стану національної економіки, за якого 

б  створювалися сприятливі умови для розвитку і окремої особистості, 

і зміцнення економічної могутності держави в цілому. Важливою пе-

редумовою ефективного функціонування системи економічної безпеки 

є визначення стратегічних пріоритетів і дотримання національних ін-

тересів у всіх сферах національної економіки. 

Метою створення системи економічної безпеки є формування 

цілісних орієнтирів дотримання національних інтересів у всіх сферах 

національної економіки та створення і реалізація умов щодо нагрома-

дження та використання інтелектуального потенціалу з метою гаран-

тування вищого ступеня економічної безпеки держави. 

Основними завданнями системи економічної безпеки, на нашу 

думку, є: захист національних інтересів та законних (конституційних) 

прав усіх суб’єктів держави; збір, аналіз, оцінка даних та прогнозування 

розвитку подій у внутрішньому та зовнішньому середовищі; своєчасне 

виявлення, аналіз та оцінювання реальних загроз; ухвалення рішень і 

виконання заходів щодо протидії загрозам та повернення системи еко-

номічної безпеки до рівноважного стану; попередження кризових ситуа-

цій, зокрема надзвичайних подій, пов’язаних із діяльністю внутрішніх і 

зовнішніх агресорів; систематичний моніторинг індикаторів економічної 

безпеки та результативності заходів із ліквідації загроз та їх наслідків; 

контроль над ефективністю функціонування системи економічної безпе-

ки, удосконалення функціонування її елементів. 

До основних домінант функціонування системи економічної 

безпеки входять принципи: законності, системності, комплексності, 

гласності, повноти, взаємодії, безперервності, економності, гнучкості, 

своєчасності.  

Принцип законності передбачає дії усіх суб’єктів СЕБ відпові-

дно до прийнятих нормативно-правових актів, положень, інструкцій 
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тощо. Системність СЕБ означає єдність та сумісність усіх складових 

СЕБ як багатофункціональної системи. Принцип комплексності завба-

чує максимально широке використання різноманітних інструментів з 

метою надійного та повного захисту об’єктів безпеки від різних загроз 

і небезпек.  

Сутність принципу гласності полягає у необхідності безпереш-

кодного руху інформаційних потоків у межах СЕБ. Принцип повноти 

полягає у виявленні та детальному вивченні всіх фактів, що містять 

ознаки або прояви небезпек чи загроз економічній безпеці. Принцип 

взаємодії означає, що всі учасники цієї системи повинні взаємодіяти 

один з одним, а зусилля всіх задіяних осіб, служб, підрозділів – бути 

скоординованими.  

Принцип безперервності передбачає постійний моніторинг вну-

трішнього і зовнішнього середовища з  метою виявлення можливих 

загроз або небезпек.  

Принцип гнучкості створює можливість системного підходу до 

організації системи економічної безпеки в цілому.  

Принцип своєчасності передбачає таку побудову системи  

економічної безпеки, яка б дозволила на ранніх стадіях виявляти  

різноманітні деструктивні чинники і вживати адекватні заходи  

щодо запобігання негативних наслідків та заподіяння шкоди 

об’єктові(ам)  безпеки. 
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Ревак И. А. Системно-структурный подход к формированию сис-

темы экономической безопасности государства. 

Проанализированы научные подходы к толкованию сущности понятия 

«система», представлена структурно-функциональная характеристика алго-

ритма построения системы, определены главные задачи и функции системы 

безопасности.  

Раскрыта сущность системы экономической безопасности государ- 

ства, исходя из системно-структурного подхода, охарактеризованы ее глав-
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ные элементы. Привлечено внимание к проблеме эффективности функциони-

рования механизма гарантирования экономической безопасности. Обоснова-

ны ключевые шаги по соблюдению целостности системы безопасности и обе-

спечению эффективного ее функционирования. 

Ключевые слова: система, система экономической безопасности, 

объекты безопасности, субъекты безопасности, механизм обеспечения эко-

номической безопасности. 

 

Revak I. О. System-structural approach to state’s economic safety  

system forming. 

The article analyses scientific approaches to interpreting the sense of «sys-

tem» notion. Structural-functional characteristics of building system algorithm and 

main tasks and functions of economic safety system are presented. The system of 

economic safety can be treated in two ways: as a subsystem functioning within the 

system of national safety and creating a certain order with the help of other safety 

types or as a combination of interconnected and interrelated elements which due to 

synchronized actions can contract the threats and guarantee safe development of 

national economy. 

The sense of state’s economic safety system is shown according to system-

structural approach. The basic system’s elements such as safety object, safety sub-

ject and mechanisms of economic safety guaranteeing are revealed. The object 

of  the safety can be everything under the threat of inner and/or outer character. 

The  subjects of the safety can be certain citizens, enterprises, organizations,  

establishments and a state in the form of authorized legislative, executive and  

judicial  power  bodies. 

It is grounded that mechanism of economic safety guaranteeing presented 

with methods, means and functions takes the central place in the state’s economic 

safety system. This very mechanism is an inserted device of multifunctional purpose 

and at the same time a complex of steps within state’s economic interests with the 

help of which the subjects of safety guarantee safe situation and development of all 

objects of safety.   

Key steps to preserve the integrity of economic safety system and guarantee 

its effective functioning are suggested. They include estimation of threats to state’s 

economic safety and possible losses in case of their realization (constant monitoring 

of inner and outer environment); analysis and estimation of current state of econom-

ic system (calculations characterizing certain type of economic safety, their econom-

ic interpretation and comparison with threshold or standard meanings); carrying 

out and periodical review of limit indexes (every two or three years); analysis and 

estimation of deviation of factual economic safety indexes in order to control 

the  change dynamics and determine the tendency(positive or negative); calculation 

of integral index of economic safety level; carrying out and realization of steps con-

cerning economic safety guaranteeing. 

Key words: system, economic safety system, objects of safety, subjects of 

safety, mechanism of economic safety guaranteeing. 
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УДК 658.29           З. Б. Филипець 

 
КОНСАЛТИНГОВІ ПОСЛУГИ 

У СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ  
ДЕРЖАВИ 

 
Розглянуто проблеми забезпечення економічної безпеки держави. Ви-

значено місце консалтингових послуг у системі національної безпеки та окрес-

лено їх взаємозв’язок із окремими складовими економічної безпеки держави. 

Обґрунтовано доцільність розвитку науково-технічного консалтингу в Украї-

ні як чинника науково-технологічної безпеки. 

Ключові слова: економічна безпека, науково-технологічна безпека, 

консалтингові послуги, науково-технічний консалтинг. 

 

Постановка проблеми. Сучасна інтенсивна глобалізація світо-

вого господарства є однією з найважливіших економічних проблем 

національних економік держав. В Україні – це зростання загроз полі-

тичній, фінансовій, соціальній, культурній сфері на різних рівнях, а 

також економічній безпеці. Проблема економічної безпеки є надзви-

чайно важливою з точки зору забезпечення стійкого та збалансованого 

розвитку країни в довгостроковій перспективі. Динамічна зміна умов 

функціонування сучасної економіки, здатність до забезпечення безпе-

ки від дії внутрішніх і зовнішніх загроз визначає рівень конкурентосп-

роможності країни та динаміку соціально-економічного розвитку. Не-

вирішеність проблем у будь-якій сфері не дозволяє забезпечити відпо-

відний рівень економічного зростання. 

Стан дослідження. Проблеми національної безпеки та забезпе-

чення економічної безпеки держави розглядалися у фундаментальних 

працях українських і зарубіжних науковців: О. Власюка, Я. Жаліло, Г. 

Пастернак-Таранушенка, питання щодо розвитку ринку консалтинго-

вих послуг в Україні – у працях О. Боднара, В. А. Верби, Т. І. Решет-

няк та ін.  

О. С. Власюк розглядає економічну безпеку як одну з найваж-

ливіших якісних характеристик економічної системи, що визначає  

здатність підтримувати послідовну реалізацію національних інтересів 

і  забезпечити сталий соціально-економічний розвиток [1]. У визна-

ченні Г. Пастернака-Таранущенка економічна безпека – це стан держа-

ви, який характеризується розвитком економіки та зростанням еконо-

мічного добробуту населення [2, с. 99]. Я. Жаліло розглядає економіч-

ну безпеку як складну багатофакторну категорію, що характеризує 
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спроможність національної економіки до розширеного самовідтворен-

ня з метою збалансованого задоволення потреб населення країни, про-

тистояння дестабілізуючому впливу внутрішніх і зовнішніх чинників, 

забезпечення конкурентоспроможності національної економіки у сві-

товій системі господарювання [3, с. 25]. 

В. А. Верба досліджує організаційно-економічний механізм фу-

нкціонування специфічного виду підприємства – консалтингової фір-

ми, її поведінки на ринку свого продукту, а також універсальних 

принципів і методологічного інструментарію консультаційного проце-

су [6, с. 25]. Т. І. Решетняк, вирізняє управлінське консультування 

як один із видів консультування, спрямованого на надання допомоги 

з  питань економіки і управління [6]. 

Метою статті є обґрунтування необхідності формування та  

розвитку ринку консалтингових послуг в України з метою забезпе- 

чення науково-технологічної безпеки. Відповідно, завдання статті – 

дослідження економічної безпеки України в розрізі складових, що 

її  формують, знаходження альтернативного забезпечення еконо- 

мічної  безпеки. 

Виклад основних положень. Нині проблема економічної без-

пеки України є визначальною в контексті існування і розвитку України 

як суверенної держави [1, с. 3]. Основними проблемами у сфері забез-

печення національної безпеки, економічної зокрема, є: суттєве поси-

лення фінансової безпеки і максимальне поліпшення інвестиційного 

клімату; досягнення реального економічного зростання та утворення 

ефективної системи соціального захисту населення; посилення трудо-

ресурсної безпеки; підвищення рівня продовольчої безпеки держави; 

створення надійних гарантій техногенної, екологічної та технологічної 

безпеки, розвитку науково-технічного потенціалу; посилення енерге-

тичної безпеки; забезпечення інформаційної безпеки держави; поглиб-

лення інтеграційних взаємовідносин; підвищення рівня конкурентосп-

роможності держави з урахуванням національних інтересів за всіма 

складовими зовнішньоекономічної політики.  

Як відомо, безпека – це стан захищеності певного об’єкта або 

суб’єкта від різних загроз і наявність комплексу відповідних заходів 

для усунення таких загроз [4, с. 50]. Національна безпека – стан жит-

тєдіяльності суспільства та комплекс ефективних заходів з боку дер-

жави, громадських організацій і особи, за допомогою яких забезпечу-

ється захист демократичної системи відносин, здійснюється їх розви-

ток в інтересах народу [4, с. 575]. Національна безпека України за су- 

спільними сферами функціонування поділяється на такі основні види: 

політичну, економічну, державну, соціальну, інформаційну, науково-
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технологічну, екологічну, гуманітарну та військову безпеки. Вони  

характеризуються своєрідністю, але перебувають у тісних взає-

мозв’язку і взаємозалежності. Національна безпека – складна, багато-

рівнева система, головними підсистемами якої є економіка, політика, 

соціальні відносини, право, культура, національні відносини, обо- 

рона країни, інформаційний простір та ін. Найважливішою з них  

є  економічна  безпека. 

Економічна безпека – це стан захищеності економічної системи 

країни або групи країн від різноманітних внутрішніх і зовнішніх за-

гроз, сукупність умов для її розширеного відтворення, а також  

комплекс необхідних заходів для забезпечення такої захищеності  

і відтворення [4, с. 189]. Економічна безпека дає змогу: гарантувати 

економічний розвиток держави на підставі досягнень науково-

технічного прогресу; зберігати або швидко оновлювати виробництво 

в  умовах припинення зовнішніх поставок або надзвичайних ситуацій 

внутрішнього характеру; забезпечувати стійке фінансування своєї  

кредитно-грошової системи та задоволення потреб суспільства за  

несприятливих внутрішніх і зовнішніх умов. Економічна безпека поді-

ляється на демографічну, екологічну, харчову, військову, ресурсну, 

питноводну, енергетичну, цінову, фінансово-грошову, політичну, соці-

альну, кримінальну, медичну безпеку [2]. 

Економічна безпека передбачає захист економічного життя від 

незаконних і підривних фінансово-економічних дій певних громадян, 

організацій та інших держав. Вона пов’язана із захистом економічних 

прав і свобод, майна громадян, громадських організацій та держави 

з  забезпеченням економічної рівноправності, свободи торгівлі, еконо-

мічної діяльності в межах чинного законодавства. Найважливішим 

чинником економічної безпеки є відповідність системи економічних 

і  виробничих відносин не лише потребам виробництва, а й економіч-

ного розвитку країни. Водночас в умовах техноглобалізму актуалізу-

ється науково-технічний чинник економічного зростання, який визна-

чає здатність держави забезпечити вищий рівень розвитку виробницт-

ва товарів і послуг. Саме тому зміцнення науково-технологічної скла-

дової безпеки має стати пріоритетним напрямом державної політики. 

Науково-технічна безпека – це стан захищеності наукового по-

тенціалу держави, наявних у країні конкурентоспроможних техноло-

гій, а також недопущення та усунення наслідків технологічної недос-

коналості та господарської діяльності. [5, c. 295]. 
Вітчизняна наука сьогодні втратила ознаки продуктивної сили, 

дієвого важеля пришвидшеного розвитку економіки. Водночас Україна 
перетворилася на постачальника інтелектуального потенціалу найроз-
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виненішим державам світу [2, c. 32], що є істотною загрозою націо- 
нальній безпеці. Серед основних ознак занепаду вітчизняної науково-
технологічної сфери можна назвати такі: 

– втрата кадрового наукового потенціалу України через  
еміграцію; 

– старіння наукових та інженерно-технічних кадрів; 
– зниження рівня підготовки фахівців; 
– фізичне і моральне старіння науково-дослідної бази та 

руйнування інфраструктури наукових організацій України; 
– поглиблення розриву зв’язків між наукою і виробництвом; 
– недостатнє інформаційне забезпечення діяльності наукових 

і конструкторських установ і зниження публікаційної активності вітчи-
зняних науковців; 

– зниження міжнародного рейтингу вітчизняних наукових 
видань.  

Відповідно, запровадження дієвих механізмів ефективного ви-
користання науково-технічних ресурсів розглядається як важливий 
чинник зміцнення безпеки держави. 

Стан науково-технологічної складової економічної безпеки 
держави істотною мірою залежить від рівня розвитку інфраструктури 
науково-технічної та інноваційної діяльності, яка визначає ступінь 
сформованості ринку науково-технічних розробок і щільність взає-
мозв’язків між донорами та реципієнтами інновацій. В цих умовах 
конкурентною перевагою будь-якого бізнесу стає інтелектуальна скла-
дова, яка охоплює поряд із науковими дослідженнями, консалтингові 
послуги. З огляду на це, зростає роль консалтингових послуг, зокрема 
науково-технічного консалтингу, у забезпеченні науково-техноло- 
гічної безпеки (рисунок). 

Консалтинговий бізнес визначається як продаж специфічного 
товару – консультаційної послуги, яка має інформаційну природу [6]. 
Консалтинг – це вид економічної та підприємницької діяльності, що 
функціонує на ринку послуг. Основною функцією консалтингу є за-
безпечення стабільності у підприємницькій діяльності, її збереження у 
складній економічній ситуації і подальший розвиток. Консалтинг 
сприяє вирішенню питань юридичних, управлінських, економічних, 
кадрових, фінансових, стратегічного та операційного планування, ін-
вестиційної привабливості організацій, ведення бізнесу, дослідження 
і  прогнозування ринків збуту, вивчення зовнішніх і внутрішніх загроз 
діяльності підприємства та ін. На думку західних фахівців, він став 
ідейним лідером управлінських інновацій, який забезпечує постійний 
потік новітніх пропозицій, спрямований на підвищення рентабельності 
і забезпечення економічної безпеки підприємств і держави в цілому. 
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Рис. Консалтингові послуги у системі 

економічної безпеки держави 

 

Консультування економічної безпеки як окремий вид економіч-

ного консалтингу полягає в наданні незалежних і об’єктивних порад і 

технічної допомоги кваліфікованими спеціалістами з метою форму-

вання засад захищеності фірми від різних небезпек і загроз, забезпе-

чення захищеності господарських відносин для досягнення найбільшо-

го економічного ефекту діяльності. 

Консалтингові послуги мають надзвичайно широкий спектр, але 

найперше він формується під впливом попиту споживчих потреб. До 

основних видів консалтингових послуг належать: 

– управлінський консалтинг, розробка місії та системи страте-

гічних цілей, оптимізація системи управління, розробка стратегії розви-

тку бізнесу, розробка комплексного плану розвитку підприємства; 

– фінансовий консалтинг, фінансовий аналіз, оптимізація 

управління фінансами, податковий аудит; 

– ІТ-консалтинг, оцінка ефективності використання інфор-

маційних та комунікаційних технологій, побудова інформаційної  

системи; 
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– маркетинговий консалтинг, аналіз ринку, розробка марке-
тингової стратегії, ситуаційний аналіз, формування рішень щодо ком-
плексу маркетингу, сегментування ринку, розробка стратегії позиціо-
нування, розробка стратегії управління портфелем товарів, ринків, 
брендів, оптимізація портфеля клієнтів; 

– інвестиційний консалтинг, розробка інвестиційної політи-
ки, оцінка інвестиційних проектів, визначення доцільності нових на-
прямів діяльності; 

– логістичний консалтинг, оптимізація внутрішньої логісти-
ки підприємств, оптимізація товароруху, оптимізація складських запа-
сів, консалтинг у сфері транспортної та складської логістики; 

– консалтинг економічної безпеки, формування основи захи-
щеності фірми від різних небезпек і загроз, забезпечення захищеності 
господарських відносин. 

Розглянувши найвикористовуваніші види консалтингу, ми за-
пропонували новий вид консалтингових послуг, такий як науково-
технічний консалтинг, який вирішував би проблеми інвести- 
ційної, інтелектуальної та науково-технічної безпеки. Завданнями  
науково-технічного консалтингу визначимо надання інформаційних 
послуг  з  метою: 

– оптимізації діяльності підприємств так, щоб використання 
науково-технічних та інтелектуальних ресурсів було б максимально 
ефективне за всіма технічно-економічними показниками; 

– модернізації виробничо-технологічної бази підприємств; 
– забезпечення здійснення технологічного аудиту; 
– активізації використання передових досягнень науки і тех-

ніки для підвищення ефективності та якості виробничих і управлінсь-
ких процесів; 

– підвищення технологічної ефективності підприємств на 
основі адекватної оцінки науково-технічного, інноваційного, інтелек-
туального, інвестиційного потенціалів; 

– визначення і налагодження оптимальних режимів функціо-
нування суб’єктів господарювання в умовах інноваційно орієнтованої 
економіки; 

– сприяння створенню і розвитку вітчизняного ринку  
технологій; 

– підвищення інвестиційної привабливості інноваційних  
підприємств; 

– зменшення трансакційних витрат підприємств у процесі 
патентування і укладання ліцензійних угод. 

Висновки. Чимало факторів впливають на економічну безпеку, 
а саме: соціально-економічні, політичні, соціально-культурні та інші 



________  НАУКОВИЙ ВІСНИК 1´2014 ______________________________________ 

________  Львівського державного університету внутрішніх справ ____________ 

 276 

чинники. Забезпечення розвитку науково-технологічного потенціалу 
держави як основи її сталого економічного зростання має стати одним 
із пріоритетних напрямів державної політики. Прогресивний розвиток 
держави, який неможливий без науково-технічної складової, повинен 
ґрунтуватися на дієвих механізмах активізації інтелектуального потен-
ціалу, серед яких важливим є формування ринку консалтингових пос-
луг. Саме розвиток науково-технічного консалтингу повинен розгляда-
тися як ефективний інструмент активізації інноваційної діяльності та 
зміцнення науково-технологічної безпеки в нашій країні. Відповідно, 
напрямами подальших досліджень визначимо розробку механізму фо-
рмування та розвитку ринку консалтингових послуг в України, а також 
засобів державної підтримки науково-технічного консалтингу в кон-
тексті економічної безпеки. 

 

–––––––––––––––––––– 
1. Власюк О. С. Теорія і практика економічної безпеки в системі нау-

ки про економіку / О. С. Власюк; Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки при Раді 

нац. безпеки і оборони України. – К., 2008. – 48 с.  

2. Пастернак-Таранушенко Г. А. Економічна безпека держави:  

підручник для осіб, що навчаються за фахом «Службовець, державного управ-

ління» / Г. А. Пастернак-Таранушенко. – К.: ІДУС при Кабміні України, 

1994. – 140 с. 

3. Жаліло Я. А. Теорія та практика формування ефективної економіч-

ної стратегії держави: монографія / Я. А. Жаліло. – К.: НІСД, 2009. – 336 с. 

4. Економічний енциклопедичний словник: у 2 т. – Т. 1 / С. В. Мо- 

черний, Я. С. Ларіна, О. А. Устенко, С. І. Юрій; за ред. С. В. Мочерного. – 

Львів: Світ, 2005. – 616 с. 

5. Бондар О. В. Консалтингове підприємство як суб’єкт марке- 

тингової діяльності: монографія / О. В. Бондар, В. В. Дворніченко; ВНЗ  

Укоопспілки «Полтав. ун-т економіки і торгівлі». – Полтава: РВВ ПУЕТ, 

2011. – 160 с.  

6. Верба В. А. Організація консалтингової діяльності / В. А. Верба, 

Т. І. Решетняк. – К.: КНЕУ, 2000. – 244 с. 

 
Филипец З. Б. Консалтинговые услуги в системе экономической 

безопасности государства. 

Рассмотрены проблемы обеспечения экономической безопасности гос-

ударства. Определено место консалтинговых услуг в системе национальной 

безопасности и определена их взаимосвязь с отдельными составляющими 

экономической безопасности государства. Обоснована целесообразность 

развития научно-технического консалтинга в Украине как фактора научно-

технологической безопасности.  

Ключевые слова: экономическая безопасность, научно-техническая 

безопасность, консалтинговые услуги, научно-технический консалтинг. 
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Fylypets Z. В. Consulting services in the system of economic security 

of  the state. 
The problem of providing economic security of the state is considered. 

The  place of consulting services in the national security system is defined, and their 

relationship with the individual components of the economic security of the state 

is  determined.  

Besides, expediency of scientific and technical consulting in Ukraine as a 

factor in the scientific and technological security is substantiated. 

Key words: economic security, scientific and technical security, consulting 

services, scientific and technical consulting. 
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ПІДХОДИ ДО СТВОРЕННЯ  

СУЧАСНОЇ СЛУЖБИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

 
Досліджено підходи до створення служби економічної безпеки акціо-

нерного товариства та видові її функції. Визначено, що метою діяльності 

служби економічної безпеки є виключення можливих збитків або упущення 

вигоди та забезпечення цілісності процесів чи об’єктів і в цілому АТ шляхом 

протидії загрозам. 

З’ясовано, що необхідно сформувати відповідну організаційну та 

штатну структура підрозділу економічної безпеки, яка може бути представ-

лена у вигляді: департаменту безпеки, управління, служби, відділу тощо. Ви-

значено, що у сучасних умовах господарювання АТ доцільно реалізовувати 

функцію економічної безпеки через власну службу економічної безпеки. 

Ключові слова: акціонерне товариство, служба економічної безпеки, 

видові функції економічної безпеки. 

 

Постановка проблеми. В умовах розвитку ринкової економіки, 

появи великої кількості підприємств різної форми власності, посилен-

ня проявів недобросовісної конкуренції, недосконалості законодавчої 

бази, високого рівня тінізації економіки та корупції, криміналізації 

господарської діяльності, проявів світової кризи, певного відсторонен-

ня державних структур від вирішення питань безпеки на рівні підпри-

ємництва акціонерні товариства (АТ) змушені приділяти питанням 

забезпечення економічної безпеки особливу увагу.  
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Створення у складі АТ підрозділу з економічної безпеки є од-

ним із шляхів вирішення цього питання. Як свідчить вітчизняний та 

зарубіжний досвід, створюють такий структурний підрозділ великі та 

середні суб’єкти господарської діяльності. В загальному такий підроз-

діл називають службою безпеки підприємства. Як правило, служба 

економічної безпеки (СЕБ) акціонерного товариства є самостійним 

функціональним структурним підрозділом товариства. У взаємодії з 

іншими структурними підрозділами, а також зовнішніми суб’єктами 

державної та недержавної системи безпеки організовує вирішення за-

вдань щодо протидії загрозам, забезпечення цілісності процесів 

і  об’єктів створюючи тим самим умови для стійкого функціонування 

і  розвитку АТ. Водночас ефективність діяльності СЕБ акціонерних 

товариств залежить від низки факторів. Особливо на цей процес впли-

вають організаційна форма СЕБ, закріплені за нею і реалізовані видові 

функції економічної безпеки та взаємодія з правоохоронними органа-

ми, а також нормативно-правове забезпечення. 

Стан дослідження. Проблеми організації та діяльності підроз-

ділів безпеки підприємств розглядаються у значній кількості наукових 

праць [1, с. 64–65; 2, с. 109; 3, с. 396–398; 6, с. 183; 8 та ін.]. Зокрема, 

досліджуються питання формування організаційної структури служби 

безпеки, фактори, які впливають на вибір її організаційної форми, фу-

нкції та правове забезпечення. Однак малодосліджені питання підходів 

до формування організаційної структури СЕБ акціонерного товарист-

ва, видових функцій економічної безпеки, які реалізуються на підпри-

ємстві безпосередньо СЕБ або за її організаційною участю.  

Метою статті є визначення основних підходів до формування 

організаційної структури служби економічної безпеки АТ та її основ-

них видових функцій. 

Виклад основних положень. Служба безпеки є системоутво-

рювальним елементом системи безпеки підприємства, її організацій-

ним і виконавчим центром. За оцінками спеціалістів, витрати на ство-

рення такої системи та її оптимальне функціонування можуть сягати 

25% загальних витрат [4, с. 30].  

Практика діяльності деяких фірм у цій галузі демонструє, що на 

утримання фізичної охорони витрачається до 50%, на технічне забез-

печення до 30%, на інші потреби служби безпеки до – 20% коштів, що 

витрачаються [7].  

Здійснений аналіз наукових джерел засвідчив, що пропонується 

значна кількість варіантів організаційних структур служби безпеки 

підприємства. Водночас установлено, що є два основні підходи 

до  її  формування: 



_________________________________________________  Серія економічна ________ 
__________________________________________________________________________ 

 279 

1) створення служби безпеки, структура якої зорієнтована на 

виконання всіх функцій, необхідних для забезпечення економічної 

безпеки АТ, що делегуються її як структурному підрозділу; 

2) створення служби безпеки, структура якої зорієнтована на 

виконання частини функцій, і для залучення на умовах угоди інших 

сил безпеки (ДСО, приватних структур безпеки) для виконання решти 

функцій, необхідних для забезпечення економічної безпеки АТ у ме-

жах функцій, передбачених для неї як структурного підрозділу.  

Організаційна структура СБ, її кількісний та якісний склад, рі-

вень технічної оснащеності, розміри фінансування та місце в структурі 

АТ залежать від низки об’єктивних і суб’єктивних чинників, зокрема: 

функцій служби економічної безпеки АТ; рівня прибутковості АТ; ве-

личини АТ; особливостей розміщення структурних підрозділів та ви-

робничих потужностей, комунікацій АТ; спеціалізації АТ; рівня кри-

міналізації сегмента ринку, який обслуговує АТ; якості персоналу; 

рівня конкуренції та використання конкурентами методів недобросові-

сної конкуренції; міжнародної конкуренції; адміністративного впливу 

органів державної влади і управління; рівня корупції; можливостей 

фінансування діяльності служби безпеки; позиції керівників (власни-

ків) АТ щодо необхідності організації служби безпеки та її місця у си-

стемі економічної безпеки АТ тощо. 

З уваги на наведені чинники формується відповідна організа-

ційна та штатна структура цього підрозділу. Організаційно вона може 

бути представлена у вигляді департаменту безпеки, управління, служ-

би, відділу тощо.  

Правову основу створення та забезпечення діяльності служби 

безпеки АТ становлять: Конституція України, кодекси України (Циві-

льний, Господарський, Кримінальний та ін.), закони України («Про 

основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності», «Про захист від недобросовісної конкуренції» та інші), 

Укази Президента України, Рішення Верховної Ради України, Поста-

нови Кабінету Міністрів України (Постанова КМУ № 611 від 

09.08.1993 р. «Про перелік відомостей, що не становлять комерційної 

таємниці» тощо). Окремі рішення, накази і розпорядження органів ви-

конавчої влади та місцевого самоврядування, Статут АТ, накази і роз-

порядження керівника АТ, які пов’язані з питаннями забезпечення 

безпеки, концепція безпеки АТ, Положення про службу безпеки АТ та 

інші внутрішні документи АТ.  

Необхідно зазначити, що закони прямої дії, що регламентують 

діяльність, права і обов’язок служби безпеки суб’єктів господарської 

діяльності, нині в Україні не прийняті.  
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Відсутність у законодавстві України правових норм, що регу-

люють діяльність служб безпеки фірм, викликає занепокоєння бага-

тьох спеціалістів, які розуміють, що безконтрольне використання до-

волі делікатних, по суті конспіративних, методів службами безпеки 

може спричинити негативне ставлення до них громадськості, трудових 

колективів, обмежити права і гідність громадян України [5, с. 282].  

Аналіз практики діяльності акціонерних товариств у Львівській 

області засвідчив, що вони реалізують функцію економічної безпеки 

через охоронну діяльність. У зв’язку з цим завдання і функції, які деле-

гують СЕБ, ґрунтуються на цій діяльності. Охорона може здійснюватись 

і внутрішніми підрозділами АТ (службою безпеки), і зовнішніми: дер-

жавними або приватними охоронними структурами. На практиці АТ, 

залучаючи для надання охоронних послуг зовнішніх суб’єктів забезпе-

чення безпеки, одночасно можуть використовувати власні можливості.  

Проведене опитування керівників акціонерних підприємств і 

СЕБ свідчить про те, що в сучасних умовах ведення бізнесу існує зна-

чна кількість загроз, протидіяти яким методами і засобами охоронної 

діяльності практично неможливо. Наприклад, на ринку алкогольних 

напоїв виникають загрози у формі підробки товарів, недобросовісної 

конкуренції тощо. Виявити їх та задокументувати, використовуючи 

можливості і технології охоронної діяльності, практично неможливо. 

Тому є потреба у використанні технологій детективної та аналітично-

пошукової діяльності, технічного захисту інформації. З такою думкою 

погодилися керівники АТ і СЕБ (рис.).  
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Рис. Потреба СЕБ АТ у використанні технологій  

детективної та аналітично-пошукової діяльності,  

технічного захисту інформації для протидії сучасним загрозам 
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Параметри оцінки: (А – здатність СЕБ протидіяти загрозам  

через охоронну діяльність; Б – доцільність у проведенні детективної 

діяльності СЕБ; В – доцільність у проведенні аналітично-пошукової 

діяльності СЕБ; Г – доцільність у проведенні технічного захисту  

інформації СЕБ). 

Аналізуючи відповіді на питання щодо доцільності використан-

ня СЕБ наведених видових функцій економічної безпеки, отримано 

такі результати: 

1) на питання, чи здатна СЕБ лише через охоронну діяльність 

протидіяти сучасним загрозам, особливо протиправного характеру, 

85% опитаних відповіли «ні»; 8% дали стверджувальну відповідь 

і  7%  респондентам на це питання відповісти однозначно «так» 

чи  «ні»  було  складно; 

2) відповідаючи на запитання, чи можна підвищити результати-

вність СЕБ, якщо в її компетенції буде проведення детективної діяль-

ності для протидії загрозам протиправного характеру, 74% респонден-

тів зазначили «так»; 15% висловили думку про те, що їм «складно від-

повісти», і 11% респондентів однозначно відповіли «ні». Керівниками 

АТ і СЕБ детективна діяльність сприймається на зразок «цивільної 

поліції», сутність якої зводиться до виявлення, документування і при-

пинення і внутрішніх, і зовнішніх загроз протиправного характеру. На 

їхню думку, це значно покращить взаємодію з правоохоронними орга-

нами, пришвидшить процес розслідування і розгляду справ у судах 

тощо. Але для цього обов’язково потрібно прийняти Закон України 

«Про детективну діяльність»;  

3) аналітично-пошукова діяльність сприймається керівниками 

АТ і СЕБ як діяльність, що спрямована на виявлення загроз стратегіч-

ним цілям АТ, у зв’язку з чим 69% опитаних відповіли, що такою дія-

льністю СЕБ повинна займатися; 17% респондентів не могли однозна-

чно висловитися, обравши відповідь «складно відповісти». На їхню 

думку, такий вид діяльності потрібний, але ним повинні займатися в 

маркетинговій службі; 14% респондентів не вважають аналітичнно-

пошукову діяльність предметом діяльності СЕБ, тому відповіли «ні»; 

4) на питання, чи доцільно, щоб організація технічного захисту 

інформації з обмеженим доступом була предметом діяльності СЕБ, 

87% респондентів однозначно погодилися, відповівши «так»; 13% не 

могли заперечити чи погодитися, у зв’язку з чим обрали відповідь 

«складно відповісти».  

Загрози та небезпеки функціонуванню АТ мають, як правило, 

комплексний характер, отже, і СЕБ також повинна діяти комплексно 

і  системно, з огляду на завдання, що на неї покладені. Служба еконо-
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мічної безпеки АТ, з одного боку, як структурний підрозділ є підсис-

темою системи економічної безпеки, а з іншого, розглядаючи її як  

порівняно окрему структуру з точки зору системного підходу, СЕБ 

є  системою.  

Основною метою діяльності служби економічної безпеки є ви-

ключення можливих збитків або упущення вигоди та забезпечення цілі-

сності процесів чи об’єктів і в цілому АТ шляхом протидії загрозам.  

У процесі забезпечення економічної безпеки акціонерного  

підприємства СЕБ взаємодіє практично з усіма суб’єктами і силами 

підприємства, а також за необхідності з іншими (зовнішніми) 

суб’єктами і силами системи економічної безпеки. 

Важливим аспектом діяльності СЕБ АТ, який суттєво впливає 

на її ефективність, є взаємодія з державними правоохоронними орга-

нами, потреба в якій обумовлена такими причинами: 

– обмеженість сил і засобів служби безпеки, особливо за 

протидії нападу і затриманні правопорушників; 

– обмеженість джерел інформації про кримінальну ситуацію 

і особливості дій організованої злочинності; 

– складність охорони транспортних перевезень матеріальних 

цінностей; 

– обмеженість інформації про нових працівників фірми 

і  служби  безпеки. 

Організаційно-правовою основою взаємодії органів внутрішніх 

справ і СЕБ товариства є: конституційні принципи рівності захисту 

всіх форм власності; закони України (про міліцію, про оперативно-

розшукову діяльність та ін.); угода між МВС України і громадськими 

об’єднаннями підприємців, споживачів, приватних служб безпеки про 

взаємодію у сфері безпеки та боротьби зі злочинністю. 

У процесі такої взаємодії може здійснюватись, зокрема, обмін 

інформацією стосовно способів скоєння протиправних діянь та осіб, 

які перебувають у розшуку та можуть становити певну загрозу, ство-

рення системи спільної протидії незаконній діяльності з боку окремих 

фізичних та юридичних осіб (організація охорони, встановлення сиг-

налізації) тощо. Для мінімізації негативних наслідків появи загроз біз-

несу важливу роль виконує своєчасне й оперативне інформування пра-

воохоронних органів.  

Отож, пріоритетними напрямами взаємодії СЕБ акціонерних  

підприємств із правоохоронними органами держави є: 

–  обмін інформацією про факти і способи вчинення протиправ-

них дій, а також працівників організації, що підозрюються у скоєнні 

правопорушень; 
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–  розробка і реалізація спільних спеціальних заходів, спрямова-

них на захист матеріальних цінностей, інформаційних і фінансових 

ресурсів, керівників, працівників організації та їхніх сімей; 

–  робота щодо добору і професійної підготовки кадрів СЕБ;  

–  спільна перевірка кандидатур на роботу в службу безпеки з ви-

користанням інформаційних можливостей міліції про судимість тощо;  

–  спільна розробка і введення правил про відповідальність пер-

соналу за протиправне використання чи розголошення комерційної 

таємниці; 

–  допомога міліції у навчанні і підвищенні кваліфікації праців-

ників служб безпеки. 

Досвід зарубіжних країн засвідчує, що служби безпеки під- 

приємств та недержавні структури безпеки тісно взаємодіють, а також 

з правоохоронними органами держави. Зарубіжні приватні детективи, 

а також служби безпеки підприємницьких структур мають, як правило, 

доступ до криміналістичних та оперативних картотек поліції та інших 

відомостей конфіденційного характеру [6]. В Україні така взаємодія на 

законодавчому рівні до кінця не врегульована, у зв’язку з чим її рівень 

невисокий. Незважаючи на це, СЕБ підприємства спрямовує свою дія-

льність на ужиття відповідних профілактичних заходів, запобігання 

правопорушенням, виявлення та припинення злочинів.  

Висновки. У сучасних умовах господарювання АТ доцільно реа-

лізовувати функцію економічної безпеки через власну службу економіч-

ної безпеки. Для цього, як свідчать дослідження, необхідно закріпити за 

СЕБ акціонерного товариства чотири основні видові функції економіч-

ної безпеки: охоронну діяльність; детективну діяльність; аналітично-

пошукову діяльність; технічний захист інформації. Крім цього, з точки 

зору управління системою економічної безпеки, на СЕБ слід покласти 

координуючу роль в основних процесах, спрямованих на протидію за-

грозам і забезпечення цілісності АТ як системи і суб’єкта господарю-

вання. Для підвищення ефективності діяльності служб економічної без-

пеки АТ потрібні відповідні закони України: «Про детективну діяль-

ність», «Про службу безпеки суб’єктів господарювання» тощо.  

Реалізація комплексного підходу щодо удосконалення ефектив-

ності діяльності СЕБ сприятиме формуванню необхідних механізмів, 

які дозволять їй максимально виконувати роль щодо забезпечення 

економічної безпеки АТ у частині покладених на службу завдань. 

 

––––––––––––––––– 
1. Безопасность предпринимательской деятельности: учебник / под об-

щей ред. Л. Д. Шарого. – М.: ВК, 2005. – 480 с.  



________  НАУКОВИЙ ВІСНИК 1´2014 ______________________________________ 

________  Львівського державного університету внутрішніх справ ____________ 

 284 

2. Коноплева И. А. Управление безопасностью и безопасность бизнеса: 

учеб. пособие для вузов / И. А. Коноплева, И. А. Богданов; под ред. И. А. Ко-

ноплевой. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 448 с.  

3. Крутов В. В. Становлення та розвиток недержавної системи безпеки 

підприємництва / В. В. Крутов. – К.: Фенікс, 2008. – 406 с.  

4. Лошаков А. С. Формирование механизмов обеспечения экономичес-

кой безопасности организации: дис. на соискание учёной степени канд. экон. 

наук: 08.00.05 / Андрей Сергеевич Лошаков. – М., 2005. – 155 с.  

5. Ніколаюк С. І. Безпека суб’єктів підприємницької діяльності: курс 

лекцій / С. І. Ніколаюк, Д. Й. Никифорчук. – К.: КНТ, 2005. – 320 с.  

6. Одинцов А. А. Экономическая и информационная безопасность  

предпринимательства: учеб. пособие для вузов / А. А. Одинцов. – М.: Акаде-

мия, 2006. – 336 с.  

7. Организационные меры защиты информации. [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.akona.net/stat1.htm.  

8. Панин О. П. Служба безопасности и ее роль в обеспечении комплек-

сной защиты предприятия / О. П. Панин. [Электронный ресурс]. – Режим дос-

тупа: http://www.hr-portal.ru/node/7509. 

 
Франчук В. И., Прыгунов П. Я. Подходы к созданию современной 

службы экономической безопасности акционерного общества. 

Исследуются подходы к созданию службы экономической безопаснос-

ти акционерного общества и видовые ее функции. Определено, что целью 

деятельности службы экономической безопасности является исключение 

возможных убытков или упущения выгоды и обеспечения целостности про-

цессов или объектов и в целом АО путем противодействия угрозам. 

Выяснено, что необходимо сформировать соответствующую органи-

зационную и штатную структуру подразделения экономической безопаснос-

ти, которая может быть представлена через: департаменты безопасности, 

управление, службу, отдел и т. п. Определено, что в современных условиях 

хозяйствования АО целесообразно реализовывать функцию экономической 

безопасности через собственную службу экономической безопасности. 

Ключевые слова: акционерное общество, служба экономической без-

опасности, видовые функции экономической безопасности. 

 
Franchuk V. I., Prygunov P. Y. Approaches to the creation of modern 

economic security service of a joint stock company. 

The article investigates approaches to creating economic security service of 

a joint stock company and its specific features. It is determined that the purpose of 

the service of economic security is to avoid possible damage or omissions benefits 

and ensure the integrity of processes or objects in general blood pressure by coun-

tering threats. 

It is established that there are two basic approaches to its creation, includ-

ing the creation of security, which structure is oriented to perform all functions nec-

essary to ensure the economic security of AD that are delegated to it as a branch; 

http://www.akona.net/stat1.htm
http://www.hr-portal.ru/node/7509
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establishment of security services, the structure of which is focused on the perfor-

mance of the functions, and to bring under the terms of the agreement other security 

forces (SSS, private security agencies) to perform the remaining functions necessary 

to ensure the economic security of AT within the functions prescribed for it as a 

structural unit. 

It is shown that it is necessary to establish appropriate organizational and 

staffing structure unit of economic security, which can be represented as: security 

department, management service department and so on. 

It was determined that the current economic conditions it is advisable to im-

plement AO function of economic security through its own service of economic secu-

rity. To this end, according to research, it is necessary to consolidate the corpora-

tion SEB four main species of economic security features: security activities; detec-

tive work; Analytical and search activities; Technical data protection. The im-

provement of the efficiency of economic security services requires appropriate laws 

of Ukraine - «On the detective activity», «On the security service business» and so 

on. Another important aspect of JSC SEB, which significantly affects its efficiency, is 

the interaction with the state law enforcement agencies. Moreover, in terms of man-

aging the system of economic security, the SEB should put a coordinating role in key 

processes intended to counter threats and ensure the integrity of the system and BP 

as an entity. 

Key words: joint-stock company, economic security service, specific func-

tions of economic security. 
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СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ  

ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ 
ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРА 

 
Визначено стратегічні пріоритети державної політики розвитку під-

приємств аграрного сектора за такими напрямами: інституційний, економіч-

ний, правовий, екологічний та інші. Ефективна економічна політика держави 

в аграрному секторі повинна відповідати об’єктивному механізму дії економі-

чних законів, що проявляється в узгодженості соціально-економічних пріори-

тетів виробників, споживачів, сільських громад тощо. Реалізація визначених 

автором стратегічних пріоритетів сприятиме пришвидшеному формуванню 

повноцінного аграрного ринку, здатного забезпечити збалансування попиту 

та пропозиції і підвищення дохідності сільськогосподарської галузі.  

Ключові слова: стратегічні пріоритети, аграрна політика, державна 

фінансова підтримка, цінова, податкова, технологічна політика.  
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Постановка проблеми. Необхідність державної підтримки  

діяльності підприємств аграрного сектора економіки України зумов-

люється і впливом природно-кліматичних умов на їхню діяльність, 

і  впливом економічних умов, зокрема перманентною нестачею фінан-

сових ресурсів, їхньою дороговизною, ризиками недоотримання дохо-

дів тощо. Крім того, сучасний ринковий механізм функціонування  

аграрного сектора вітчизняної економіки потребує пошуку інструмен-

тів державного регулювання, які б суттєво інтенсифікували його  

поступовий розвиток. Тому і виникає необхідність формування страте-

гічних пріоритетів розвитку суб’єктів господарювання аграрного сек-

тора щодо забезпечення їхнього оптимального функціонування в рин-

кових умовах.  

Стан дослідження. Теоретичні та прикладні аспекти фінансу-

вання підприємств аграрного сектора ґрунтовно досліджені у працях 

вітчизняних учених: В. Андрійчука, Г. Бражневської, П. Гайдуцького, 

О. Ґудзь, М. Дем’яненка, С. Дем’яненка, Є. Майовця, М. Маліка, 

І.  Малого, Б. Пасхавера, П. Саблука, М. Сахацького, В. Ситника, 

Я.  Яреми та інших. Здійснений автором аналіз наукових праць засвід-

чує, що недостатньо розкриті питання оптимізації системи державної 

підтримки розвитку підприємств аграрного сектора в умовах трансфо-

рмаційних змін в економіці країни.  

Метою статті є науковий аналіз можливостей регулювання й 

активізації аграрного підприємництва для підвищення його конкурен-

тоспроможності і стійкого стратегічного розвитку, який полягає у дос-

лідженні проблем розвитку підприємств в аграрному секторі економі-

ки і виявлення стратегічних пріоритетів державної аграрної політики 

підвищення конкурентоспроможності аграрної продукції та стійкого 

перспективного розвитку галузі. 

Виклад основних положень. Розвиток підприємств аграрного 

сектора визначається і системою взаємовідносин, що виникають між 

суб’єктами галузі, і макроекономічною ситуацією в країні. Cтрате- 

гічною метою державної аграрної політики є формування прогнозної 

моделі розвитку сектора економіки, яка б передбачала довгостроковий 

потенціал росту, вихід на новий якісний рівень виробництва, зміцнен-

ня конкурентоспроможності вітчизняної продукції та сільськогоспо-

дарських товаровиробників.  

Зростання реальних доходів населення призводитиме до розши-

рення кінцевого споживання у домашніх господарствах, розвитку вну-

трішнього ринку продовольчих товарів. Тому сприяння стійкості агра-

рного сектора знаходиться в контексті макроекономічної стабілізації 

та розвитку. Аграрний сектор потребує і концентрованої державниць-
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кої уваги. Відомі заходи фінансової підтримки сільського господарст-

ва, запровадження резервних, інтервенційних, заставних і регіональ-

них закупівель тощо.  

Створення сприятливих умов аграрного господарювання варто 

вважати одним із головних засобів досягнення стратегічних цілей за-

безпечення виходу аграрного сектора на рівень сталого розвитку.  

Необхідно посилити роль держави у питаннях координації про-

довольчих ринків, установлення торговельних режимів, митного регу-

лювання та ін. Потрібно сформувати чіткі цілі у реалізації інвестицій-

ної, інноваційної, технологічної, амортизаційної та інших політик у 

сфері аграрного виробництва.  

З огляду на обмеженість державних ресурсів, доцільно в межах 

аграрної політику визначати пріоритети державної підтримки. Загалом 

державна підтримка повинна мати інвестиційний характер, бути спря-

мована на реалізацію інноваційних проектів. Підтримка з боку держа-

ви не повинна зменшувати підприємливість та ініціативність аграрних 

підприємств, а навпаки – стимулювати до впровадження нових техно-

логій виробництва та до реінжерингових процесів на підприємстві.  

У сучасних умовах, формуючи комплексну політику розвитку 

аграрного сектора, варто зважати на нові перспективи розвитку цього 

сектора, що, безумовно, пов’язані з такими напрямами: 

1) інституційний – передбачає встановлення та регулювання 

державою інститутів (правил) поведінки на аграрному ринку, а також 

формування раціональної системи держаного та регіонального управ-

ління аграрним комплексом; 

2) економічний – формування виваженого підходу до ціноутво-

рення та дієвих механізмів їхнього державного регулювання з метою 

усунення диспаритету цін на промислову і сільськогосподарську про-

дукцію, а також збалансована фінансова підтримка аграрного вироб-

ника та застосування механізмів регулювання, що відповідають вимо-

гам і принципам СОТ; 

3) правовий – створення належної законодавчої та нормативної 

бази для розвитку аграрного ринку та функціонування ринків аграрної 

продукції; 

4) інноваційний напрям – реалізація програм впровадження 

у  виробництві та просування на ринок нових ефективних продуктів, 

науково-технологічних та організаційно-управлінських досягнень 

НТР, які дають прибуток.  

5) якісно-технологічний – впровадження сучасних засобів  

виробництва та біотехнологій, розвитку насінництва, селекційної 

та  племінної роботи та забезпечення нагляду за якістю продукції  
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(послуг), а саме – стандартизація та сертифікація, впровадження стан-

дартів згідно з міжнародними вимогами (ЄС, СОТ та ін.); 

6) аналітичний – постійний моніторинг та аналіз внутрішнього 

і  зовнішнього аграрного ринку, формування інформаційної бази під- 

тримки усіх заінтересованих учасників ринку з метою зниження  

трансакційних  витрат; 

7) екологічний – забезпечення умов для виробництва екологічно 

чистої продукції та охорони навколишнього середовища; 

8) соціальний – захист і реалізація інтересів працівника, клієн-

тів, соціальних груп і суспільства загалом [1].  

Пріоритетні напрями мають розвиватися на основі державних 

цільових програм із відповідним фінансовим забезпеченням, опрацьо-

ваних на основі стратегічних наукових концепцій і розробок. В основі 

державної стратегії пріоритетного розвитку має бути програмно-

цільовий метод забезпечення сталого його розвитку. Механізми під- 

тримки національного аграрного сектора не мають суперечити нормам 

CОT. Ефективна економічна політика держави в аграрному секторі 

повинна відповідати об’єктивному механізму дії економічних законів, 

що проявляється в узгодженості соціально-економічних пріоритетів 

виробників, споживачів, сільських громад тощо.  

З уваги на зазначене можна окреслити основні завдання держа-

вного регулювання фінансової бази розвитку підприємств аграрного 

сектора України: 

–  проведення обґрунтованої бюджетної підтримки підприємств; 

–  реалізація дієвої цінової політики; 

–  розвиток інфраструктури аграрного ринку; 

–  проведення обґрунтованої податкової політики; 

–  розвиток цивілізованого ринку землі; 

–  розбудова системи страхування; 

–  розвиток системи кредитування; 

–  розвиток кооперації та інтеграції підприємств різних органі-

заційно-правових форм; 

–  формування системи інформаційно-консультаційних центрів 

у сільській місцевості.  

Державна фінансова підтримка повинна бути виваженою, 

об’єктивною, реальною, обґрунтованою, гнучкою, а всі її елементи 

мають взаємодіяти скоординовано, збалансовано, синхронізовано між 

собою та у часовому вимірі й цілеспрямовано сприяти вирішенню спі-

льних завдань [2].  

Нині головним завданням державної бюджетної підтримки 

має  стати сприяння економічному зростанню та стабільності за раху-
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нок формування фінансової бази розвитку підприємств аграр- 

ного  сектора.  

Визначаючи пріоритетні напрями удосконалення державної фі-

нансової підтримки, слід зосередитись на таких: забезпечення цільово-

го характеру фінансової підтримки аграрного підприємництва; надан-

ня бюджетних коштів за об’єктивними показниками (на 1 га, на 1 ум. 

голову тощо); розроблення методики, критеріїв оцінки та показників 

ефективності використання бюджетних коштів з урахуванням специ-

фіки галузі; спрощення процедур і технології надання коштів та їх на-

лежне інформаційне забезпечення; провадження більш відкритої полі-

тики щодо розподілу бюджетних коштів у галузях; здійснення розпо-

ділу бюджетних коштів за об’єктивними показниками відповідно до 

потреб галузі, враховуючи регіональні потреби; здійснення ефективно-

го внутрішнього контролю за використанням бюджетних коштів з ура-

хуванням специфіки галузі; розроблення критеріїв оцінки і показників 

ефективності використання бюджетних коштів для проведення зовні-

шнього контролю та аудиту; забезпечення підвищення кваліфікації 

керівників та спеціалістів державних адміністрацій завдяки проведен-

ню семінарів, конференцій, круглих столів, випуску посібників та ре-

комендацій; розвиток мережі консультаційно-дорадчих служб з метою 

надання консультаційних послуг керівникам і спеціалістам аграрних 

підприємств.  

Стратегічним завданням цінової політики в аграрному секторі є 

досягнення паритету цін на аграрну і промислову продукцію, відпові-

дного рівня прибутковості аграрних підприємств, забезпечення продо-

вольчої безпеки населення. На думку О. Чудного, регуляторний вплив 

держави на ціни відбувається майже в усіх країнах із розвинутою рин-

ковою економікою і за своїм змістом економічної політики, спрямова-

ної на збалансований розвиток внутрішніх і зовнішніх товарних ринків 

[3, с. 48]. Отож, головними напрямами вдосконалення цінової політики 

має стати поєднання вільного ціноутворення і державного регулюван-

ня як загальної системи ринкового ціноутворення [4]. Державне регу-

лювання повинно мати тимчасовий характер і бути спрямоване на мі-

німізацію негативних чинників, сприяти стабілізації та розвитку гос-

подарської діяльності в аграрному секторі, зокрема: 

– удосконалення нормативно-правового забезпечення функціо-

нування аграрного ринку та врегулювання цін на сільськогосподарську 

продукцію; 

– розвиток інституційної інфраструктури аграрного ринку (аг-

рарні біржі та розвиток різних методів біржової торгівлі, агроторгові 

доми, створення організованих ринків оптової торгівлі сільськогоспо-



________  НАУКОВИЙ ВІСНИК 1´2014 ______________________________________ 

________  Львівського державного університету внутрішніх справ ____________ 

 290 

дарською продукцією, проведення постійно діючих ярмарків і виста-

вок тощо); 

– удосконалення комунікаційного забезпечення ринкової інфра-

структури (розвиток транспортних систем, телефонної та телевізійної 

системи зв’язку тощо);  

– розвиток сфери постачання матеріально-технічних цін- 

ностей для сільського господарства та реалізації продукції їхнього  

виробництва; 

– збалансування попиту і пропозиції на продовольчому ринку, 

через виділення коштів із Державного бюджету для здійснення ре- 

зервних, інтервенційних, заставних та регіональних закупівель основ-

них видів сільськогосподарської продукції; 

– захисту інтересів виробників і споживачів сільськогосподар-

ської продукції; 

– стимулювання споживчого попиту на сільськогосподарську 

продукцію через підвищення купівельної спроможності населення; 

– здійснення підтримки внутрішнього ринку відповідними  

державними інтервенціями для підвищення ефективності державного 

регулювання цін; 

– розробка зовнішньоторговельної стратегії продовольчого  

ринку на основі компромісу національних інтересів з урахуванням  

вимог СОТ.  

Реалізація цих заходів сприятиме пришвидшеному форму- 

ванню повноцінного аграрного ринку, здатного забезпечити зба- 

лансування попиту та пропозиції і підвищення дохідності сільсько- 

господарської  галузі.  

Глобалізація світової економіки й інтеграція України до СОТ 

потребують переведення вітчизняного аграрного виробництва на якіс-

но новий рівень господарювання, відповідно до стратегічних завдань 

проведення єдиної технологічної політики в аграрному секторі у на-

пряму кардинального технічного переоснащення, технічного та техно-

логічного оновлення на основі розвитку власного сільгоспмашинобу-

дування. Урегулювання проблеми технічного забезпечення аграрного 

сектора потребує перегляду підходів до формування ринку техніки 

і  технічних послуг, підвищення відповідальності виробників техніки 

за її якість, забезпечення обслуговування впродовж усього періоду 

експлуатації, навчання інженерно-технічних та механізаторських кад-

рів методам ефективного її використання [5, с. 52]. Слід реалізовувати 

програми, спрямовані на впровадження передових досягнень у галузі 

селекції, генної інженерії та біотехнологій. Проривним має стати ви-

користання новітніх знань, наукових розробок тощо.  
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У сучасних умовах розвитку виникає необхідність створити ба-

жані умови для розвитку сільськогосподарських підприємств і стиму-

лювати їх господарську діяльність за допомогою оптимальної подат-

кової політики. Формуючи сприятливе податкове середовище для роз-

витку підприємств аграрного сектору, слід дотримуватись принципів 

рівності і справедливості, стабільності, гнучкості, прозорості, узго-

дженості та системного підходу.  

А це передбачає збереження існуючих податкових преференцій 

для аграрних підприємств на довгострокову перспективу, що сприяти-

ме стабільному функціонуванню механізму їхнього забезпечення фі-

нансовими ресурсами та усуненню його наявних недоліків без додат-

кових залучень власних або кредитних фінансових ресурсів. Оскільки 

щорічний перегляд взаємовідносин сільськогосподарських підпри-

ємств з бюджетом не сприяє стабілізації їхнього забезпечення фінан-

совими ресурсами, то виникає необхідність формування підсистеми 

прямого оподаткування в сільському господарстві на основі таких 

принципів: 

– оптимізація оподаткування повинна ґрунтуватися на чинній 

законодавчій базі; 

– диференціювання підходів в оподаткуванні, особливо стосов-

но сільського господарства; 

– впровадження економічно обґрунтованих податкових пільг; 

– забезпечення належного контролю за наданням податкових 

пільг та ефективністю їхнього використання; 

– визначення можливостей впливу на окремі податки, на елеме-

нти податкової системи з метою їхньої оптимізації; 

– зниження податкового тягаря; 

– визначення та врахування взаємодії між виробничою діяльніс-

тю, виробничою програмою та податковою системою підприємства 

при виборі податкової політики підприємства; 

– створення сприятливих умов для розвитку підприємств аграр-

ного сектора.  

Головними складовими такої податкової системи мають бути: 

земельний податок, що відображатиме платність землекористування, 

і  податок на прибуток, що буде пов’язаний з результатами господар-

ської діяльності платника податку.  

Зростання концентрації сільськогосподарського виробництва 

зумовило домінування найкрупніших виробників, які можуть обходи-

тися і без підтримки держави на національних і світовому ринках.  

Наслідками ж концентрації та підвищення ефективності великих  

виробників є те, що дрібні формування змушені частину доходів  
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отримувати за межами сільського господарства. На відміну ж від роз-

винутих країн, незалежна Україна етап максимізації державної підт-

римки ще не пройшла, тож стратегічно виправданим є її посилення 

(з  урахуванням вимог СОТ).  

Поряд із реалізацією зазначених стратегічних завдань у сфері 

ціноутворення та оподаткування необхідно розробити комплекс захо-

дів, що передбачають активізацію аграрного підприємництва [6]. До 

них належать: удосконалення нормативно-правового забезпечення; 

створення дієвих фінансово-кредитних механізмів і матеріально-

ресурсного забезпечення розвитку підприємництва; забезпечення на-

лежного доступу до інформаційно-консультаційних послуг; створення 

позитивного іміджу вітчизняного підприємця; забезпечення доступу до 

кредитних ресурсів; усунення правової неграмотності підприємців; 

формування та розвиток кадрового потенціалу аграріїв; удосконалення 

системи митних тарифів щодо імпорту сільськогосподарської техніки, 

яку не виробляють в Україні; перегляд системи оподаткування щодо 

збільшення частки прямих податків і поступового зниження частки 

непрямих податків у витратах виробництва; максимальна уніфікація 

податкового обліку і звітності з бухгалтерським обліком за міжнарод-

ними стандартами.  

Висновки. Отже, державна підтримка аграрних підприємств 

має змінити свою спрямованість і завдяки цьому підвищити ефектив-

ність функціонування підприємств аграрного сектора. Окрім цього, 

реалізація державних програм має сприяти залученню не тільки бю-

джетних, а й приватних коштів на її цілі, повинна бути економічно 

ефективною через мультиплікацію, що здебільшого можливо тоді, ко-

ли державні кошти дають змогу залучити значні приватні кошти. Здій-

снений аналіз свідчить, що, з погляду на досягнення генеральної мети 

розвитку аграрного сектора через розвиток ринкової інфраструктури, 

аграрного підприємництва та удосконалення інноваційної, технологіч-

ної, податкової та інших видів політик, запропоновані стратегічні 

пріоритети у процесі державного регулювання формують ефективну 

систему управління розвитком підприємств цієї галузі.  
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Чопко Н. С. Стратегические приоритеты государственной полити-

ки развития предприятий аграрного сектора. 

Определены стратегические приоритеты государственной политики 

развития предприятий аграрного сектора по следующим направлениям: инс-

титуциональный, экономический, правовой, экологический и другие. Эффек-

тивная экономическая политика государства в аграрном секторе должна 

отвечать объективному механизму действия экономических законов, что 

проявляется в гармонизации социально-экономических приоритетов произво-

дителей, потребителей, сельских общин и т. д. Реализация определенных ав-

тором стратегических приоритетов будет способствовать ускоренному 

формированию полноценного аграрного рынка, способного обеспечить сбалан-

сирование спроса и предложения, а также повышения доходности сельскохо-

зяйственной отрасли.  

Ключевые слова: стратегические приоритеты, аграрная политика, 

государственная финансовая поддержка, ценовая, налоговая, технологическая 

политика.  

 

Сhopko N. S. The strategic priоrities оf the state pоlicy оf the develоp-

ment оf enterprises оf agricultural sectоr. 

The purpose of this writing is a scientific analysis of the possibilities of regu-

lation and activation of agrarian business in order to enhance its competitiveness 

and sustainable strategic development, which consists in study the problems of en-

terprises in the agricultural sector and identify the strategic priorities of the state 

agricultural policies aimed at improving the competitiveness of agricultural produc-

tion and sustainable perspective development of the industry.  

The authоr defines the strategic priоrities оf the state pоlicy оf the enterpris-

es оf the agricultural sectоr in the fоllоwing areas: institutiоnal, ecоnоmic, legal, 

envirоnmental, and оthers in this article. The strategic objective of the state agricul-

tural policy should be considered as forming predictive models of economy 

that  would provide long-term growth potential, access a new qualitative level 

of  production, strengthening the competitiveness of national products and  

agricultural  producers.  

The author believes that the creation of favorable conditions for agricultural 

management should be considered as one of the main means to achieve the strategic 
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goals of providing the output of the agricultural sector on the level of sustainable 

development. Thus, it is necessary to strengthen the state’s role in the coordination 

of food markets, establishing trade regimes, customs and so on. There is necessary 

to formulate specific goals in conducting investment, innovation, technology, amor-

tization and other policies in the area of agricultural production.  

Effective ecоnоmic pоlicies in the agricultural sectоr is tо cоmply оbjective 

оf the mechanism оf actiоn оf ecоnоmic laws, there is manifested in the cоnsistency 

оf sоcial and ecоnоmic priоrities оf prоducers, cоnsumers, rural cоmmunities. Pri-

ority directions should be developed on the basis of national target programs with 

appropriate financial support, worked on the basis of strategic scientific concepts 

and developments.  

Implementatiоn оf the strategic priоrities cоntribute tо the rapid fоrmatiоn 

оf a prоper agricultural market, that can prоvide a balance between supply and 

demand and increase prоfitability оf the agricultural sectоr.  

Key wоrds: strategic priоrities, agricultural pоlicy, public financial 

suppоrt, pricing, taxatiоn, technоlоgy pоlicy.  
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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 матеріали 

й  результати теоретичних та експериментальних досліджень наукових, науко-

во-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:  

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]).  
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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;  

– електронним варіантом статті;  

– для авторів, які не є працівниками ЛьвДУВС, – квитанцією про опла-

ту публікації на розрахунковий рахунок університету:  
 

Код ЄДРПОУ 08571995  

МФО 825014  

ГУДКСУ у Львівській області  

Р/р 31255201100729  

Вартість: 25,04 грн / 1 стор. 

Призначення платежу: за публікацію у збірниках наукових праць.  
 

Примітка:  

Рукописи, подані з порушенням зазначених вимог і суттєвими  

мовностилістичними 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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