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Розділ І 

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ: 

СТАН, ПРОБЛЕМИ 

ТА МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

 
УДК 338.341                В. С. Бліхар, 

І. Б. Висоцька 

 

СТРУКТУРНІ ДЕФОРМАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ЕКОНОМІКИ ЯК ЗАГРОЗА ЇЇ СТІЙКОСТІ  

В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
 
Розглянуто основні тенденції розвитку світового господарства в умо-

вах глобалізації. Визначено, що відкритість зовнішньої торгівлі підвищує  

рівень взаємозалежності економік різних країн. Менш розвинуті країни, за 

наявності структурних деформацій, перетворюються на сировинні придатки 

економічно розвинутих країн. Установлено, що основною причиною сировин-

ного розвитку української економіки є недосконалість її структури. Виявлено 

деформації національної економіки. Запропоновано заходи з удосконалення 

структури національної економіки.  

Ключові слова: глобалізація, структурні деформації, імпортозалеж-

ність, структурна політика, стійкість національної економіки. 

 

Постановка проблеми. Глобалізація є лейтмотивом розвитку 

сучасного світу. Зростання торговельної та фінансової інтеграції країн 

у світову економіку з одночасним надшвидким розвитком технологій 

збіглися і водночас сприяли пришвидшенню розвитку глобалізації – 

зростав взаємозв’язок країн унаслідок стрімкого збільшення потоків 

товарів, послуг, капіталу. Взаємозв’язок і взаємозалежність економік 

різних країн створюють додаткові загрози для економічно слабких 

країн, що проявляється у перетворенні їх у сировинні придатки. Пер-

шопричиною такого є наявність структурних деформацій економіки та 

відсутність виваженої структурної політики. 

Стан дослідження. З’ясування структурних деформацій націо-

нальної економіки та її взаємозв’язку з економічним розвитком здійс-

нювалося у працях таких учених, як В. М. Геєць, Б. Є. Кваснюк, 

Є. М.  Лібанова, Л. І. Федулова, М. В. Фоміна та ін. Проте вплив стру-

ктурних деформацій та їх посилення в умовах глобалізації потребує 

подальшого дослідження.  
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Метою статті є вивчення впливу структури української еконо-

міки на її стійкість в умовах глобалізації. 

Виклад основних положень. Розвиток світової економіки обу-

мовлює реформування у кожній країні. Лібералізація світової торгове-

льної політики та розповсюдження регіональних торговельних про-

грам сприяли проведенню глибоких змін в обсягах, напрямах і харак-

тері міжнародної торгівлі. Відчутні зміни спостерігаються у міжна- 

родних фінансових потоках – дедалі більше країн розпочали викори- 

стовувати вигоди вільного переміщення капіталу і відбулося значне 

зростання в обсягах міжнародних фінансових потоків. Світова еконо-

міка сьогодні у шість разів більша, аніж півстоліття тому, але процес 

світового росту ніколи не був безпроблемним. Упродовж останніх 

п’ятдесяти років у багатьох країнах відбувалися фінансові кризи 

(за  деякими підрахунками, у світі за 1970–2013 рр. зафіксовано майже 

400 криз), що призводили до значних спадів розвитку економіки.  

Кожен із таких спадів супроводжується порушеннями у функціону-

ванні економічних і фінансових систем країни. Тобто, можна ствер-

джувати, що вплив глобалізації на розвиток країн відбувається несиме-

трично і нерівномірно – поряд з позитивними наслідками виникають 

і  негативні процеси, що пригнічують економіки. Подальше нарощення 

глобалізаційних процесів актуалізує проблему здатності національної 

економіки зберігати свої функціональні параметри, тобто бути стійкою 

до  впливу зовнішніх дестабілізуючих чинників.  

Новітні світові тенденції призвели до активізації чинників, 

що  посилюють нестабільність і нестійкість національних економік. 

Глобалізація стала причиною до поглиблення циклічності розвитку 

національних економік. Проблеми в одному секторі економіки позна-

чаються на функціонуванні інших секторів і, поширюючись через  

кордони, впливають на економіки інших країн. Отож, жодна країна 

не  є відокремленою і абсолютно захищеною. Відкритість економічних 

кордонів створює і додаткові переваги, що виявляються у розширення 

ринків, і додаткові загрози. Розвиток світової торгівлі сприяє взаємо-

залежності країн. З одного боку, економічна взаємозалежність дозоляє 

кожній країні додавати до свого виробничого потенціалу виробничий 

і  науковий потенціал інших країн, проте такі позитивні зміни можливі 

за умови збалансованої взаємозалежності економік. У разі незбалансо-

ваної взаємозалежності відкритість кордонів призводить до однобічної 

економічної залежності. Як доводить світова практика, залежність ви-

никає між країнами з різним рівнем економічного розвитку. Незбалан-

сована взаємозалежність призводить до одновекторного розвитку за-

лежної економіки, що проявляється у розвитку окремих, переважно 
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сировинних, галузей. Розвиток української економіки здійснюється за 

умов домінування розвинутих країн. Для виявлення викликів і ризиків 

стійкості національної економіки доцільно проаналізувати показники 

зовнішньої торгівлі країни (див. табл. 1). 

 
Таблиця 1 

 

Обсяги експорту-імпорту України за 2010–2013 рр.* 

 

Показники 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 

Експорт, млн. дол.  51430,5 68394,1 68809,8 63312,0 

в т.ч. недорогоцінні метали та вироби 

з них, у % до загального обсягу 

33,7 32,3 27,5 27,8 

Експорт у % до попереднього року 129,6 133,0 100,6 92,0 

Імпорт, млн. дол.  60739,9 82608,2 84658,0 76963,9 

в т.ч. мінеральне паливо (нафта, наф-

топродукти, природній газ), у % до 

загального обсягу 

32,3 34,6 30,9 27,6 

Імпорт у % до попереднього року 133,7 136,0 102,5 90,9 

Сальдо, млн. дол.  -9309,4 -14214,0 -15848,2 -13651,9 

 
*  Складено за даними Держкомстату [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.ukrstat.gov.ua 

 

Дані таблиці 1 свідчать про тенденцію до збільшення імпорто-

залежності України. Залежність України від імпорту посилюється 

і  недиверсифікованою його структурою. Так, майже третина (32,4%) 

імпорту та четверта частина (25,6%) експорту припадає на Російську 

Федерацію, що посилює залежність української економіки, а отже, 

вона вразлива до кон’юктурних коливань і політичних взаємовідносин 

з цією країною. 

Тривале перевищення імпорту над експортом створює низку за-

гроз стійкості національної економіки, що проявляється у: 

– консервації сировинної моделі економіки; 

– захопленні внутрішнього ринку країни іноземними фірмами; 

– нераціональних витратах валютних надходжень країни; 

– можливій політичній залежності за умови диверсифікованого 

імпорту енергоносіїв. 

Однією з причин залежності національної економіки є і те, 
що  Україна успадкувала недиверсифіковану структуру економіки, 
орієнтовану на поставку у розвинені країни продукції сировинного 
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характеру – сільськогосподарської продукції, мінеральної сировини. 
Так, як зрозуміло з таблиці 1, майже третина українського експорту 
припадає на експорт продукції металургії.  

Серед основних заходів послаблення імпортної залежності слід 
виокремити захист національних товаровиробників, що виготовляють 
аналоги імпортної продукції з одночасною боротьбою з чорним і сірим 
імпортом. Для України важливим є нарощення виробництва товарів 
легкої та харчової промисловості для задоволення внутрішнього попи-
ту. Проте, слід пам’ятати, що стратегії заміщення імпорту національ-
ним виробництвом не завжди призводять до підвищення загального 
економічного рівня країни. Задля послаблення залежності економіки 
доцільно здійснити її  структурну перебудову, яка повинна здійснюва-
тися відповідно до структурних змін світового господарства, для якого 
характерним є такі структурні зрушення:  

1. Динамічний розвиток галузей, які забезпечують інновації 
і  мають порівняно високі темпи зростання. До них належать хімічна 
і  нафтохімічна промисловість, електроніка і радіотехнічна промисло-
вість, виробництво чистих матеріалів, мікропроцесорів, засобів зв’язку, 
приладів контролю та управління, генна інженерія, біотехнології тощо.  

2. Зміна пріоритетів між добувними і переробними галузями на 
користь останніх. Така тенденція є вирішальною, оскільки дає змогу 
знизити темпи зростання добувних галузей з виграшем для кінцевого 
суспільного продукту. Цьому сприяє поява безвідходних технологій, 
комплексної переробки сировини, енергозберігаючих технологій тощо.  

3. Розвиток інфраструктури суспільного виробництва, сфера ви-
робничих і побутових послуг – транспорт, зв’язок, енергетика, інфор-
маційне обслуговування національного господарства. Різко зростає 
роль науки і наукового обслуговування.  

4. Найбільш динамічним сектором економіки за сучасних умов 
стає сфера послуг. Нині у ній виробляється дедалі більша частка ВВП 
і  зосереджується значна кількість працівників.  

5. В економічному розвитку розвинених країн виникають нові 
тенденції, що ґрунтуються на ресурсозбереженні, розробці екологічно 
чистих технологій та виробництв. Це призводить до виділення у нау-
ково-інноваційній політиці «екологічно» важливих технологій, виник-
нення нових інституціональних структур.  

Указані зміни у структурі світового господарства загострюють 
потребу структурної перебудови української економіки. Галузева 
структура виробництва України щодо країн світу характеризує дані 
стосовно частки виробництва валової доданої вартості окремих видів 
економічної діяльності у загальному обсязі валової доданої вартості 
країни (табл. 2).  
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Таблиця 2 
 

ВВП світу, Європейського Союзу та України 

у секторальному розрізі, % 
 

Показник Рік 

С
іл

ьс
ьк

е,
 л

іс
о
в
е 

 

та
 р

и
б

н
е 

 

го
сп

о
д

ар
ст

в
о
 

П
р

о
м

и
сл

о
в
іс

ть
 

Сфера 

послуг 
Усього 

Україна 

1990 8,5 28,0 63,5 100,0 

2000 13,0 31,2 55,8 100,0 

2010 8,3 25,9 65,8 100,0 

2011 9,2 26,9 63,9 100,0 

2012 10,4 32,8 56,8 100,0 

2013 9,9 29,6 60,5 100,0 

Світ  

загалом 

1990 3,9 23,4 72,7 100,0 

2000 3,6 23,4 73,0 100,0 

2010 3,5 23,4 73,1 100,0 

2011 3,7 23,0 73,3 100,0 

2012 5,9 30,2 63,9 100,0 

2013 6,0 30,7 63,3 100,0 

Європа 

1990 2,7 22,9 46,2 100,0 

2010 1,9 20,4 47,0 100,0 

2011 2,0 21,1 46,5 100,0 

2012 1,8 24,6 73,5 100,0 

2013 1,8 25,2 72,8 100,0 

 
* Розраховано за даними економічного департаменту ООН, показник 

Value Addedby Economic Activity, atconstant 2005 prices – USDollars [Електрон-

ний ресурс]. – Режим доступу: unstats.un.org/unsd/snaama 

 
Як бачимо з таблиці 2, світова структура валової доданої варто-

сті залишається достатньо стабільною впродовж тривалого часу, в той 
час як в Україні вона зазнала змін. Так, сільське господарство останнім 
десятиріччям істотно зменшило свій внесок у випуск валової доданої 
вартості. Скоротився внесок промислового виробництва, будівництва. 
Випереджальними темпами в Україні розвиваються галузі послуг. Слід 
зауважити, що тенденції скорочення частки секторів виробничої сфери 
та зростання частки сфери послуг у валовому випуску відповідають 
загальносвітовим структурним зрушенням і є характерними для «пере-
хідних економік». Такі зміни поступово наближають національну  
економіку до стандартів розвинених країн. Водночас ці зрушення 
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в  національній економіці тільки на перший погляд мають позитивний 
структурний характер. 

Якщо в розвинутих країнах світу домінування нематеріальної 
сфери забезпечується через пріоритетний розвиток інформаційних по-
слуг і систем штучного інтелекту, то в Україні основними складовими 
нарощування частки сфери послуг у вартісній структурі випуску еко-
номіки загалом є такі види економічної діяльності, як торгівля, ремонт 
автомобілів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, діяль-
ність транспорту та фінансова діяльність. Упродовж десятиріччя стру-
ктура виробництва ВВП зазнала докорінних змін. Частка переробної 
промисловості у загальному обсязі виготовленого ВВП скоротилася на 
23,4%. Водночас свій внесок у  створення валового внутрішнього про-
дукту збільшили інші види економічної діяльності, торгівля та освіта.  

Несприятливі також структурні процеси у промисловості  

України. Як зрозуміло з табл. 3, у структурі промислової про- 

дукції переважають добувна, електроенергетична, нафтохімічна  

та  металургійна  галузі.  

 
Таблиця 3 

 

Структура промислового виробництва України 

у 2003–2013 рр., %* 
 

 2003 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 

Промисловість всього, в т. ч. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Добувна 7,7 10,0 11,0 10,5 11,4 

Переробна, в т. ч. 71,9 67,2 65,2 63,5 61,8 

– виробництво харчових 

продуктів, напоїв і тютю-

нових виробів 

17,0 18,1 16,7 18,2 19,3 

– металургійне виробницт-

во, виробництво готових 

металевих виробів 

20,0 18,8 18,2 16,0 15,4 

– машинобудування 12,2 9,3 10,0 10,2 8,7 

Постачання електроенергії, 

газу, пари та кондиційованого 

повітря 

20,4** 20,8 22,1 24,5 25,3 

Водопостачання; каналізація, 

поводження з відходами 
 2,0 1,7 1,5 1,5 

 
* Складено за даними офіційного сайту Державного комітету статистики 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua/ 

** Дані включають постачання води та водовідведення.  
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2003–2013 рр. їх сукупна частка становить більшу частину всієї 

промислової продукції. На цьому тлі скорочується частка такої страте-

гічно важливої галузі, як машинобудування, – 8,7% у 2013 р. Впро-

довж останніх років найбільш значущими галузями виробничої сфери 

залишалися низько технологічні і економічно небезпечні види промис-

лової діяльності. 

У вартісній структурі випуску сформувалась модель виробницт-

ва із переважанням сировинних, матеріало- й енергоємних галузей 

(при загальній досить 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 скорочували 

свою частку.  

Розвинені країни світу акцентують на розвитку науко- 

містких галузей економіки. В Україні ж сформована структура вироб-

ництва робить її державою з неконкурентними, малоефективними 

й  екологонебезпечними підприємствами.  

Структурні зміни, які відбулися в Україні за роки незалежності, 

характеризуються значними технологічними відставаннями, оскільки 

за випуском продукції третій технологічний уклад в Україні сьогодні 

становить майже 58%, четвертий – 38% і лише 4% – п’ятий технолог- 

гічний уклад. Більш як 90% продукції, що виробляється промисловіс-

тю України, не має сучасного технічного забезпечення. Це спричиняє 

нерентабельність і неконкурентоспроможність більшості вітчизняних 

товарів. Такий стан національної економіки пояснюється високим сту-

пенем зносу машин і обладнання, що не дає змоги здійснювати навіть 

відтворення.  

У 2012 р. знос машин і обладнання в Україні перевищив 47,9%, 

а в окремих галузях цей показник сягав позначки 67%, зокрема у про-

мисловості – 63,0%, переробній галузі – 66,8%, виробництві електро- 

енергії, газу та води – 60,7%, на транспорті – 94,4%. Як наслідок, віт-

чизняна продукція стає дедалі менш конкурентоспроможною, а в екс-

порті збільшується частка мінеральної сировини і продукції первинної 

переробки. Якщо у 2000 р. частка високотехнологічної продукції 

у  ВВП становила майже 6,8%, то у 2012 р. вона становила не більше 

3,3%. Отже, можна стверджувати, що науково-технічний прогрес 

не  став домінуючим фактором сталого економічного зростання. Для 

України характерним є екстенсивний тип зростання, зорієнтований 

на  сировинний світовий ринок.  

Здійснений аналіз дає підстави стверджувати, що структура 

економіки України сьогодні є неефективною, оскільки призводить до 
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відносної перевитрати природних ресурсів і водночас не задовольняє 

потреби економіки в інвестиційних ресурсах, а населення – у товарах 

і  послугах, найперше продовольстві, виробах легкої промисловості 

та  довгострокового користування.  

Здійснення структурної перебудови українського народного го-

сподарства повинно орієнтуватися на розвитку галузей, що визначають 

життєзабезпечення населення, використовуючи наявні продуктивні 

сили і обіговий капітал виробничої сфери з одночасним забезпеченням 

стійкості виробництва і реалізації товарів і послуг. Водночас необхідно 

відновити інвестиційний попит на оновлення і розвиток товарного  

виробництва за рахунок внутрішніх нагромаджень та інвестиційної 

підтримки держави.  

Такими «зародками» економічного росту можуть стати галузі 

зі  швидкими темпами економічного обігу, високим стійким ринковим 

попитом: харчова та легка промисловості; наукоємні промислові  

сфери, що виготовляють конкурентоспроможні види продукції на  

внутрішній і зовнішній ринки. 

Одночасно зі структурними змінами доцільно сформувати осно-

ву для вирішення проблеми нестачі енергоресурсів через зниження 

енергомісткості виробництва. Вирішення цієї проблеми вбачається 

у  поетапному переведенні галузей народного господарства на новітню 

технологічну базу. Перше місце повинні посідати інвестиції в наукомі-

сткі галузі, процеси технологічного переозброєння промисловості та 

сільського господарства, засобів комунікації, управління, ринкової 

інфраструктури.  

Висновки. Процеси глобалізації створюють додаткові можли-

вості та додаткові виклики економікам окремих країн. У сучасних 

умовах розвиток країни залежить від здатності утримати лідируючу 

позицію на світовому ринку.  

У іншому випадку – перетворитися на сировинний придаток для 

розвинутих економік. Здійснене дослідження засвідчило, що українсь-

ка економіка потребує докорінної перебудови. Задля реалізації окрес-

лених заходів доцільно розробити стратегію структурної перебудови 

народного господарства України.  
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Блихар В. С., Высоцкая И. Б. Структурные деформации национа-

льной экономики как угроза ее устойчивости в условиях глобализации 

Рассмотрены основные тенденции развития мирового хозяйства в 

условиях глобализации.  

Установлено, что открытость внешней торговли увеличивает уро-

вень взаимозависимости экономик разных стран. Менее развитые страны при 

наличии у них структурных деформаций превращаются в сырьевые придатки 

для экономически развитых стран.  

Установлено, что основной причиной сырьевого развития украинской 

экономики является ее несовершенная структура. Сделан акцент на сущест-

вующие деформации национальной экономики. Предложено меры по усовер-

шенствованию структуры экономики.  

Ключевые слова: глобализация, структурные деформации, импорто-

зависимость, структурная политика, устойчивость национальной экономики. 

 

Blikhar V. S., Vysotska I. B. Structural deformation of national 

economy as a threat to its stability under globalization 

The main trends of development of world economic under the conditions of 

globalization are discussed. The liberalization of global trade policies contributes 

to  the conduct of profound changes in the amount, directions and nature of 

international trade.  

Tangible changes are observed in international financial flows. It is 

determined, that the openness of foreign trade increases the level of interdependence 

of economies of different countries. On the one hand, economies interdependence 

lets to add the potential capacity of other countries, on the other hand, the openness 
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of borders leads to unilateral economic dependence. Less developed countries, if 

there are structural deformations, are converted into raw materials appendage of 

the developed countries. 

It is established, that the main cause of raw development of Ukrainian 

economy is the imperfection of its structure. The deformations of the national 

economy are also revealed. In the cost structure of issue production model of the 

predominance of raw, material input and energy the intensive industries are formed. 

The structural changes that have taken place in Ukraine since the independence 

years are characterizes by a major technological lag. 

The measures of improving the structure of the national economy were 

suggested. Holding restructuring of Ukrainian national economy should focus 

on  the development of industries that determines the livelihood of the population 

using the available productive forces and working capital of production sector 

with  simultaneous provision of stability, the production and realization of 

goods  and services. Along with structural changes it is advisable to lay 

the  foundation for solving the problem of lack of energy by reducing the energy 

intensity of production. 

Key words: globalization, structural deformation, an import dependence, 

structural policy, stability of the national economy. 
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УДК 330.14:336.76            В. Б. Босненко 

 
НЕПРОДУКТИВНИЙ ВІДТІК КАПІТАЛУ 

В СИСТЕМІ ЗАГРОЗ 
ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ 

 
Досліджено непродуктивний відтік капіталу в системі загроз економі-

чній безпеці України. Досліджено основні інтернальні та екстернальні загрози 

економічній безпеці України на сучасному етапі розвитку в диспозиції втечі 

капіталу за кордон. Досліджено ряд аспектів процесу відтоку капіталу як у 

легальній, так і нелегальній формах. Диференційовано дві форми відтоку ка-

піталу з України: фундаментальну та спекулятивну, що на противагу існую-

чим поділам на короткострокові та довгострокові, більш ґрунтовно розкри-

ває сутність цих процесів. Виділено основні форми приховування нелегального 

відтоку капіталу із України – «квазілегальні» способи. Розкрито основні за-

грози для національної економіки України від нелегального вивезення капіталу 

за її межі. 

Ключові слова: непродуктивний відтік капіталу, загрози економічній 

безпеці України, система загроз, макроекономіка, форми приховування виве-

зення капіталу. 



_________________________________________________  Серія економічна ________ 
__________________________________________________________________________ 

 13 

Постановка проблеми. Сьогодні Україна проходить складний 

історичний період державного становлення під тиском тривалої еко-

номічної кризи, яка надзвичайно актуалізувала питання її економічної 

безпеки.  
Економічна безпека як один із системоутворювальних компоне-

нтів держави забезпечує реалізацію усього комплексу національних 
економічних інтересів і виступає матеріальною основою життєдіяль-
ності людини, суспільства та держави. Вибір конкретних засобів 
і  шляхів забезпечення економічної безпеки України зумовлюється 
необхідністю своєчасного вжиття заходів, адекватних характеру і ма-
сштабам наявних загроз.  

Безперечно, координуюча і керівна роль у  процесі забезпечення 
економічної безпеки країни має належати державі, дії якої у певному 
сенсі іноді викликають суперечності щодо інтересів формування влас-
ної економічної безпеки індивідуумів та економічних агентів цієї  
держави, проте така суперечність об’єктивно зумовлена функцією 
держави як гаранта національних інтересів [1]. 

Найважливішими елементами економічної безпеки є моніторинг 
і прогнозування факторів, що визначають загрози економічній безпеці. 
Окрім іншого, важливого значення у сучасних умовах набуває загроза, 
що пов’язана із непродуктивним відтоком капіталу з України.  

Стан дослідження. Серед вітчизняних і зарубіжних учених, 
що  розглядають у своїх роботах  різні аспекти  вивезення капіталу, 
можна виділити A. C. Булатова, Ю. П. Гармаєва, Д. Ю. Голубкова, 
T. M. Григор’єва, А. Д. Дзадзамия, Н. М. Дмитрієву, Е. В. Добичіна, 
Д. В. Зам’ятіна, A. A. Здунова, Ю. Катасонова, О. Є. Користіна, 
А. Е.  Косарєва, H. A. Лопашенко, В. П. Оболенського, В. А. Панова, 
Н. Ю. Танющеву, Т. А. Тищук, Н. Е.Черепненко та ін. 

Проблема вивезення капіталу із країни відображена в роботах 
таких закордонних економістів, як Р. В. Бакер, Дж. Вайли, Дж. Вилли-
амсон, Р. Дорнбуш, М. Депплер, М. Дулли, Дж. Каддінгтон та ін. 

Метою статті є дослідження проблем непродуктивного відтоку 
капіталу в системі загроз економічній безпеці України. 

Виклад основних положень. В економічній літературі загрози 
економічній безпеці поділяються на внутрішні й зовнішні. Розглянемо 
основні внутрішні загрози: 

– збільшення майнової диференціації населення й підвищення 
рівня бідності; 

– деформованість структури української економіки; 
– нерівномірність соціально-економічного розвитку регіонів; 
– криміналізація суспільства й господарської діяльності;  
– корупція в сфері економіки; 
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– протиправна діяльність у кредитно-фінансовій сфері (відтік 
капіталу за кордон, «відмивання коштів», приховування доходів від 
оподатковування та інші); 

– недосконалість законодавства. 
Серед зовнішніх загроз економічній безпеці виділимо: 
– намір іноземних держав послабити Україну як майбутнього 

потенційного конкурента на світових ринках; витиснення із традицій-
них для неї міжнародних ринків; 

– прагнення іноземних партнерів досягти для себе максималь-
ної, нееквівалентної вигоди зі співробітництва з вітчизняними колегами; 

– спроби західних країн здійснити вигідний для себе вплив на 
нашу законотворчу діяльність; 

– активізація намірів нагадати Україні про відкладені терито-
ріальні домагання, використовуючи економічні важелі; 

– проблеми зовнішнього боргу. 

Основними складовими економічної безпеки є: фінансова без-

пека, безпека основних або базових галузей економіки; продовольча, 

енергетична, сировинна, екологічна безпеки, науково-технічна або  

технологічна безпека; безпека (захищеність) зовнішньоекономічних 

інтересів і військово-технічного співробітництва [2]. 

Усі аспекти національної (зокрема економічної) безпеки перебу-

вають в різному ступені взаємозв’язку й взаємозалежності. Залежність 

усіх аспектів національної безпеки країни від її фінансової безпеки, на 

перший погляд, вкрай проста: відсутність фінансових коштів призводить 

до недофінансування часом найбільш невідкладних потреб у різних 

сферах економіки, відтак спричиняє в цих сферах загрози національній 

безпеці.  

Загострення загроз в інших аспектах національної безпеки, своєю 

чергою, впливає на рівень загроз фінансової безпеки. Так, зміни 

в  політичному курсі провідних західних країн можуть загострити про-

блему зовнішнього боргу України, а ускладнення військової ситуації 

в  будь-якій «гарячій точці» – викликати необхідність збільшення відпо-

відних видатків і підвищити рівень загроз фінансовій безпеці. 

Загрозою фінансовій безпеці країни слід вважати такий стан фі-

нансової й грошово-кредитної сфери, який перешкоджає нормальному 

розвитку суспільства й держави, призводить до їхньої дестабілізації 

й  спричиняє їм істотний збиток. У цей час в українській економіці 

доцільно виділити такі загрози фінансовій безпеці: загроза дефіцитно-

сті державного бюджету, інфляція, дестабілізація банківської системи, 

державний внутрішній і зовнішній борг, відтік вітчизняних капіталів 

з  України  за  кордон. 
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На нашу думку, відтік капіталу традиційно вважається однією 

з  головних загроз економічній безпеці країни. На початку 90-х років 

нестабільна економічна ситуація й відсутність відповідної норматив-

но-правової бази сприяли ухиленню від сплати податків і громадян, 

і  організацій. Як наслідок – збільшення тіньового сектора економіки. 

Тривалий економічний спад і послаблення ролі держави стали важли-

вими факторами цього негативного процесу.  

З переходом України до відкритої ринкової економіки її участь 

на ринку капіталів складно розділити на вивезення капіталів, що  

відповідає національним інтересам країни, і ту його частину, яка може 

бути ідентифікована із процесом «втечі».  

З перших місяців економічних реформ розпочався широко- 

масштабний переказ доходів українських резидентів за кордон. Вихід-

ними умовами цього процесу стало руйнування господарського життя 

в країні за повної відсутності стримувальної системи державного регу-

лювання й валютного контролю [3]. 

Пришвидшена приватизація державної власності за слабкого 

контролю як за цим процесом, так і за використанням одержаних до-

ходів новими власниками активів, стали основою довгочасного стійко-

го відтоку капіталів в межах законодавчого поля. Виникла незвичайна 

ситуація, коли практика відтоку доходів за кордон стала не тимчасо-

вим швидкоплинним явищем, а набула таких рис, як широкомасштаб-

ність, стабільність утечі капіталу на регулярній основі. 

Організаційною основою для відтоку капіталу у легальній і не-

легальній формах стало значне збільшення кількості учасників зовні-

шньоторговельної діяльності. Неконтрольована участь у зовнішньое-

кономічній діяльності «одноденних» фірм дозволила сформуватися 

механізму для приховування реальних розмірів доходу від експорту 

й  зменшення  оподатковування.  

Іншими словами, стало можливим використання цілком легаль-

них зовнішньоторговельних операцій не  тільки за прямим призначен-

ням, але й для виходу валютного виторгу з-під оподатковування, для 

відмивання капіталів кримінального походження. Фактором утечі 

капіталу з України став переказ коштів із  власності підприємств у 

приватну власність окремих керівників або  менеджерів підприємств 

через офшорні зони. 

Особливістю короткострокового відтоку капіталу з України є те, 

що в більшій частині він був переказаний в офшорні зони Науру, Ка-

нарських і Багамських островів, Кіпру й Швейцарії, а також у банки 

країн з економікою, що динамічно розвивається. Значна частина виве-

зених коштів набула за кордоном законного характеру і була вкладена 
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в нерухомість, бізнес і т. д. Інша частина повернулася в Україну під 

виглядом іноземних інвестицій з офшорних зон або іншими шляхами. 

Відтік капіталів за кордон активно впливає на посилення таких 

загроз фінансовій безпеці, як бюджетний дефіцит, фінансова недостат-

ність українських підприємств і інші. Тому протидія відтоку капіталу 

з  вітчизняної економіки є важливим завданням, спрямованим на зни-

ження рівня загроз фінансовій та, як наслідок, національній безпеці 

України. 

Відтік капіталу із країни є й причиною і наслідком росту еконо-

мічної злочинності й «тіньової» економіки, зокрема в зовнішньоеко-

номічній сфері, що породжує недовіру населення до національної фі-

нансово-банківської системи й до влади в цілому. 

Необхідно зазначити, що відтік капіталу не є тільки національ-

ною проблемою. Це налагоджена ланка світової фінансової кризи, 

пов’язана зі зростаючою глобалізацією економіки. Україна, підтрима-

вши світову економічну інтеграцію, більше натрапляє на негативні 

аспекти глобалізації. Виробничий і фінансовий сектори української 

економіки потрапили в залежність від кон’юнктури на зовнішніх рин-

ках і зазнають серйозних труднощів.  

Відносна легкість залучення коштів іноземних інвесторів відо-

бражається в різкому зростанні обсягів зовнішніх боргових зо-

бов’язань, з погашенням яких ледве справляються і держава, і вітчиз-

няні комерційні банки й фірми. Тому, мабуть, орієнтація на відкритість 

економіки не може бути єдиним фактором, що визначає стратегію на-

ціонального економічного росту. 

Одним із головних завдань на сучасному етапі є підтримка рівня 

економічної безпеки країни. Насамперед політико-економічне вивчен-

ня якісних нових явищ у розвитку світового фінансового капіталу, змін 

у його структурі й динаміці, оцінці зростаючих загроз також вимага-

ють ґрунтовної уваги з боку вчених і практиків. 

Для багатьох держав (США, Канада, Японія, Китай та інших) 

вивезення капіталів за кордон є повсякденною ринковою практикою, 

і  означене занепокоєння в урядів цих країн не викликає, тому що при-

рода й характер вивезення капіталу в цих країнах зовсім інші, аніж 

в  Україні. 

В Україні, де відтік капіталу набув форми стабільного вивезення 

фінансових ресурсів за дефіциту інвестицій, цей феномен викликає 

занепокоєння та ще раз підтверджує, що вивезення капіталу в умовах 

економічного росту здійснюється переважно у формі експорту, а в 

умовах кризи й трансформації економіки країни – у деструктивних 

формах відтоку, витоку й втечі. 
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Вивезення капіталу можна розділити на фундаментальне і спе-

кулятивне: перше є формою довгострокових заощаджень і інвестицій, 

а інше – короткострокових. Якщо ресурси, пов’язані зі спекулятивним 

відтоком капіталу, практично не йдуть із фінансового ринку, то ресур-

си, пов’язані з фундаментальним відтоком, перебувають у реальному 

економічному обігу – легальному або нелегальному. Фундаментальний 

відтік значно перевищує спекулятивний і може здійснюватися і лега-

льними, нелегальними шляхами, і «квазілегальними» способами. 

1. Легальне вивезення капіталу за кордон закономірно пов’язано 

з інтеграцією України у світову економіку. Комерційні банки підтри-

мують кореспондентські рахунки в іноземних банках. Цей спосіб виве-

зення характеризується тим, що власник законно заробив кошти, а та-

кож вивіз їх із країни законним шляхом. 

2. Нелегальним є такий спосіб вивезення капіталу, за якого в 

процесі обігу коштів було порушено українське законодавство, а саме: 

– контрабандне вивезення капіталу в різних формах; 

– контрабандний ввіз товарів, при цьому за кордоном залишаєть-

ся та частина коштів, яка не сплачується на митниці у вигляді податків; 
– фіктивні контракти на імпорт, сплата штрафів і т. д.; 
– нелегальний імпорт за рахунок оформлення документів на то-

вари, митні платежі з яких нижчі; 
– підробка звітності, що дозволяє заощаджувати на податках 

і  залишати більше коштів за кордоном [4]. 
Отож, виявлені до тепер канали вивезення капіталу можна кла-

сифікувати на легальні й нелегальні. Основним критерієм такої класи-
фікації є те, наскільки окреслений канал вивезення капіталу відповідає 
або ж суперечить національному законодавству країни. Попри це, чіт-
ке розмежування між законними й незаконними формами вивезення 
капіталу з України здійснити складно, тому що найчастіше легальні 
канали експорту капіталу використовуються для приховування його 
нелегального відтоку із країни. 

Виділимо основні форми приховування нелегального відтоку 
капіталу із країни («квазілегальні» способи): 

– неповне повернення експортного виторгу під приводом 
форс-мажорних обставин; 

– переривання виконання експортного контракту без відшко-
дування вартості постачання; 

– заниження цін на експортовані товари; 
– завищення цін на імпортовані товари; 
– фіктивні імпортні контракти з безповоротними авансами; 
– надання кредитів українськими компаніями й банками іно-

земним фірмам; 
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– виплати за фіктивними кредитами західних фірм; 
– внески в статутні капітали іноземних компаній; 
– купівля цінних паперів нерезидентів за кордоном; 
– купівля нерезидентами української нерухомості й акцій без 

переказу коштів; 
– бартерні розрахунки; 
– клірингові операції; 
– вивезення  готівкової  валюти  через  «човниковий  бізнес» 

і  туристів; 
– репатріація отриманого прибутку або інших розміщених на 

території України активів іноземних інвесторів; 
– вивезення валюти емігрантами; 
– створення офшорних компаній для приховування частини 

прибутків від оподатковування; 
– махінації під час одержання іноземної фінансової допомоги 

із залишенням за кордоном частини виділених сум; 
– виплата страхових відшкодувань іноземним страхувальни-

кам після визнання фіктивного страхового контракту; 

– фіктивні лізингові угоди; 

– пряме вивезення державних активів. 

Розкриємо основні загрози для національної економіки України 

від нелегального вивезення капіталу за її межі. 

Загрози економічній безпеці України характеризуються: відсут-

ністю, можливо, в значно більших розмірах, внутрішнього інвестуван-

ня економіки, необхідністю додаткового закордонного інвестування 

національної економіки, неотриманням державою податків від оподат-

ковування доходів прихованих за кордоном, що призводить до пода-

льшого послаблення економіки [5]. 

Політичні загрози полягають у тому, що зростаючий та високий 

рівні втечі капіталів за кордон свідчать не тільки про економічну слаб-

кість, але й про політичну нестабільність України. Недовіра українсь-

ких власників капіталів до своєї держави, до того, що вона може реа-

льно гарантувати їх збереження, тягне також недовіру до неї іноземних 

партнерів. Як наслідок – відмова у можливих інвестиціях і т. д. 

Соціальні загрози: послаблення й без того низьких показників 

економічного стану України призводить до зростання соціальної  

напруженості в суспільстві, до невдоволення населенням політикою 

держави, що багаторазово підсилюється ще й тим, що притягнення 

до  будь-якої відповідальності – цивільної, кримінальної, адміні- 

стративної, податкової – навіть за незаконне вивезення капіталу  

є  несистемним. 
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Загроза зростання реального рівня економічної злочинності й 
корупції: ухилення від відповідальності є потужним криміногенним 
фактором; він робить привабливою і безпечну втечу капіталів за кор-
дон, яка часто провокує здійснення спектра злочинів: податкових, різ-
них фальсифікацій (підробок) документів, корупції, насамперед хабар-
ництва, комерційного підкупу і т. д. 

Окремо слід наголосити на структурі економічної шкоди, запо-
діяної втечею капіталів за кордон. Капітали, що втекли, утворюють 
недоотриману державою економічну вигоду, оскільки замість того, 
щоб бути інвестованими, розміщеними в легальній економіці України, 
вони слугують в основному закордонному банківському капіталу. 
Економічна шкода, заподіявана державі втечею капіталів, полягає 
не  в  прямому позитивному збитку (зменшенні державного капіталу), 
оскільки державі такий капітал вже не належить, і його доля визнача-
ється не власником або законним власником, а в недоотриманій вигоді. 

Висновок. Здійснений аналіз дозволяє констатувати, що непро-
дуктивний відтік капіталів з України як деструктивна форма вивезення 
є реальною загрозою національній безпеці України. Непродуктивний 
відтік капіталу провокує затягування процесу фінансової стабілізації, 
значно відсуває в часі перспективу поновлення економічного зростан-
ня, спричиняє зниження обсягів внутрішніх капіталовкладень і погли-
блює інвестиційну кризу, негативно впливає на стан платіжного бала-
нсу, на розміри золотовалютних резервів, підсилює залежність країни 
від іноземних позик, створює реальну загрозу критичного наростання 
кількості витрат з обслуговування зовнішнього боргу, призводить до 
зниження рівня добробуту суспільства. Отож, непродуктивний відтік 
капіталу слід розглядати як негативний процес, що вимагає спеціаль-
них заходів макроекономічної політики. 

 
––––––––––––––––– 

1. Попович В. М. Теорія детінізації економіки: монографія / В. М. По-
пович. – Ірпінь: Академія державної податкової служби України, 2001. – 524 с. 

2. Єрмошенко М. М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, 
реальні загрози, стратегія забезпечення / М. М. Єрмошенко. – К.: КНТЕУ, 
2001. – 309 с. 

3. Губський Б. В. Економічна безпека України: методологія виміру, 
стан і стратегія забезпечення: монографія / Б. В. Губський. – К.: ДП «Украрх-
будінформ», 2001. – 122 с. 

4. Фінансова злочинність: матеріали Міжнародного науково-
практичного семінару (12–13 лютого 1999 р.); В. І. Борисов (гол. ред.). – Х.: 
Право, 2000. – 120 с. 

5. Власюк О. С. Теорія і практика економічної безпеки в системі науки 
про економіку / О. С. Власюк; Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки при Раді нац. 
безпеки і оборони України. – К., 2008. – 48 с. 



________  НАУКОВИЙ ВІСНИК 2´2014 ______________________________________ 

________  Львівського державного університету внутрішніх справ ____________ 

 20 

Босненко В. Б. Непродуктивный отток капитала в системе угроз 

экономической безопасности Украины 

Исследован непродуктивный отток капитала в системе угроз экономи-

ческой безопасности Украины. Исследованы основные интернальные и экстер-

нальные угрозы экономической безопасности Украины на современном этапе 

развития в диспозиции бегства капитала за границу.  

Изучен ряд аспектов процесса оттока капитала как в легальной, так и 

нелегальной формах. Дифференцированы две формы оттока капитала из Укра-

ины: фундаментальную и спекулятивную, что в противовес существующим 

разделениям на краткосрочные и долгосрочные, более обстоятельно раскрыва-

ет сущность этих процессов. Выделены основные формы сокрытия нелегально-

го оттока капитала из Украины – «квазилегальные» способы. Раскрыты основ-

ные угрозы для национальной экономики Украины от нелегального вывоза капи-

тала за ее пределы.  

Ключевые слова: непродуктивный отток капитала, угрозы экономи-

ческой безопасности Украины, система угроз, макроэкономика, формы сок-

рытия вывоза капитала. 

 

Bosnenko V. B. Unproductive outflow of capital  in the system of threats 

to economic security of Ukraine 

The article investigates unproductive capital outflows in the system of threats 

to economic security of Ukraine. Unproductive capital flight delay triggers the process 

of financial stabilization, removes much time term economic recovery, causing a 

decline in domestic investment, and investment crisis deepens, which adversely affects 

the balance of payments, have a negative impact on the size of reserves, increases the 

country’s dependence on foreign loans, poses a real threat to increase the number of 

critical expenditure on external debt, reduces the welfare of society. 

The main threats to internal and external economic safety of Ukraine in the 

current development in the disposition of capital flight abroad are investigated. A 

number of aspects of capital outflows in both the legal and illegal forms are shown. 

The article differentiates two forms of capital flight from Ukraine: fundamental and 

speculative, that in contrast to the existing division into short and long term, in more 

details reveals the essence of these processes.  

The basic form of concealment of illegal capital flight from Ukraine is 

«kvaziillegal» way. The basic threat to the national economy of Ukraine is illegal 

export of capital abroad. It is concluded that unproductive capital outflows should 

be seen as a negative process that requires special measures of macroeconomic 

policy.  

After unproductive capital flight delay triggers the process of financial 

stabilization, causing a decline in domestic investment, a negative impact on the 

balance of payments and the size of reserves increases the country’s dependence on 

foreign loans. 

Key words: non-productive capital flight, a threat to economic security of 

Ukraine, system of threats, macroeconomics, shape concealment export of capital. 
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УДК 336.7(477)            О. В. Горалько,  

О. С. Силкін  

 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ  

НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ  
ЯК ОДИН ІЗ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВАЖЕЛІВ  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ  

ДЕРЖАВИ 
 

Здійснено аналіз роботи Національного банку України у сфері грошово-

кредитної та валютної політики в сучасних умовах нестабільності економіки 

країни. Досліджено нормативно-правову діяльність Національного банку 

України. Проаналізовано діяльність Національного банку України у сфері ва-

лютного регулювання задля виявлення в подальшому перспектив зміцнення 

і  розвитку національної валюти та банківської системи загалом. 

Ключові слова: Національний банк України, банківська система, ва-

лютна політика. 

 

Постановка проблеми. Ситуація в економіці України дедалі 

погіршується і у зв’язку з останніми подіями стає напруженішою.  

Наприклад, минулого року погіршилася кон’юнктура на світо- 

вих товарних ринках, відтак – умови доступу до зовнішнього фінан- 

сування. Звичайно, коли ми говоримо про погіршення економіки  

загалом, маємо на увазі сукупність її ключових елементів, зокрема ба-

нківський сектор, де найважливішу роль виконує центральний 

банк  країни. 

Перед Національним банком України з року в рік постають де-

далі значніші виклики щодо забезпечення і підтримання стабільності 

банківської системи та економічних процесів в країні. 

Національний банк України завжди забезпечував виконання по-

кладених на нього функцій і завдань згідно з чинним законодавством 

України. Так, наприклад, забезпечив минулого року цінову стабіль-

ність і сприяв покращенню стабільності банківської системи. Проте, 

незважаючи на це, потребують доопрацювання питання діяльності 

центрального банку у сфері валютної і грошово-кредитної політики 

задля забезпечення розвитку банківської системи та зростання ефекти-

вності економіки України. 

Метою статті є дослідження діяльності Національного банку 

України у здійсненні банківського нагляду і реалізації грошово-

кредитної та валютної політики. 
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Завданнями статті є: 

– розкрити сутність поняття «Національний банк»; 

– визначити права Національного банку України щодо реалізації 

грошово-кредитної і валютної політики; 

– проаналізувати останні заходи Національного банку України 

щодо забезпечення стабільності банківської системи. 

Стан дослідження. Питання центрального банку, банківської 

системи та нагляду не раз ставали предметом дослідження в пра-

цях  таких науковців: О. Барановського, О. Горалько, І. Д’яконової, 

Дж. М. Кейнса, П. Самуельсона, Т. Смовженко та ін. 

Наведені матеріали в статті та результати дослідження спира-

ються на висновки, оприлюднені в матеріалах офіційних публікацій 

Національного банку України [1]. 

Виклад основних положень. Національний банк України 

є  центральним банком України, особливим центральним органом 

державного управління, юридичний статус, завдання, функції, повно-

важення і принципи організації якого визначаються Конституцією 

України, Законом України «Про Національний банк України» та ін-

шими законами України [1]. 

Так, згідно із Законом України «Про Національний банк Украї-

ни», Національний банк є економічно самостійним органом, який  

здійснює видатки за рахунок власних доходів у межах затвердженого 

кошторису, а у визначених Законом випадках – також за рахунок  

Державного бюджету України [2]. 

Також зауважимо, що Національний банк має відокремлене 

майно (оскільки є юридичною особою), яка перебуває у його повному 

господарському розпорядженні.  

Важливим є і те, що Національний банк не відповідає за зо-

бов’язаннями органів державної влади, а органи державної влади,  

своєю чергою, не відповідають за зобов’язаннями Національного  

банку (окрім випадків, коли вони добровільно беруть на себе такі  

зобов’язання) [2].  

Відповідно до Конституції України, основною функцією Націо-

нального банку є забезпечення стабільності грошової одиниці України. 

Під час виконання своєї основної функції Національний банк повинен 

зважати на пріоритетність досягнення та підтримки цінової стабільно-

сті в державі [3]. 

Національний банк також сприяє додержанню стійких темпів 

економічного зростання та підтримує економічну політику Кабінету 

Міністрів України за умови, що це не перешкоджає досягненню ціно-

вої стабільності та стабільності банківської системи. Перелік інших 
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функцій Національного банку описано в статті 7 Закону України «Про 

Національний банк України» [2]. 

Розглянемо результати діяльності Національного банку України 

упродовж 2013 року. Так, наприклад, виважена грошово-кредитна по-

літика Національного банку забезпечила стабільність цін: споживча 

інфляція становила лише 0,5%, а базова інфляція – лише 0,1% (0,8% 

у  попередньому році).  

Водночас динаміка грошових агрегатів упродовж року не допу-

скала дисбалансів монетарного характеру та була адекватною макро- 

економічним процесам у державі [1]. 

Національний банк України в умовах стриманої динаміки спо-

живчої інфляції у 2013 році реалізував заходи, спрямовані на підтрим-

ку та розвиток економіки загалом, зокрема шляхом зниження своїх 

процентних ставок; покращив умови щодо управління власною ліквід-

ністю шляхом зниження вимог до зберігання банками обов’язкових 

резервів; в результаті проведення монетарних операцій підтримав лік-

відність банківської системи на належному рівні. 

Ураховуючи усі труднощі макро- і мікросередовища у 2013 ро-

ці, банківська система розвивалася динамічніше, ніж у минулому році. 

Головним є те, що банки значно збільшили кредитування реаль-

ного сектора економіки. За 2013 рік приріст становив 14,7% або 

90  млрд. грн, що більш ніж у 3 рази перевищує аналогічний показник 

у 2012 році. Зростання відбулося переважно за рахунок операцій у на-

ціональній валюті. Водночас тривало поліпшення якості кредитних 

операцій [1]. 

Приріст ресурсної бази банків зріс, порівнюючи з попередніми 

роками, на 13,3% або на 128 млрд. грн. Основний чинник цього – зро- 

стання довіри до банківської системи. За рік вклади фізичних осіб  

збільшились на 19,2% або на 70 млрд. грн [1]. 

Це дозволяє зробити висновки про те, що для Національного 

банку України ключовими пріоритетами залишаються питання стабілі-

зації, ефективності та розвитку банківської системи в цілому та її 

окремих елементів. 

Розглянемо динаміку попиту і пропозиції на іноземну валюту на 

валютному ринку в 2013 році. Упродовж більшої частини року спосте-

рігалося стале перевищення обсягів надходжень іноземної валюти від 

нерезидентів над переказами на їхню користь.  

Наприкінці звітного періоду відбулося сезонне збільшення  

попиту на іноземну валюту, посилене негативними ринковими  

очікуваннями внаслідок дії внутрішніх суспільно-політичних чинни-

ків  (рис. 1) [1]. 
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Рис. 1. Окремі показники безготівкового сегмента 

валютного ринку [1] 

 

2013 року більшість операцій із купівлі та продажу іноземної 

валюти здійснювалась у безготівковій формі. Це пояснюється зростан-

ням її частки в загальному обсязі операцій на валютному ринку 

порівняно із 2012 роком. 

Загалом 2013 року чиста пропозиція безготівкової іноземної  

валюти становила 1,6 млрд. дол. США, тоді як у 2012 році чистий  

попит на валюту становив 7,8 млрд. дол. США. Середньоденний  

обсяг операцій з іноземною валютою підвищився в 2013 році на 17,1% 

завдяки збільшенню як валютного попиту (на 14,9%), так і пропозиції 

(на 19,3%) [1]. 

Здійснимо аналіз операцій з готівкою іноземною валютою 

за  2012–2013 рр. (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Операції з готівковою іноземною валютою [1] 
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Розглядаючи готівковий сегмент валютного ринку в 2013 році, 

варто виокремити його збалансованість. Про це свідчить, наприклад, 

середньоденний обсяг операцій з іноземною валютою, який зменшився 

на валютному ринку на 11,8%, при цьому знизився попит з боку насе-

лення на іноземну готівку, але збільшилась пропозиція на неї. 

Динаміка показників готівкового сегмента валютного ринку у 

2013 році коливалась. Наприкінці літа 2013 року чистий попит на  

валюту відновився, але наприкінці осені через суспільно-політичну 

нестабільність – підвищився. 2013 року чистий попит на готівкову іно-

земну валюту становив 2,9 млрд. дол. США (в еквіваленті), що 

в  3,5  рази менше, ніж у  2012 році (10,2 млрд. дол. США) [1]. 

Розглянемо зміни валютного курсу гривні до таких іноземних 

валют, як долар США та євро, щоб побачити, наскільки суттєві зміни 

відбулись із початку року до сьогодні (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

 

Офіційний курс гривні до іноземних валют (долар США, євро), 

встановлений Національним банком України за період 

із 01.01.2014 до 01.10.2014 рр. [1] 
 

Дата 
Кількість 

одиниць 

Офіційний курс гривні 

до долара США до євро 

01.01.2014 100 799,3000 1104,1530 

01.02.2014 100 799,3000 1080,3339 

01.03.2014 100 969,9400 1339,7781 

01.04.2014 100 1099,8100 1516,4180 

01.05.2014 100 1140,0000 1580,2680 

01.06.2014 100 1187,7564 1616,1801 

01.07.2014 100 1178,5498 1609,6653 

01.08.2014 100 1196,3280 1600,5672 

01.09.2014 100 1311,4112 1729,4891 

01.10.2014 100 1295,5218 1630,1551 

 
Обмінний курс гривні до долара США у 2014 році коливався 

у  більш широкому діапазоні, ніж у попередніх роках. Так, мінімаль-

ний курс на початку року становив 799,3000 грн за 100 одиниць дола-

рів США. Упродовж року (до 01.10.2014) курс долара США до гривні 

збільшився до 1295,5218 грн. за 100 одиниць долара США.  

Якщо порівняти курс на початок року і на 01.10.2014 р., то мож-

на побачити суттєву різницю (курс гривні до 100 одиниць долара 

США зріс на 62,08%). Таке зростання, практично від 8 грн до 13 грн 
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свідчить про зниження конкурентоспроможності нашої валюти на ва-

лютному ринку. Аналогічну ситуацію можна побачити зі збільшенням 

обмінного курсу гривні до євро (з початку року до 01.10.2014 р. зріс 

на  47,63%). 

Найбільше зростання відбулося літом через підвищення валют-

ного попиту, посилення нестабільності економіки і політичних подій 

у  державі. Зауважимо, що поступове зростання курсу виникло у лю-

тому через паніку фізичних осіб. Населення розпочало знімати з депо-

зитів свої кошти і масово за них купувати долари США. Через це  

Національний банк України розпочав розглядати варіант введення  

обмеження на зняття коштів із депозитів, але вже було пізно. 

Для підтримки цінової стабільності в державі Рада Національ-

ного банку України щорічно розробляє Основні засади грошово-

кредитної політики. Головним напрямом грошово-кредитної політики 

на 2015 рік має стати зниження показника приросту індексу спожив-

чих цін за рік до рівня близько 9%. Зростання реального ВВП 

у  2015  році передбачається на рівні 1,0%, приріст монетарної бази 

прогнозується на рівні 20%. Прогнозні значення узгоджено між відпо-

відними органами державної влади України та Міжнародним валют-

ним фондом у рамках програми «Стенд-бай» [1]. 

Підкреслимо, що Члени Ради зважили на заплановане скорочен-

ня витратної частини кошторису Національного банку, а саме – наміри 

позбутися центральним баком непрофільних активів і скоротити ви-

трати на утримання персоналу. Такий підхід регулятора до витрачання 

державних коштів наразі відповідає непростій ситуації сьогодення, 

в  якій опинилася економіка України. 

Ключовою подією останніх місяців стала зміна голови Правлін-

ня Національним банком України. Вперше посаду голови НБУ очоли-

ла жінка – Валерія Гонтарева. Її призначили на посаду Голови Націо-

нального банку України за поданням Президента України, Верховна 

Рада підтримала її кандидатуру 349 голосами народних депутатів. 

З останніх заходів нової голови НБУ було проведення наради 

з  більш ніж 80 керівниками банків 3 і 4 груп. Вони мали можливість 

поспілкуватися з керівництвом Національного банку та висловити 

пропозиції щодо підвищення ефективності роботи банківської системи 

в надзвичайно складних умовах сьогодення. Найважливішим питанням 

була валютно-курсова політика. Тож сьогодні найважливішим завдан-

ням валютно-курсової політики Національного банку України є усу-

нення дисбалансів, які виникають в економіці у зв’язку із загостренням 

військової ситуації на  сході країни. «Заходи, запроваджені Національ-

ним банком України для заспокоєння валютного ринку, є тимчасовими 
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і спрямовані на те, щоб утримати бізнес та населення від різких та  

необдуманих кроків. Також ми сподіваємося на підтримку банків 

і  конструктивний діалог з  ними», – зазначила Валерія Гонтарева та 

закликала банки інформувати Національний банк про необхідність 

коригування окремих положень нормативної бази, які загрожують ста-

більній роботі банків та  їх  клієнтів [1]. 
Нагадаємо, що Правління Національного банку України ухвали-

ло постанову від 29.08.2014 р. № 540 «Про введення додаткових  
механізмів для стабілізації грошово-кредитного та валютного ринків 
України» (Постанова № 540). 

Постанова № 540 набирає чинності з 02 вересня 2014 року та діє 
до 02 грудня 2014 року включно, тобто передбачені зазначеною поста-
новою тимчасові заходи діятимуть упродовж трьох місяців. Ці заходи 
мають на меті недопущення використання фінансової системи України 
для відмивання грошей і фінансування тероризму та створення належ-
них умов для ефективного використання діючих механізмів контролю, 
спрямованих на запобігання відпливу капіталу та призупинення  
проведення операцій, що мають підвищений ризик їх використання 
з  протиправною метою [1]. 

Національний банк урахував суспільно-політичну напругу в 
країні, а також сучасні економічні проблеми. Ця постанова спрямована 
на недопущення використання фінансової системи України для відми-
вання грошей і фінансування тероризму та врегулювання ситуації на 
валютному ринку України. 

Після впровадження такого виду постанови, банк залишається 
активним учасником валютного ринку України, здійснює інтервенції 
на міжбанківському ринку з урахуванням впливу всіх ситуативних 
чинників на валютний курс і проводить валютні аукціони. Зауважимо, 
що проведення цільових валютних аукціонів сприятиме стабілізації 
і  укріпленню курсу національної валюти та закріпленню своїх позицій 
на валютному ринку.  

З огляду на позитивні наслідки застосування Національним бан-
ком України антикризових заходів у сфері валютного регулювання та 
поточний стан валютного ринку України, Правлінням Національного 
банку України було прийнято постанову від 22 вересня 2014 року 
№  591 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів На-
ціонального банку України [1]. 

Цією постановою було зменшено максимальний розмір суми 
продажу іноземної валюти одній особі в один робочий день до суми, 
еквівалентній 3 000 гривень. 

Крім того, Постанова передбачала запровадження додаткових 

антикризових заходів у сфері здійснення деяких валютних операцій, 
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а  саме – імпорту без увезення товару на територію України, перераху-

вання резидентами за межі України коштів в іноземній валюті з метою 

викупу в нерезидентів корпоративних прав, здійснення операцій на 

підставі індивідуальних ліцензій, тощо [1]. 

Зараз складно прогнозувати, на якій позначці зупиниться долар, 

але вважаємо, що до кінця року буде коридор між 12 і 13 грн за 1 оди-

ницю долара США. На жаль, сьогодні багато факторів впливає на це. 

Все залежить як від експортерів, завдяки яким надходить валюта  

в нашу країну, так і від політичної ситуації в країні. Поки центральна 

влада не контролюватиме усю територію країни, це створюватиме ва-

лютні ризики, які впливатимуть на курс національної валюти. 

Висновки. Перед Національним банком України постало скла-

дне завдання у 2014–2015 роках, а саме – стабілізувати основні секто-

ри економіки, такі як банківський, грошово-кредитний та валютний, 

які були послаблені через вплив останніх політичних подій на Україні. 

Звичайно, щоб відновити і в подальшому покращити економіку країни 

потрібен час, але основні заходи потрібно впроваджувати сьогодні.  

Необхідно зупинити постійні «скачки» курсу нашої валюти 

до  іноземної. Для цього потрібно стабілізувати політичну ситуацію 

та  здійснювати адекватне валютне регулювання з боку Національ- 

ного банку, яке дало б змогу знизити темпи такого зростання, яке  

бачимо  сьогодні.  
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Горалько О. В., Силкин О. С. Нормативно-правовая деятельность 

Национального банка Украины как один из важнейших рычагов обеспе-
чения экономической безопасности государства 

Осуществлен анализ работы Национального банка Украины в сфере 
денежно-кредитной и валютной политики в современных условиях нестаби-
льности экономики страны. Исследована нормативно-правовая деятельность 
Национального банка Украины. Проанализирована деятельность Националь-
ного банка Украины в сфере валютного регулирования для выявления в даль-
нейшем перспектив укрепления и развития национальной валюты и банков- 
ской системы в целом.  

Ключевые слова: Национальный банк Украины, банковская система, 
валютная политика. 
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Goralko O. V., Sylkin O. S. Normative activity of the  National Bank of 

Ukraine as one of the most important key factors of providing the state 

economic security  

The article deals with the analysis of the activity of the National Bank of 

Ukraine in the frame of monetary and exchange rate policies in the current 

conditions of instability of the economy. The regulatory activities of the National 

Bank of Ukraine are investigated. The analysis of the activities of the National Bank 

of Ukraine in the field of currency regulation is given to identify further prospects 

for the strengthening and development of the national currency and the banking 

system as a whole. The purpose of this article is to study the operation of the 

National Bank of  Ukraine in banking supervision and implementation of monetary 

and exchange rate policy.  

The materials of the paper and the results of research based on the findings 

are published in the Official Publications of the National Bank of Ukraine.  

Acute deteriorating of economic situation in Ukraine in connection with recent 

events is becoming more strained. For example, in the past there was a deterioration 

in the world commodity markets, which resulted in deteriorating terms of access to 

external financing. And of course, when we talk about the deterioration of the economy 

in general, we mean the sum of its key elements. In particular, the banking sector, 

which is crucial central bank. The National Bank of Ukraine posed a challenge in 

2014 – 2015 years, namely to stabilize the main sectors of the economy such as 

banking, monetary and exchange that have been weakened by the impact of recent 

political events in Ukraine. Usually it takes some time to recover and continue to 

improve the economy, but the basic steps to implement are needed today. 

Key words: National Bank of Ukraine, the banking system, monetary policy. 
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ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РИНОК УКРАЇНИ: 

ФІНАНСОВІ ВИМІРИ 
 

Проаналізовано основні нормативно-законодавчі акти держави з про-

блем розвитку енергетичного ринку України. Охарактеризовано сутність 

поняття «енергетичний ринок держави». Вивчено стратегію розвитку енер-

гетичного ринку України. На підставі наведеної структури ринку подано його 

основні фінансові виміри. Узагальнено проблеми розвитку ринку електроенер-

гетики України в контексті забезпечення енергетичної безпеки держави та 

економічної безпеки загалом, а також підходи до їх вирішення.  

Ключові слова: енергетичний ринок, учасники енергетичного ринку 

України, фінансові виміри ринку електроенергетики, проблеми розвитку ринку 

електроенергетики. 



________  НАУКОВИЙ ВІСНИК 2´2014 ______________________________________ 

________  Львівського державного університету внутрішніх справ ____________ 

 30 

Постановка проблеми. У сучасних умовах розвитку світової 

і  вітчизняної економіки основним фактором досягнення її високої 

конкурентоздатності і фінансової ефективності є надійність і фінансо-

ва ефективність енергетичних компаній.  

Ефективне використання потенціалу енергетичної галузі, визна-

чення пріоритетів і параметрів її розвитку – необхідні передумови зро-

стання економіки.  

У Законі України «Про електроенергетику» [2] електроенерге-

тика визначена як «галузь економіки України, що забезпечує спожива-

чів енергією». Цей Закон також регулює відносини, що виникають 

у  зв’язку з виробництвом, передачею, розподілом, постачанням і ви-

користанням енергії, державним наглядом за безпечним виконанням 

робіт на об’єктах електроенергетики, незалежно від форм власності, 

безпечною експлуатацією енергетичного обладнання і державним  

наглядом за режимами споживання електричної і теплової енергії, а 

також із централізованим диспетчерським (оперативно-технологічним) 

управлінням [2]. 

Електроенергетичні компанії технологічно взаємопов’язані єди-

ним процесом виробництва, транспортування, передачі, розподілу 

і  збуту електроенергії, незважаючи на організаційну і економічну са-

мостійність їх виробничо-господарської діяльності на енергетичному 

ринку. Тому порушення надійності роботи будь-якого елементу в цьо-

му єдиному процесі може призвести до збоїв у функціонуванні ринку 

загалом. Враховуючи це, проблема забезпечення фінансової рівноваги 

та економічної безпеки електроенергетичних компаній є особливо ак-

туальною, її вирішення сприятиме ефективному його функціонуванню. 

Стан дослідження: Енергетичний ринок України, тенденції йо-

го розвитку, проблеми та завдання були і є предметом досліджень ба-

гатьох науково-дослідних установ та окремих науковців (Б. С. Стогній, 

О. В. Кириленко, К. Ущаповський, Д. Науменко). Стан енергетичного 

ринку знаходиться під постійним моніторингом державних інституцій. 

Однак, як свідчить практика, багато проблем його функціонування 

потребують подальшого розвитку. Деякі з них і визначили мету статті.  

Метою наукової розвідки є оцінка стану ринку електроенерге-

тики України, нормативно-правове забезпечення та основні фінансові 

виміри його функціонування. 

Виклад основних положень. Позитивні динаміки в економіці 

мають основою підвищення енергоефективності, покращення конку-

рентного середовища на ринку електроенергетики. 

Вдосконалення функціонування ринку електричної енергії зна-

ходиться постійно під контролем та управлінням держави. Законом 
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України «Про засади функціонування ринку електричної енергії Укра-

їни» визначено рішення щодо запровадження повномасштабного рин-

ку електричної енергії. Повномасштабний ринок електричної енергії 

запроваджується з 1 липня 2017 року. Ринок електричної енергії Укра-

їни матиме такі складові (табл. 1):  

 
Таблиця 1 

 

Структура ринку електричної енергії України 
 

№ 
з/п 

Складова ринку  
електричної енергії 

Призначення 

1 2 3 

1 Ринок  

двосторонніх  

договорів  

Виробники продають відпущену ними електри-

чну енергію, а електро-постачальники, електро-

передавальне підприємство, електророзподільні 

підприємства, а також кваліфіковані споживачі 

купують її на умовах домовленості сторін щодо 

ціни, обсягу, терміну постачання електричної 

енергії тощо на підставі укладених двосторон-

ніх договорів. Виробники та електропостачаль-

ники мають право здійснювати купівлю-продаж 

електричної енергії з метою продажу її іншим 

учасникам ринку. 

2 Ринок  

«на добу наперед» 

Виробники, електропостачальники, електропе-

редавальне підприємство, електророзподільні 

підприємства та гарантований покупець купу-

ють/продають електричну енергію (продукти 

електроенергії) в ході організованих торгів «на 

добу наперед» шляхом укладення за їх резуль-

татами відповідних договорів із оператором 

ринку. Ціни та обсяги купівлі-продажу електри-

чної енергії на наступну добу визначаються 

відповідно до правил ринку «на добу наперед». 

3 Балансуючий  

ринок 

Системний оператор здійснює купівлю-продаж 

електричної енергії за результатами відбору 

поданих на балансуючий ринок пропозицій 

(заявок) з продажу/купівлі електричної енергії 

учасників балансування. Системний оператор 

також здійснює купівлю-продаж небалансів 

електричної енергії, що виникають у сторін, 

відповідальних за баланс. У межах балансуючої 

групи сторона, відповідальна за баланс балан-

суючої групи, здійснює купівлю-продаж неба-

лансів електричної енергії, що виникають в уча-

сників такої балансуючої групи. 
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Продовження таблиці 1 

1 2 3 

4 Ринок допоміжних  

послуг 

На ринку допоміжних послуг можуть придбава-

тися/надаватися допоміжні послуги для забез-

печення: 

1) регулювання частоти та активної потужності, 

підтримання балансу потужності та енергії в 

об’єднаній енергетичній системі України, а са-

ме: послуги первинного, вторинного, третинно-

го регулювання із забезпеченням резерву відпо-

відної регулюючої потужності; 

послуги із забезпечення резервів нової та/або 

реконструйованої генеруючої потужності; 

2) підтримання параметрів надійності та якості 

електричної енергії в об’єднаній енергетичній 

системі України, а саме: послуги регулювання 

напруги та реактивної потужності; послуги із 

забезпечення відновлення функціонування 

об’єднаної енергетичної системи України після 

системних аварій. 

Правилами ринку можуть бути передбачені інші 

допоміжні послуги для забезпечення регулю-

вання частоти та активної потужності, підтри-

мання балансу потужності та енергії в 

об’єднаній енергетичній системі України та 

підтримання параметрів надійності та якості 

електричної енергії в об’єднаній енергетичній 

системі України.  

5 Роздрібний ринок  

електричної енергії 

 

Споживачі електричної енергії купують елект-

ричну енергію у електро-постачальників (неза-

лежних або гаран-тованих).  

Кваліфіковані споживачі електричної енергії за 

власним вибором можуть купувати електричну 

енергію у будь-якого з незалежних електро-

постачальників або у гарантованих електропос-

тачальників. 

 

Складено автором на основі [1]. 

 
Постачання електричної енергії – господарська діяльність елек-

тропостачальників на роздрібному ринку із забезпечення споживачів 

електричною енергією відповідно до умов укладеного договору про 

постачання електричної енергії. Енергопостачальники – учасники оп-

тового ринку електричної енергії України, які купують електричну 
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енергію на цьому ринку з метою її продажу та/або постачання спожи-

вачам або з метою її експорту та/або імпорту. Постачання електричної 

енергії – господарська діяльність, пов’язана з наданням електричної 

енергії споживачеві за допомогою технічних засобів передачі та роз-

поділу електричної енергії на підставі договору. 

Споживачі енергії – суб’єкти господарської діяльності та фізич-

ні особи, що використовують енергію для власних потреб на підставі 

договору про її продаж і купівлю. 

Принципи функціонування ринку електричної енергії України 

[1] визначені Законом України «Про засади функціонування ринку 

електричної енергії України». Ринок електричної енергії функціонує 

на конкурентних засадах із обмеженнями, що встановлюються цим 

і  Законом України «Про природні монополії». Функціонування ринку 

електричної енергії здійснюється на таких основних принципах: енер-

гетичної безпеки України; безпеки постачання електричної енергії 

споживачам, захисту їх прав та інтересів; енергоефективності та захис-

ту навколишнього природного середовища; добросовісної конкуренції; 

недискримінаційного доступу до ринку електричної енергії та інших. 

Функціонування ринку електричної енергії в Україні, як і будь-

якого ринку, перебуває під впливом і визначається параметрами попи-

ту і пропозиції. Тому охарактеризуємо складові цього ринку, які ці 

параметри визначають. 

Основою електроенергетики країни є Об’єднана електроенерге-

тична система України (ОЕС), метою функціонування якої є: централі-

зоване енергозабезпечення електроенергією внутрішніх споживачів; 

забезпечення експорту та імпорту електроенергії магістральними і мі-

ждержавними лініями електропостачання. Основні учасники ОЕС 

України і їх завдання представлені в табл. 2. 

 
Таблиця 2 

 

Основні учасники  

Об’єднаної електроенергетичної системи України 
 

Учасник ОЕС України Завдання функціонування 

Централізоване державне 

підприємство НЕК «Ук-

ренерго» 

Оперативно-технологічне управління ОЕС, 

управління режимами енергосистеми, забез-

печення надійності й умов паралельної роботи 

з енергосистемами інших країн 

Оператор Оптового ринку 

електроенергії ДП «Енер-

горинок» 

Операції купівлі-продажу електричної енергії 
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Продовження таблиці 2 

1 2 

Національна комісія регу-

лювання електроенерге-

тики (НКРЕ) 

Державне регулювання енергетичного ринку: 

• ліцензування та регулювання діяльності 

суб’єктів природних монополій; 

• забезпечення проведення цінової і тарифної 

політики;  

• захист прав споживачів;  

• впровадження правил користування елект-

ричною енергією 

Регіональні компанії (об-

ленерго) – публічні акціо-

нерні товариства з дер- 

жавною і приватною вла-

сністю 

Розподіл і постачання електроенергії безпосе-

редньо споживачам через розподільчі лінії 

електропередач та підстанції 

 

Найбільшими компаніями, які працюють на ринку електричної 

енергії України, є:  

• державна компанія НАЕК «Енергоатом», до складу якої вхо-

дять 4 АЕС (15 ядерних енергоблоків) та вітрові електростанції (ВЕС);  

• ВАТ «Енергетична компанія України», до статутного фонду 

якої входять державні пакети акцій 4 компаній теплової генерації 

(ВАТ «Центренерго», ВАТ «Західенерго», ВАТ «Дніпроенерго», ВАТ 

«Донбасенерго»), акції державної компанії ДАТ «ВАТ «Укргідро- 

енерго» та державні пакети акцій 15 обласних енергопостачальних 

компаній.  

Серед великих приватних компаній – приватні компанії холдін-

гу ДТЕК (ТОВ «Східенерго» (частка виробітку електроенергії цією 

компанією у тепловій генерації становить біля 25%, у загальному ви-

робітку – 14%) та енергопостачальна компанія «Сервіс-Інвест») [3]. 

До складу ОЕС України входять: 4 АЕС (15 діючих реакторів), 

14 ТЕС, 7 ГЕС, 3 ГАЕС, 97 ТЕЦ, малі ГЕС, ВЕС та інші загальною 

встановленою потужністю 52,4 тис. МВт; 23 тис. км магістральних 

і  міждержавних електричних мереж напругою 220–750 кВ, 134 під- 

станції і 996 тис. км розподільчих мереж напругою 0,4–150 кВ [4; 5]. 

У загальній потужності електрогенеруючих станцій потужність 

теплових електростанцій, теплоелектроцентралей і блок-станцій ста-

новить 63,9%, атомних електростанцій – 26,4%, гідроелектростанцій 

і  гідроакумулюючих електростанцій – 9,7%, нетрадиційних джерел 

енергії – 0,2% [3]. 

За 2013 рік обсяг виробництва електричної енергії електростан-

ціями, які входять до ОЕС України, сягнув 193 564,4 млн. кВт∙год, що 
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на 4 555,0 млн. кВт∙год або на 2,3% менше порівняно з 2012 роком. 

ТЕС та ТЕЦ вироблено електроенергії на 1 977,9 млн. кВт∙год, або на 

2,2% менше ніж за 2012 рік. Атомними електростанціями вироблено 

електроенергії на 6 928,4 млн. кВт∙год, або на 7,7% менше порівняно з 

показником 2012 року. Коефіцієнт використання встановленої потуж-

ності становить 68,7%, що на 5,5% менше рівня 2012 року. Виробниц-

тво електроенергії ГЕС та ГАЕС збільшилось на 3 383,4 млн. кВт∙год, 

або на 31,2% від аналогічного показника 2012 року. За 2013 рік вироб-

ництво електроенергії альтернативними джерелами (ВЕС, СЕС, біома-

са) порівняно з 2012 роком збільшилось на 608,6 млн. кВт∙год або 

на  95,3% порівняно з показником 2012 року. Виробництво ефект- 

роенергії електростанціями інших видів (блок-станціями та іншими 

джерелами) порівняно 2012 роком збільшилось на 359,3 млн. кВт∙год, 

або на 4,5% [6]. 

Упродовж 2013 року експортовано 9 861,5 млн. кВт∙год елект-

роенергії, що на 116,2 млн. кВт∙год, або на 1,2% більше відповідного 

показника 2012 року [6]. 

У 2013 році споживання електроенергії (брутто) становило 

183 732,0 млн. кВт∙год, що на 4 726,1 млн. кВт∙год (або 2,5%) менше, 

ніж за 2012 рік. Споживання електроенергії (нетто) галузями націона-

льної економіки та населенням упродовж 2013 року становить 

147 264,4 млн. кВт∙год, що на 3 456,6 млн. кВт∙год (або на 2,3%) менше 

аналогічного показника 2012 року. Зменшили споживання електроене-

ргії промислові споживачі (на 6,2%), транспорт (на 6,3%) та будівниц-

тво (на 1,0%); збільшили споживання – сільгоспспоживачі (на 2,7%), 

населення (на 2,8%), комунально-побутові споживачі (на 0,2%) та інші 

непромислові споживачі (на 4,4%) [6]. 

За 2013 рік вартість відпущеної генеруючими джерелами 

ДП »Енергоринок» електроенергії збільшилась на 3 793,9 млн. грн (або 

на 3,8%). За неї було сплачено на 3 148,7 млн. грн (або на 3,1%) біль-

ше, ніж за 2012 рік. Рівень оплати електроенергії становив 100,5%, 

що  на 0,7% менше показника 2012 року [6]. 

За 2013 рік вартість купованої енергопостачальними компа- 

ніями в ДП «Енергоринок» електроенергії порівняно з показником 

2012 року збільшилась на 4 134,5 млн. грн (або на 4,1%). Оплачено 

на  2 341,6 млн. грн (або на 2,3%) більше, ніж за 2012 рік.  

Рівень оплати електричної енергії становив 99,1%, що на 1,7% менше 

показника 2012 року. 
За 2013 рік споживачам відпущено електричної енергії від енер-

гопостачальних компаній на 1 298,6 млн. грн (або на 1,3%) більше  
порівняно з 2012 роком. Водночас оплачено на 708,3 млн. грн (або на 
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0,7%) менше порівняно з 2012 роком. Рівень оплати електричної енер-
гії становив 97,8%, що на 2,1% менше показника 2012 року [6]. 

Дебіторська заборгованість підприємств електроенергетики за 
відпущену споживачам теплову та електричну енергію впродовж 
2013  року збільшилась на 2 194,0 млн. грн, або на 15,6%, і становила 
на кінець періоду 16 305,0 млн. грн Основними боржниками з оплати 
за спожиту теплову та електричну енергію залишаються підприємства 
держжитлокомунгоспу (35,6% від загального обсягу боргу), вугільної 
промисловості (32,0%), хімічної та металургійної промисловості 
(5,2%). Заборгованість споживачів за отриману електричну енергію за 
2013 рік збільшилась на 2 069,7 млн. грн, або на 18,2%, і станом на 
01.01.2014 становила 13 468,6 млн. грн [6]. 

Розробка і впровадження нормативних документів, які регламе-
нтують функціонування енергетичного ринку України, повинні відпо-
відати тим основним міжнародним зобов’язанням в енергетичній сфе-
рі, які взяла на себе Україна. Основні з них такі:  

• Енергетична Хартія, підписана 17 грудня 1991 р. і 6 лютого 
1998 ратифікована Україною; 

• Меморандум про порозуміння між Україною та ЄС у сфері 
енергетики, підписаний 1 грудня 2005 року під час Саміту Україна-ЄС, – 
основний двосторонній документ щодо співробітництва в енергетичній 
галузі, який передбачає проведення реформ та спільних заходів 
для  приведення у відповідність енергетичної системи України до  
системи країн ЄС;  

• Договір про заснування Енергетичного Співтовариства, підпи-
саний 25 жовтня 2005 р., який набув чинності 1 липня 2006 р. 17 лис-
топада 2006 р. Україні надано статус спостерігача в Договорі. 18 груд-
ня 2009 р. на засіданні Ради Міністрів Енергетичного Співтовариства 
було прийнято рішення про вступ України; 

• Східноєвропейське Партнерство щодо енергоефективності та 
довкілля, яке передбачає створення Фонду € 100 млн. у рамках Євро-
пейського банку реконструкції і розвитку. 26 листопада 2009 року 
Україна приєдналась до Ініціативи. 

Роль енергетичного сектора для України є абсолютною і вирі-
шальною, енергетика в Україні є політичним фактором суверенності 
та  виживання. Саме це є причиною її невисокої конкурентоздатності 
та  ефективності.  

Вирішальне значення для вирішення цієї проблеми розвитку 
енергетичного сектора України має стратегія.  

Кабінетом Міністрів України 24.07.2013 р. було прийнято роз-
порядження № 1071, яким схвалено оновлену Енергетичну стратегію 
України на період до 2030 року [7]. 
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Енергетична стратегія – це інтегрована модель дій держави, що 

спрямована на досягнення цілей національної безпеки та задоволення 

енергетичних потреб суспільства за найменших сукупних витрат, при 

цьому економічно обґрунтовано. Енергетична стратегія України до 

2030 року покликана визначити вектор розвитку галузей енергетики 

країни відповідно до цілей і завдань паливно-енергетичного комплексу 

до 2030 року [7]. Паливно-енергетичний комплекс України – сукуп-

ність секторів економіки, до якої входять суб’єкти господарювання, 

діяльність яких пов’язана з розвідкою, видобутком, переробкою, виро-

бництвом, зберіганням, транспортуванням, передачею, розподілом, 

торгівлею, збутом або продажем і використанням енергетичних про- 

дуктів (енергоносіїв). 

Енергетичною стратегією визначені такі основні цілі та завдан-

ня (рис. 1).  

Реалізація Енергетичної стратегії України повинна мати своїм 

результатом підвищення ефективності функціонування ринку електри-

чної енергії в Україні.  

Ефективність цього ринку безпосередньо впливає на ефектив-

ність економіки України загалом. Цей вплив характеризується показ-

никами енергоефективності.  

Як засвідчують численні дослідження, які здійснюються у цій 

сфері, низький рівень енергоефективності економіки України поясню-

ється двома факторами [8]: 

1) надмірним регулюванням ринку («аргумент провалу держа-

ви» – «The state failure argument»). 

2) недостатніми заходами зі стимулювання енергоефективності 

(«аргумент провалу ринку» – «The market failure argument»). 

Зміст цих факторів полягає в такому [8]: відсутність робочих 

ринків енергоресурсів; надмірне державне втручання з боку попиту 

(субсидії на енергоносії); низькі ціни на енергоносії створюють недо-

статню мотивацію для ощадливого споживання енергії та інвестицій 

в  енергозберігаюче обладнання; монополістичні структури з боку 

пропозиції, державна власність і неякісне управління є причиною того, 

що неконкурентоспроможні компанії з неефективними виробничими 

технологіями є домінуючими в українському енергетичному секторі 

(низькі ціни на енергоносії використовуються для перехресного суб- 

сидування енергоємних компаній, що призводить до подальшого  

використання неконкурентоспроможних виробничих технологій);  

відсутність законодавчих змін, які б створили мотивацію для раціо- 

нального використання енергоносіїв, активізували інвестиції у під- 

вищення  енергоефективності. 
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Рис. 1. Цілі та завдання Енергетичної стратегії України 

 

Цілі Енергетичної 

стратегії 

 

 

Завдання Енергетичної стратегії 

Створення умов для 

надійного та якісного 

задоволення попиту на 

енергетичні продукти 

Підвищення енергетич-

ної безпеки держави 

Підвищення ефектив-

ності споживання та 

використання енергоп-

родуктів 

Зменшення техноген-

ного навантаження на 

навколишнє середови-

ще і забезпечення циві-

льного захисту у сфері 

техногенної безпеки 

ПЕК 

 Формування цілісної та дієвої системи 

управління та регулювання в паливно-

енергетичному секторі, розвиток конкурент-

них відносин на ринках енергоносіїв 

 Поступова лібералізація та розвиток 

конкурентних відносин на ринках енергоре-

сурсів і ринках пов’язаних послуг 

 Створення передумов для істотного зме-

ншення енергоємності економіки за рахунок 

впровадження нових технологій, прогресив-

них стандартів, сучасних систем контролю, 

управління й обліку, транспортування та 

споживання енергетичних продуктів і розви-

тку ринкових механізмів стимулювання ене-

ргозбереження 

 Диверсифікація зовнішніх джерел поста-

вок енергетичних продуктів 

 Збільшення видобутку та виробництва 

власних енергоресурсів з урахуванням еко-

номіки видобування, а також збільшення 

обсягів енергії та енергопродуктів, видобу-

тих із нетрадиційних і відновлюваних дже-

рел енергії 

 Досягнення збалансованості економічно 

обґрунтованої цінової політики щодо енерге-

тичних продуктів, яка повинна забезпечити 

покриття видатків на їх виробництво й дос-

тавку до кінцевого споживача, а також ство-

рення відповідних умов для надійного функ-

ціонування та сталого розвитку підприємств 

ПЕК 

 Створення умов для залучення до ПЕК 

приватних інвестицій, нових технологій і 

сучасного досвіду ефективної роботи 

 Нормативно-правове забезпечення реалі-

зації цілей розвитку ПЕК України з ураху-

ванням наявного внутрішнього законодавчо-

го поля, численних зобов’язань, передбаче-

них міжнародними договорами, а також 

вимогами європейського енергетичного за-

конодавства 
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Висновки. Основними завданнями, які першочергово підляга-

ють вирішенню для забезпечення ефективного функціонування ринку 

електроенергетики України, є:  

• забезпечення зростаючого попиту на електроенергію за ра-

хунок інвестицій у модернізацію й розширення електромережевого 

господарства країни, а також за рахунок уведення в експлуатацію но-

вих генеруючих потужностей;  

• зниження споживання енергоресурсів в економіці, що істот-

но зменшить навантаження на економіку, підвищить енергонезалеж-

ність держави та конкурентність її  ВВП. 
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Кайдрович К. И. Энергетический рынок Украины: финансовые 

измерения 
Проанализированы основные нормативно-законодательные акты госу-

дарства по проблемам развития энергетического рынка Украины. Охарактери-
зована сущность понятия «энергетический рынок государства». Проанализиро-
вана стратегия развития энергетического рынка Украины. На основании при-
веденной структуры рынка представлены основные финансовые измерения. 
Обобщены существующие проблемы развития рынка электроэнергетики Укра-
ины в контексте обеспечения энергетической безопасности государства и эко-
номической безопасности в целом, а также подходы к их решению.  

Ключевые слова: энергетический рынок, участники энергетического 
рынка Украины, финансовые измерения рынка электроэнергетики, проблемы 
развития рынка электроэнергетики. 

 

Kaydrovich Kh. I. Power market of Ukraine: financial measurings 
The main State normative legislative acts on the development of the energy 

market of Ukraine are analyzed. The essence of the concept «energy market of the 
state» is characterized. The development strategy of Ukraine’s energy market is 
studied. Based on the given market structure its key financial measurements are 
presented. The problems of Ukraine’s market power development are generalized in 
the context of the state energy security provision, the economic security and ap-
proaches to their solution. 

It is well-proved that the effective use of potential power of industry, 
determination of priorities and parameters of its development are necessary pre-
conditions of economy growth. A power market condition is under the permanent 
monitoring of state instituciy. However as practice testifies many problems of its 
functioning require subsequent development. Some of these problems defined a 
research purpose: estimation of electroenergy market of Ukraine condition 
normatively legal provision and basic financial measurings of its functioning. 

The basic state normative legislative acts on the problems of Ukraine’s 
power market development are analysed in the article. Principles and strategy of 
power market of Ukraine development are analyzed. Functioning of electric energy 
market is carried out on such basic principles: power safety of Ukraine; safety of 
supply of electric energy users defence of their rights and interests; to energy effec-
tiveness and defence of natural environment; conscientious competition; 
undiscriminatory access to the market of electric energy. It is at the same time 
marked that functioning of electric energy market in Ukraine as well as any other 
market is under influence and determined the parameters of demand and supply. 
Therefore the constituents of this market which determine these parameters. On the 
basis of the resulted structure of market are described in the article he is given basic 
financial measurings. Generalized existent problems of market of electroenergy of 
Ukraine development in the context of providing of power safety of the state and 
economic security on the whole, and also going near their decision. 

Key words: energy market, participants of energy market of Ukraine, 
financial measurings of power market, problems of power market development. 

 
Стаття надійшла 23 жовтня 2014 р. 



_________________________________________________  Серія економічна ________ 
__________________________________________________________________________ 

 41 

УДК 330.42     Ю. І. Кіржецький, 

М. С. Кіржецька 

 
ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ КОРУПЦІЇ  

НА МАКРОЕКОНОМІЧНУ  
БЕЗПЕКУ УКРАЇНИ ЗА ДОПОМОГОЮ 

КОМПОНЕНТНОГО ПІДХОДУ 
 

Здійснюється підтвердження або спростування поширеної гіпотези 

стосовно впливу корупції на макроекономічну безпеку. Інструментом дослі-

дження є підходи факторного аналізу щодо обчислення рівня макроекономіч-

ної безпеки України.  

За допомогою компонентного підходу до оцінювання сформовано  

узагальнювальні фактори на основі відібраних інформативних показників, які 

забезпечують можливість оцінювати макроекономічну безпеку. Підтвердже-

но важливість включення показника корупції у розрахунок рівня макроеконо-

мічної безпеки країни.  

Ключові слова: корупція, макроекономічна безпека, економічне  

моделювання, компонентний підхід, факторний аналіз. 

 

Постановка проблеми. Останнім десятиріччям у наукових  

колах зростає актуальність дослідження проблем корупції у суспіль-

ному житті.  

Загальний рівень корупції в Україні достатньо значний, попри 

те, що дослідження 2009 та 2011 років фіксують певне його зни- 

ження: в 2011 році 60,1% респондентів заявили, що вони були  

втягнуті в корупційні стосунки з посадовцями впродовж останніх 

12  місяців, на відміну від 62,5% у 2009 році та 67% у 2007 році [1].  

Стан дослідження. Сутність поняття «корупція», наслідки та 

напрями боротьби із нею проаналізовані закордонними та українськи-

ми науковцями: Р. Акерман, Дж. Арвінд, Ф. Шляйфером, Р. Вішні, 

В.  Танзі, Х. Даводі, Д. Кауфманом, П. Бардханом, О. Користіном, 

М.  Флейчук та ін.  

Корупцію вчені визначали по-різному. У вузькому значенні 

вдалим є визначення, сформоване В. Танзі у 1998 році [2] як зловжи-

вання державною владою для приватної вигоди. Основним недоліком 

цього визначання є те, що у нього не включений приватний сектор як 

один із суб’єктів корупції. 

У ширшому сенсі поняття корупції визначають як використання 

службового становища посадовими особами для надання за винагоро-

ду різних матеріальних благ, пільг, послуг або інших переваг [3]. 
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Узагальнюючи наукові дослідження [1–5], можемо зробити ви-

сновок про те, що корупція є вагомою загрозою економічній безпеці 

та  виявляється у таких формах, як використання службового стано-

вища  для: 

– скорочення виробничих витрат; 

– уникнення правил та отримання ліцензій на здійснення пев-

ної діяльності; 

– зонування земель та уникнення офіційних покарань; 

– індивідуального доступу до публічно використовуваних то-

варів і послуг; 

– отримання рішення щодо державних закупівель; 

– контролю щодо надання податкових пільг; 

– найму і просування по службі в державному секторі.  

Ураховуючи негативний вплив корупції на усі сфери суспільно-

го життя, мета статті – підтвердити або спростувати гіпотезу стосовно 

впливу корупції на макроекономічну безпеку країни. 

Виклад основних положень. Для дослідження тренду забезпе-

чення макроекономічної безпеки України доцільно визначити доміну-

ючі чинники впливу та причинно-наслідкові зв’язки між ними. Для 

початку сформуємо систему індикаторів макроекономічної безпеки. 

Проблема виявлення чинників, що впливають на макроекономічну 

безпеку, є чи не найбільш дослідженою. Основною перешкодою у 

цьому є формування часткових факторів впливу на макроекономічну 

безпеку на основі множини первинних показників. Варто зазначити, 

що не існує уніфікованого підходу до відбору та класифікації показни-

ків. Для цієї статті критерієм для відбору виступатимуть дослідження 

макроекономічних показників, які щорічно здійснюються Європейсь-

кою Комісією, які доповнимо показниками зміни рівня тіньової еконо-

міки та корупції в Україні.  

Перед початком аналізу варто здійснити перетворення усіх  

показників так, щоб вони знаходилися у зіставних за величиною діапа-

зонах. Нормованим показником у нашому дослідженні виступить  

порівняне відхилення значення показника у аналізованому році до  

попереднього року (табл. 1).  

Процедура моделювання під час аналізу макроекономічної без-

пеки ускладнена відсутністю єдиного кількісного результуючого пока-

зника безпеки, та базується на створенні моделей для аналізу окремих 

складових або рівнів безпеки. У випадку, коли результуючий показник 

неможливо чітко визначити, проте його можна концептуалізувати 

певними чинниками Хі, ефективним інструментом комплексного 

аналізу є метод головних компонент [10–12]. 
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Таблиця 1 
 

Множина первинних показників, 

які відображають стан макроекономічної безпеки України 
 

 Показники 

Відносне  
відхилення  

показника  

2011–2010 рр. 

Відносне  
відхилення  

показника  

2012–2011 рр. 

Відносне  
відхилення  

показника  

2013–2012 рр. 

1 Зміна обсягу ВВП +5,4 +0,2 -1,1 

2 Кінцеве споживання +11,3 +7,3 +7,8 

3 Сукупний попит +6,2 +0,5 -1,5 

4 Загальні інвестиції +18,8 +8,5 -12,3 

5 Зайнятість +1,2 +0,8 +1 

6 Рівень безробіття -10 -2,47 -8,8 

7 Інфляція +1 +0,2 +0,2 

8 Дефіцит бюджету +1,8 +3,8 +2,46 

9 Державний борг +0,83 +0,82 +61,32 

10 Рівень тіньової економіки 0 0 +32,35 

11 Рівень корупції +14,47 +2,77 +15,39 

 
* Складено за [1, с. 6–9]. 

 
Суть методу головних компонент полягає у побудові факторів – 

головних компонент, кожен із яких представляє лінійну комбінацію 

вихідних ознак. Опис математичної моделі для визначення агреговано-

го показника матиме вигляд лінійної комбінації ознак, які певним чи-

ном його формуватимуть:  

 

nni XaXaY  ...11 ,  (1) 

 

де Yi – результуючий інтегральний показник, Xi – чинники впливу на 

результуючу ознаку Yi (головні компоненти моделі); a – вагомість i-го 

чинника.  

Вагомість чинників моделі є аналогами коефіцієнтів кореляції. 

Вони характеризують міру взаємозв’язку відповідних ознак і факторів: 

чим більшою є абсолютна величина факторного навантаження, тим 

сильнішим є зв’язок між результуючою ознакою та факторною, і тим 

більший внесок ознаки в фактора і тим більше ця ознака зумовлена 

дією відповідного фактора [10]. 

Першим кроком у побудові залежності факторів є розрахунок 

вагомості чинників моделі на основі вихідних даних кореляційної  
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матриці, яка відображає тісноту зв’язку між відібраними показниками 

(табл.  2). 

Усі обчислення здійснювалися за допомогою стандартного мо-

дуля Factor Analysis, запропонованого пакетом Statistica 7. 
 

Таблиця 2 
 

Матриця парних коефіцієнтів кореляції 
 

 Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 Х10 Х11 

Х1 1,00 0,95 1,00 0,86 0,76 -0,46 0,98 -0,62 -0,65 -0,65 0,27 

Х2 0,95 1,00 0,93 0,67 0,92 -0,71 0,99 -0,82 -0,40 -0,40 0,54 

Х3 1,00 0,93 1,00 0,89 0,71 -0,41 0,97 -0,56 -0,70 -0,70 0,21 

Х4 0,86 0,67 0,89 1,00 0,33 0,04 0,75 -0,14 -0,95 -0,95 -0,25 

Х5 0,76 0,92 0,71 0,33 1,00 -0,93 0,87 -0,98 0,00 0,00 0,83 

Х6 -0,46 -0,71 -0,41 0,04 -0,93 1,00 -0,62 - 0,98 -0,37 -0,37 -0,98 

Х7 0,98 0,99 0,97 0,75 0,87 -0,62 1,00 -0,75 -0,50 -0,50 0,44 

Х8 -0,62 -0,82 -0,56 -0,14 -0,98 - 0,98 -0,75 1,00 -0,19 -0,19 -0,92 

Х9 -0,65 -0,40 -0,70 -0,95 0,00 -0,37 -0,50 -0,19 1,00 1,00 0,55 

Х10 -0,65 -0,40 -0,70 -0,95 0,00 -0,37 -0,50 -0,19 1,00 1,00 0,55 

Х11 0,27 0,54 0,21 -0,25 0,83 -0,98 0,44 -0,92 0,55 0,55 1,00 

 

Аналіз наведених у таблиці коефіцієнтів парної кореляції засві-
дчує, що між чинниками (Х2, Х3, Х4, Х7) спостерігається сильний по-
зитивний кореляційний зв’язок. Для того, щоб уникнути явища муль-
тиколінеарності (оскільки складно розділити вплив на результативний 
показник окремих факторних показників), ці компоненти було виклю-
чено з моделі. Отож, математична модель регресії охоплюватиме сім 
незалежних факторів: Х1, Х5, Х6 Х8, Х9, Х10 та Х11. 

Для визначення оптимальної кількості головних компонент мо-
делі можна використати два критерії. Відповідно до першого – число 
факторів дорівнює числу компонент, власні значення яких більше 1. 

Другий критерій – це побудова графіку власних значень 
«кам’янистого осипу» (Scree plot), де кількість факторів впливу на 
ознаку визначається за точкою перегину на графіку до його виходу на 
пологу пряму після різкого спаду власних значень [13–14].  

У цій статті використаємо другий критерій, графічну візуаліза-
цію обчислених головних компонент якого відобразимо на рис. 1. 
У  такому прикладі головний вплив на агрегований результуючий по-
казник матимуть два основні фактори. 

Результати застосування методу головних компонент подаються 
даними матриці факторних навантажень (табл. 3). Коефіцієнти цієї 
матриці aij дають змогу чисельно-формально пояснити коефіцієнти 
кореляції, а це дає нам можливість припускати, що за кореляціями 
є  фактор, який міг би причинно обумовлювати ці кореляції. 
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Рис. 1. Графічне відображення критерію  

«кам’янистого осипу» 

 
Таблиця 3 

 

Матриця факторних навантажень 

(обертання методом «квартимакс») 
 

Ознаки Фактор 1 Фактор 2 

X1 0,627641 -0,778503 

X5 0,984102 -0,177606 

X6 -0,980816 -0,194938 

X8 -0,999883 -0,015281 

X9 0,177747 0,984076 

X10 0,177606 0,984102 

X11 0,917497 0,397743 

Власні значення 4,229093 2,770907 

Частка загальної  

дисперсії, % 
0,604156 0,395844 

 

Як зрозуміло з матриці факторних навантажень (таблиця 3), 

сформовані головні компоненти описують 99% загальної дисперсії 

структури факторів.  

Номер власного значення компоненти 
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Аналіз часток загальної дисперсії свідчить про те,  що Фактор 

F1 має більшу вагомість за впливу на зміну макроекономічної безпеки 

та відображає 60,4% загальної дисперсії.  

Цей фактор формується із таких показників: зайнятість насе-

лення, корупція, безробіття, дефіцит бюджету. Умовно фактор F1  

можна вважати таким, який відображає соціальну складову впливу 

на  макроекономічну  безпеку.  

Другий фактор F2, що визначає економічну складову впливу на 

макроекономічну безпеку, має менший вплив порівняно із першим і 

формується показниками зростання ВВП, зменшення державного бор-

гу та тіньової економіки. 

Узагальнена система лінійних рівнянь залежних факторів Y та 

головних компонент X (узагальнених факторів) матиме такий вигляд: 
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Залежність значень головних компонент від значень залежних 

показників можемо описати за допомогою системи рівнянь: 

 









178,010984,09984,02

11917,08999,06981,05984,01

XXXF

XXXXF  

 
Висновки. Описана модель залежності дозволила концептуалі-

зувати структуру чинників, які впливають на макроекономічну безпеку 

України.  

За допомогою здійсненого аналізу стало можливим виокрем-

лення двох груп факторів, які описують 99% загальної дисперсії, 

що  дає змогу зменшити розмірність первинної множини аналізованих 

показників. 

Одним із завдань дослідження було виявити, чи впливає  

корупція на макроекономічну безпеку, та з’ясувати характеристику 

її  впливу.  



_________________________________________________  Серія економічна ________ 
__________________________________________________________________________ 

 47 

Описана модель чітко відображає високу залежність зміни пока-

зника макроекономічної безпеки країни від зміни рівня корупції. Саме 

тому, під час подальших обрахунків економічної безпеки, доцільним 

є  більш детальне вивчення її впливу на результуючий показник.  

Ще одним важливим результатом дослідження є рецепція кору-

пції як соціального фактора. Саме тому, на нашу думку, напрями  

боротьби із корупцією повинні здійснюватися у площині підвищення 

соціальних стандартів життя населення країни. 
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Киржецкий Ю. І., Киржецкая М. С. Оценивание воздействия  

коррупции на макроэкономическую безопасность Украины с помощью 

компонентного  подхода. 

Рассматривается распространенная гипотеза относительно влияния 

коррупции на макроэкономическую безопасность. Применен факторный ана-

лиз по исчислению уровня макроэкономической безопасности Украины. С по-

мощью компонентного подхода к оценке сформированы обобщающие факто-

ры на основе отобранных информативных показателей, обеспечивающих воз-

можность оценивать макроэкономическую безопасность. Подтверждена 

важность включения показателя коррупции при расчете уровня макроэконо-

мической безопасности страны.  

Ключевые слова: коррупция, макроэкономическая безопасность, эко-

номическое моделирование, компонентный подход, факторный анализ. 

 

Kirzhetskyy Y. I., Kirzhetska M. S. Evaluation of the corruption impact 

on macroeconomic safety of Ukraine by a component approach 

This article explores the impact of corruption on the level of macro security. 

Research device are factor analysis approaches for calculating  the level of  macro-

economic security of Ukraine. With the component approach to the evaluation gen-

eralized factors are formed based on selected informative indicators that provide an 

opportunity to evaluate the macroeconomic safety. The method of principal compo-

nents is to build factors – principal components, each of which is a linear combina-

tion of output attributes. Description of the mathematical model to determine an 

aggregate indicator will appear as a linear combination of attributes that in some 

way it will form. The research confirmed the importance of including the index of 

corruption when calculating the level of macro-economic safety.  

The described model depending allowed conceptualized structure factors 

have an impact on the macroeconomic Ukraine’s safety. The isolation of two groups 

of factors that describe 99% of the total variance, which can reduce the dimension 

of the initial set of analyzed parameters became possible through the analysis.  

One of the objectives of the research was to determine whether there is the 

corruption at the macro safety, and identify the characteristics of its impact. Model 

described in the article clearly shows the high dependence of change of macroeco-

nomic safety from changes in the level of corruption. 

Key words: corruption, macroeconomic safety, economic modeling, com-

ponent-based approach, factor analysis. 
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УДК 343.13;336.227.1              М. І. Копитко, 

В. В. Бабенко 

 
ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ  

ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ НА СФЕРИ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО  
ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ 

МЕТОДУ ЕКСПЕРТНОГО ОЦІНЮВАННЯ 
 

Досліджено проблему впливу тіньової економіки на сфери національної 

безпеки України шляхом використання методу експертного опитування. Здій-

снено кластеризацію видів впливу тіньової економіки на складові національної 

безпеки України та визначено види впливу тіньової економіки, які демонстру-

ють найбільший ступінь негативних наслідків для сфери національної безпеки 

України. 

Ключові слова: тіньова економіка, національна безпека, загроза, екс-

пертне опитування, кластер. 

 

Постановка проблеми. У більшості наукових праць серед про-

явів тіньової економічної діяльності виділяють лише ухилення від спла-

ти податків, виробництво нелегальних товарів та надання нелегальних 

послуг, а також незареєстровану діяльність. Як наслідок, розглядається 

вплив на економіку та соціальну сфери, упускається та нівелюється ва-

гомий вплив на інші складові національної безпеки. Для деталізації та-

кого впливу проведено експертне оцінювання, яке дозволило комплекс-

но проаналізувати різні види впливу тіньового сектора, при цьому ав-

торський підхід є дещо іншим від загальноприйнятого, оскільки виділяє 

культурно-ментальну складову національної безпеки і  політичну. Куль-

турно-ментальна складова виокремлюється у зв’язку з тим, що існують 

фактори, які безповоротно впливають на націю і  ментальність, незва-

жаючи на аспекти демографічної складової чи соціальні процеси. Крім 

того, часто політичну складову національної безпеки нівелюють чи по-

єднують із правовою. На нашу думку, Україна перебуває на такому ета-

пі, коли політична складова є чи не найвагомішою, адже сучасні реалії 

демонструють її вагомий зв’язок із усіма сферами життя суспільства та її 

масштабний вплив на розвиток суспільно-економічних процесів. 

Стан дослідження. Сферу впливу тіньової економіки вивчають 

у багатьох наукових дослідженнях, результати яких представлені 

у  працях вітчизняних та іноземних науковців [1–4]. Особливості  
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досліджень полягають в тому, що аналізується вплив як на суб’єктів 

господарювання, так і на економіку України. Здебільшого сфера дослі-

джень є вузькою і не дозволяє комплексно оцінити такий вплив. Тому 

здійснена спроба максимального врахування факторів впливу на всі 

сфери національної безпеки України, що в подальшому дозволить 

установити вплив на підприємницькі структури. 

Мета статті – розробити перелік форм впливу тіньової економі-

ки на сфери національної безпеки України з метою проведення екс- 

пертного опитування і визначення з них найбільш вагомих.  

Виклад основних положень. Основою для експертного опиту-

вання вибрано 26 фактів проявів тіньової економіки на сфери націо- 

нальної безпеки. Для перевірки узгодженості експертних оцінок  

впливу досліджуваних факторів на різні сфери національної безпеки 

використаємо коефіцієнт конкордації Кендала [5].  

Нехай xi1, xi2, … , xin – n незалежних реалізацій випадкової вели-

чини Xi (i = 1…k), причому всі xij є кількісними або якісними (атрибу-

тивними), які можна впорядкувати за певним відношенням. Їх можна 

зобразити у вигляді матриці розміру k × n  
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Елементам кожного рядка незалежно від інших значень прис-
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Вибірковий коефіцієнт конкордації Кендала W обчислюють за 
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За наявності однакових рангів формула (3) для обчислення ви-

біркового коефіцієнта конкордації Кендала виглядає так: 
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де mi– кількість серій однакових рангів у і-ому рядку матриці рангів, 

tip – кількість однакових рангів в p-ій серії однакових рангів i-го рядка. 

Обчислення коефіцієнта конкордації та оцінка його значущості 

проводились у середовищі Statistica 8.0. Значення коефіцієнта конкорда-

ції W, його р-рівень та усереднені ранги оцінки впливу розглядуваних 

факторів у різних складових національної безпеки наведено в табл. 1.  

 
Таблиця 1 

 

Результати аналізу узгодженості експертних оцінок впливу 

проявів тіньової економіки на сфери національної безпеки 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

x1 12,1 12,8 13,2 8,5 14,7 11,3 11,5 9,7 11,6 16,0 

x2 8,7 7,2 5,7 5,2 10,0 4,6 9,9 9,3 16,2 10,6 

x3 13,5 16,9 12,4 15,7 14,3 6,9 7,3 15,5 16,2 16,4 

x4 11,4 14,8 12,4 13,3 13,7 7,4 8,3 11,3 11,0 10,2 

x5 8,1 11,4 7,7 5,9 7,3 8,8 10,2 6,6 5,9 8,9 

x6 15,9 18,8 13,9 19,4 12,0 19,1 16,0 19,8 12,8 11,2 

x7 13,4 16,4 9,7 13,1 16,9 12,0 17,4 14,8 11,8 8,5 

x8 14,9 11,8 18,7 14,7 15,4 21,6 9,7 15,6 11,3 15,8 
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Продовження таблиці 1      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

x9 16,3 9,2 16,3 15,6 12,2 18,8 18,4 19,0 16,5 20,5 

x10 13,4 2,4 15,3 12,2 10,5 15,6 12,7 12,5 16,5 22,5 

x11 14,1 14,8 14,7 16,8 12,9 13,3 10,5 15,8 14,3 13,6 

x12 15,8 18,8 14,7 16,8 14,8 15,4 15,2 17,4 14,9 13,9 

x13 14,1 13,3 13,2 18,5 13,8 12,3 11,7 11,0 20,7 12,5 

x14 13,8 14,8 18,0 16,0 10,3 12,8 11,8 14,5 15,2 10,6 

x15 8,7 17,0 9,5 8,8 7,3 7,2 7,1 4,8 8,0 8,8 

x16 11,8 14,8 15,3 11,5 11,6 14,5 10,3 9,8 8,0 10,8 

x17 16,8 18,8 19,9 17,8 13,8 16,3 14,1 17,6 17,2 15,8 

x18 18,3 15,4 19,9 17,8 20,5 15,5 18,4 22,3 21,1 14,0 

x19 10,5 15,4 10,3 6,8 11,9 4,4 19,1 6,9 9,5 10,2 

x20 11,8 17,0 4,8 13,3 13,3 8,5 21,9 10,8 8,5 7,6 

x21 14,3 13,0 17,3 17,7 13,6 21,0 10,3 12,6 10,5 12,8 

x22 12,0 10,6 10,0 9,3 12,6 15,4 11,6 11,3 13,9 13,4 

x23 13,8 12,2 11,9 14,8 15,0 15,1 13,0 16,2 12,3 14,2 

x24 14,4 3,8 17,3 9,6 13,9 23,6 20,0 8,0 13,8 19,8 

x25 15,6 10,6 10,3 16,0 23,5 11,2 21,6 16,8 16,5 14,2 

x26 17,5 18,8 18,7 16,3 15,3 18,5 13,2 21,4 17,2 18,4 

W 0,152 0,455 0,380 0,406 0,230 0,539 0,395 0,434 0,339 0,337 

p <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,097 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,002 

 

Примітка: x1 – деформація ринкових інститутів; x2 – квазіринковість 

економіки; x3 – втрата довіри між державою і суб’єктами господарювання; 

x4 – втрата довіри між суб’єктами ринку; x5 – зростання трансакційних 

витрат; x6 – погіршення якості державного регулювання; x7 – високий рівень 

інвестиційних ризиків, скорочення інвестиційних ресурсів; x8 – зниження яко-

сті трудового ресурсу, витіснення зі сфери суспільно-корисної праці легальних 

робітників; x9 – втрата моральних орієнтирів; x10 – деформація культурного 

простору; x11 – втрата країною валютно-фінансової самостійності; x12 – 

відтік капіталу з держави і як наслідок виснаження національної економіки; 

x13 – необ’єктивність офіційної інформації реаліям економіки; x14 – втрата 

податкових надходжень, посилення нерівномірності податкового тиску; x15 – 

можливість монополізації економіки через зниження ціни продукції на підпри-

ємствах, які ухиляються від оподаткування; x16 – зростання вартості про- 

дукції через навмисне її здорожчання з метою збільшення статті витрат; 
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x17 – несправедливий та непрозорий розподіл національного доходу;  

x18 – неможливість швидкої інтеграції України до світової спільноти, втра-

та позицій на міжнародній арені; x19 – нераціональне використання ресурсів 

підприємствами у процесі виробництва; x20 – невиправдане зростання енер-

гоємності продукції; x21 – руйнування балансу цін та платоспроможності 

різних категорій споживачів; x22 – спад виробництва; x23 – недофінансування 

державних інститутів регулювання економіки (контролюючих, правоохорон-

них органів) за умов гострої необхідності захисту законних інтересів учасни-

ків економічних відносин; x24 – недофінансування соціальних програм; x25 – 

скорочення державних витрат, що гальмує структурну перебудову економіки, 

загострює екологічні проблеми, ставить у важке економічне становище підп-

риємства обробної промисловості, де зосереджені високі технології і високо-

кваліфіковані працівники; x26 – криміналізація суспільства, збільшення кілько-

сті економічних злочинів, розвиток організованої злочинності. 

 

Джерело: побудовано авторами. 

 

Як очевидно з табл. 1, оцінки експертів значущо узгоджуються 

між собою практично у всіх сферах, крім науково-технічної, однак 

аналіз усереднених рангів факторів дає підстави припускати, що для 

оцінки інтенсивності впливу фактори доцільно згрупувати. 

З метою класифікації факторів за ступенем впливу на націона-

льну безпеку було здійснено кластерний аналіз даних у середовищі 

Statistica 8.0 [6]. Дерево класифікації ґрунтувалося на евклідовій відс-

тані між об’єктами з використання правила повного зв’язку. Дендрог-

раму класифікації експертних оцінок впливів факторів за сукупністю 

всіх сфер подано на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Дендрограма класифікації експертних оцінок впливів факторів 
 

Джерело: побудовано авторами. 
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Аналіз рис. 1 дав підстави методом k-середніх виділити два кла-

стери проявів тіньової економіки. Усереднені значення порядкових 

показників рівнів впливу тіньової економіки на кожну з складових  

національної безпеки наведені на рис. 2, а їх класифікація за кластера-

ми – в табл. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Усереднені значення показників рівнів впливу факторів 
 

Джерело: побудовано авторами. 

 
Таблиця 2 

 

Кластеризація видів впливу тіньової економіки  

на складові національної безпеки України 
 

№ 

з/п 

Види впливу 

тіньової економіки 

1 2 

 1 КЛАСТЕР 

1 Деформація ринкових інститутів 

2 Квазіринковість економіки 

3 Втрата довіри між державою і суб’єктами господарювання 

4 Втрата довіри між суб’єктами ринку 

5 Зростання трансакційних витрат 

6 Погіршення якості державного регулювання 

7 
Високий рівень інвестиційних ризиків, скорочення інвестиційних 

ресурсів 

8 
Втрата податкових надходжень, посилення нерівномірності подат-

кового тиску 

9 
Можливість монополізації економіки через зниження ціни продукції 

на підприємствах, які ухиляються від оподаткування 
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Продовження таблиці 2 

1 2 

10 
Зростання вартості продукції через навмисне її здорожчання з ме-

тою збільшення статті витрат 

11 
Нераціональне використання ресурсів підприємствами у процесі 

виробництва  

12 Невиправдане зростання енергоємності продукції 

13 

Недофінансування державних інститутів регулювання економіки 

(контролюючих, правоохоронних органів) за умов гострої необхід-

ності захисту законних інтересів учасників економічних відносин 

 2 КЛАСТЕР 

1 
Зниження якості трудового ресурсу, витіснення зі сфери суспільно-

корисної праці легальних робітників 

2 Втрата моральних орієнтирів 

3 Деформація культурного простору 

4 Втрата країною валютно-фінансової самостійності 

5 
Відтік капіталу з держави і як наслідок виснаження національної 

економіки 

6 Необ’єктивність офіційної інформації реаліям економіки  

7 Несправедливий та непрозорий розподіл національного доходу 

8 
Неможливість швидкої інтеграції України до світової спільноти, 

втрата позицій на міжнародній арені 

9 
Руйнування балансу цін та платоспроможності різних категорій 

споживачів 

10 Спад виробництва 

11 Недофінансування соціальних програм 

12 

Скорочення державних витрат, що гальмує структурну перебудову 

економіки, загострює екологічні проблеми, сприяє складному еко-

номічному становищу підприємства обробної промисловості, де 

зосереджені високі технології і висококваліфіковані працівники 

13 
Криміналізація суспільства, збільшення кількості економічних зло-

чинів, розвиток організованої злочинності 

 

Джерело: побудовано авторами. 

 

До першого кластера потрапили види впливу, які здебільшого 

характеризують економічні показники та відображають найважливіші 

сфери функціонування вітчизняного народного господарства, а також 

усіх рівнів державного управління. Другий кластер характеризується 

показниками економічного спрямування і соціального, політичного, 

науково-технічного, інформаційного спрямування.  

Специфікою цих кластерів є те, що згруповані в них фактори 

по-різному впливають на окремі сфери національної безпеки. Так,  
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показники 1 кластера демонструють менший рівень негативного впли-

ву, зокрема на військову, інформаційну та політичну сфери національ-

ної безпеки. А показники 2 кластера виявляють більший ступінь нега-

тивного впливу, особливо на економічну та політичну сфери націона-

льної безпеки. Така картина є закономірною, адже у 2 секторі згрупо-

вано види впливу, що створюють дисбаланс у життєво важливих сфе-

рах функціонування держави.  

Види впливу тіньової економіки на кожну сферу національної 

безпеки України, які демонструють найбільший ступінь негативних 

наслідків, наведені у табл. 3. 

 
Таблиця 3 

 

Види впливу тіньової економіки, які демонструють  

найбільший ступінь негативних наслідків  

на сфери національної безпеки України 
 

№ 
з/п 

Сфери 

національної 

безпеки 

Види впливу 
тіньової економіки 

1 Економічна 

 погіршення якості державного регулювання;  

 втрата довіри між державою і суб’єктами госпо-

дарювання; 

 можливість монополізації економіки через зни-

ження ціни продукції на підприємствах, які ухиля-

ються від оподаткування; 

 невиправдане зростання енергоємності продукції 

2 Соціальна 

 несправедливий та непрозорий розподіл націона-

льного доходу; 

 неможливість швидкої інтеграції України до сві-

тової спільноти, втрата позицій на міжнародній 

арені; 

 зниження якості трудового ресурсу, витіснення зі 

сфери суспільно корисної праці легальних робіт-

ників; 

 криміналізація суспільства, збільшення кількості 

економічних злочинів, розвиток організованої зло-

чинності 

3 Політична 

 неможливість швидкої інтеграції України до світо-

вої спільноти, втрата позицій на міжнародній арені; 

 необ’єктивність офіційної інформації реаліям 

економіки; 

 втрата країною валютно-фінансової самостійності; 

 відтік капіталу з держави і як наслідок виснажен-

ня національної економіки 
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Продовження таблиці 3 

№ 

з/п 

Сфери 
національної 

безпеки 

Види впливу 

тіньової економіки 

4 
Науково- 

технічна 

 вкорочення державних витрат, що гальмує струк-

турну перебудову економіки, загострює екологічні 

проблеми, ставить у важке економічне становище 

підприємства обробної промисловості, де зосере-

джені високі технології і висококваліфіковані пра-

цівники; 

 зниження якості трудового ресурсу, витіснення зі 

сфери суспільно корисної праці легальних робіт-

ників 

5 Демографічна 

 недофінансування соціальних програм; 

 криміналізація суспільства, збільшення кількості 

економічних злочинів, розвиток організованої зло-

чинності; 

 руйнування балансу цін та платоспроможності 

різних категорій споживачів 

6 
Екологічно- 

природна 

 невиправдане зростання енергоємності продукції; 

 нераціональне використання ресурсів підприємс-

твами у процесі виробництва 

7 Військова 

 скорочення державних витрат, що гальмує струк-

турну перебудову економіки, загострює екологічні 

проблеми, ставить у важке економічне становище 

підприємства обробної промисловості, де зосере-

джені високі технології і висококваліфіковані пра-

цівники; 

 несправедливий та непрозорий розподіл націона-

льного доходу; 

 криміналізація суспільства, збільшення кількості 

економічних злочинів, розвиток організованої зло-

чинності 

8 Інформаційна 

 необ’єктивність офіційної інформації реаліям 

економіки; 

 неможливість швидкої інтеграції України до сві-

тової спільноти, втрата позицій на міжнародній 

арені 

9 
Культурно- 

ментальна 

 втрата моральних орієнтирів; 

 деформація культурного простору; 

 недофінансування соціальних програм 

 
Джерело: побудовано авторами. 



________  НАУКОВИЙ ВІСНИК 2´2014 ______________________________________ 

________  Львівського державного університету внутрішніх справ ____________ 

 58 

Отож, можна встановити, що найбільшого негативного впливу 

тіньової економіки зазнають економічна та соціальна сфери.  

Висновки. Відтак простежується високий рівень негативного 

впливу тіньової економіки на національну безпеку України, що приз-

водить до погіршення становища суб’єктів економіки, зокрема проми-

слових підприємств.  

Перспективою подальших досліджень можна вважати дослі-

дження впливу тіньової економіки на діяльність вітчизняних промис-

лових підприємств.  
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Копытко М. И., Бабенко В. В. Определение влияния теневой эко-

номики на сферы национальной безопасности Украины и предпринима-

тельство путем использования метода экспертной оценки 

Исследована проблема влияния теневой экономики на сферы на- 

циональной безопасности Украины путем использования метода експерт- 

ного опроса.  

Осуществлена кластеризация видов воздействия теневой эко- 

номики на составляющие национальной безопасности Украины и опре- 

делены виды влияния теневой экономики, демонстрирующие наибольшую  

степень негативных последствий для сферы национальной безопасности  

Украины.  

Ключевые слова: теневая экономика, национальная безопасность, 

угроза, экспертный опрос, кластер. 



_________________________________________________  Серія економічна ________ 
__________________________________________________________________________ 

 59 

Kopytko M. I., Babenko V. V. Determining the impact of the shadow 

economy in Ukraine national security sector and enterprise by using the 

method of expert evaluation 

Because the vast majority of scholars considers only the impact of the 

shadow economy on the economy and social sphere of national security, its 

significant impact on other components of national security is mostly ignored.  

Expert performed a detailed assessment of impact, which allowed 

comprehensively analyze the impact of different types of informal sector, with the 

author’s approach is somewhat different from the conventional, because we 

separate the cultural and mental component of national security and political 

component. 

Study resulted in clustering 26 facts of impact of the shadow economy on 

Ukraine’s national security components (economic, social, political, scientific, 

technical, demographic, ecological and natural, military, informational, cultural 

and mental) and identified impacts of the shadow economy, which show greatest 

degree of negative effects on Ukraine’s national security. Clustering returned 2 

clusters in terms of influence.  

The first with small-impact of influence which includes such manifestations 

of the shadow economy as deformation of market institutions, pseudo-market 

economy, the loss of trust between government and business entities, the loss of trust 

between market players, increase transaction costs, deterioration in the quality of 

government regulation, high level of investment risk, reducing investment resources, 

loss of revenue, increasingly uneven tax burden, possibility of monopolization of the 

economy due to lower prices of output in evading taxes, the rising cost of production 

as deliberately increased cost increases the expenditure, inefficient use of resources 

by enterprises in the manufacturing process, an unjustified increase in the energy 

consumption of production, under-funding of public institutions of economic 

regulation (regulatory, law enforcement) under the urgent need to protect the 

legitimate interests of economic relations.  

The second level of influence which is considerably higher – lower quality 

labor force, displacement legal workers from the scope of socially useful labor, the 

loss of moral compass, deformation cultural space, a loss of monetary 

independence, the outflow of capital from the state and consequently depletion of 

national economy, official information distortion about realities of the economy, 

unfair and non-transparent distribution of national income, inability of rapid 

integration of Ukraine into the global community, the loss of position in the 

international arena, the destruction of the balance of price and ability to pay of 

different categories of consumers, recession, underfunding of social programs, cuts 

in public costs slows economic restructuring, exacerbating environmental problems, 

put manufacturing enterprises in a difficult economic situation, where allocated the 

high-tech and highly skilled employees, increasing the number of economic crimes, 

provokes the development of organized crime. 

Key words: shadow economy, national security, threat, expert survey, 

cluster. 
 

Стаття надійшла 17 жовтня 2014 р. 
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УДК 336.2:338.2                  М. М. Левко 

 
ДЕЯКІ АСПЕКТИ МИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
В УМОВАХ АСОЦІАЦІЇ З ЄС 

 
Охарактеризовано систему регулювання зовнішньоекономічної діяль-

ності (ЗЕД). Визначено місце митного регулювання у системі державного 

регулювання ЗЕД. Систематизовано інструменти, методи та заходи регулю-

вання ЗЕД. Висвітлено пріоритети застосування правових режимів здійснен-

ня ЗЕД згідно з угодою про асоціацію. Здійснено оцінку обсягів зовнішньої тор-

гівлі за основними складовими та визначено тенденції зовнішньоторговельно-

го балансу. Проаналізовано співвідношення податків на зовнішні операції із 

відповідними базами оподаткування. Визначено основні тенденції адаптації 

митного регулювання в умовах асоціації з ЄС. 

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, система регулюван-

ня ЗЕД, об’єкти регулювання ЗЕД, суб’єкти регулювання ЗЕД, інструменти 

регулювання ЗЕД, методи регулювання ЗЕД, засоби регулювання ЗЕД, держав-

не регулювання, митне регулювання, податки на міжнародну торгівлю та 

зовнішні операції, податки на імпорт, податки на експорт, обсяги зовнішньої 

торгівлі. 

 

Постановка проблеми. Нині пріоритети зовнішньоекономічної 

діяльності визначаються політичними, економічними та соціальними 

змінами в Україні, значною мірою пов’язаними із членством у євроа-

соціації. В умовах економічної та політичної нестійкості особливої 

актуальності набувають питання державного регулювання різних видів 

господарської діяльності, зокрема зовнішньоекономічної, адже її обся-

ги впродовж останнього десятиліття не лише зрівнялися, а й дещо пе-

ревищують обсяги сукупного виробленого резидентами продукту.  

Стан дослідження. Питанням регулювання зовнішньоекономі-

чної діяльності присвячені численні дослідження вітчизняних науков-

ців. Напрями удосконалення митної політики розкрито у працях І. М. 

Бобух, В. І. Глухової [1], О. П. Борисенко, Т. А. Крушельницької [2], 

мікроекономічні аспекти митно-тарифного регулювання висвітлені у 

дослідженнях О. О. Курок [3], вплив митно-тарифного регулювання на 

регіональні товарні ринки оцінювали Ю. В. Любива [4], Т. М. Рева [5], 

перспективи удосконалення митно-тарифного регулювання в Україні 

шляхом імплементації інформаційних технологій охарактеризовано 

Г. Г. Переверзєвою [6]. Значна кількість публікацій присвячена питан-

ням євроінтеграції та членства України у СОТ, зокрема митно-
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тарифному регулюванню у контексті євроінтеграції, – П. В. Пашка [7], 

І. А. Чекмасової [8], Л. Г. Шемаєвої [9] та інших. Численні рекоменда-

ції були запроваджені у практичну діяльність, однак підписання «Уго-

ди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським 

Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми 

державами-членами, з іншої сторони» [10] передбачає подальше  

корегування митної політики та інших інструментів регулювання зов-

нішньоекономічної діяльності, адже стосується правових режимів 

ЗЕД,  доступу товарів на ринки, митних і питань сприяння торгівлі 

(митного співробітництва, зменшення або повного скасування пев- 

них мит, зборів та інших платежів на товари з країн-учасниць угоди, 

застосування засобів захисту торгівлі), технічного співробітництва, 

технічних допомог і розвитку потенціалу, нормативно-правового  

наближення  тощо. 

Метою статті є висвітлення місця митного регулювання у сис-

темі регулювання ЗЕД у контексті підписання угоди про асоціацію 

з  ЄС. 

Виклад основних положень. Із підписанням угоди про асоціа-

цію з ЄС виникла необхідність оцінки зміни впливу митного регулю-

вання на зовнішньоекономічну діяльність України. Адже регулювання 

ЗЕД в Україні загалом здійснюється з такою метою: 

– забезпечення збалансованості економіки та рівноваги внутрі-

шнього ринку України; 

– стимулювання прогресивних структурних змін в економіці, 

зокрема зовнішньоекономічних зв’язків суб’єктів ЗЕД України; 

– створення найбільш сприятливих умов для залучення еконо-

міки України в систему світового поділу праці та її наближення до  

ринкових структур розвинутих зарубіжних країн [11].  

Щодо останнього пункту варто зауважити, що сьогодні процес 

входження у світову економіку стає євроорієнтованим, адже угода про 

асоціацію є важливим етапом на шляху до євроінтеграції та набуття 

Україною статусу повноправного члена Європейського Союзу у по- 

дальшому. Тому потребує визначення роль держави у регулюванні 

ЗЕД,  зокрема за допомогою митно-тарифних інструментів, адже  

застосування ринкових інструментів і розвиток вільної торгівлі є пре-

рогативою адаптації економік країн-учасниць. Досвід світових криз 

довів, що відкинути державне втручання у розвиток економік немож-

ливо, однак державне регулювання повинно перейти на новий рівень 

і  набути не імперативного, а найімовірніше декларативного та дис-

креційного характеру. 

Загалом система регулювання ЗЕД охоплює: 



________  НАУКОВИЙ ВІСНИК 2´2014 ______________________________________ 

________  Львівського державного університету внутрішніх справ ____________ 

 62 

 суб’єктів, що здійснюють регулювання, тобто вплив на сис-

тему, однак їхні дії не повинні суперечити чинному законодавству та 

укладеним угодам і договорам; 

 об’єкти, на які цей вплив спрямовано; 

 інструменти, методи і заходи регулювання ЗЕД (рис. 1). 

 

- зовнішня торгівля;

- економічне, науково-технічне 

співробітництво

спеціалізація та кооперація в галузі 

виробництва, науки і техніки;

- економічні відносини в галузі будівництва, 

транспорту, експедиторських, страхових, 

розрахункових, кредитних та інших 

банківських операцій;

- надання послуг;

- міжнародний рух капіталів;

- валютні та кредитні відносини;

- міжнародна міграція робочої сили;

- зовнішній борг країни

Об'єкти регулювання ЗЕД

Тарифні методи

Нормативи

Податки і збори 

Ставки і тарифи

Суб'єкти регулювання ЗЕД

Держава в особі її органів

   Верховна Рада України

   Кабінет Міністрів України

   Національний банк України

   Центральний орган виконавчої 

влади з питань економічної політики

   Органи доходів і зборів

   Антимонопольний комітет 

України

   Міжвідомча комісія з міжнародної 

торгівлі

Недержавні органи управління 

економікою

   Товарні, фондові, валютні біржі

   Торговельні палати

   Асоціації, спілки та інші 

організації координаційного типу

Суб'єкти зовнішньоекономічної 

діяльності

Нетарифні методи

Правові режими 

Ліцензування

Заборони (ембарго)

Квоти

Митний контроль 

Розслідування

Штрафи і пені 

Економічних заходи 

оперативного регулювання 

Валютний курс

Державні позики і кредити

Гарантії

Платіжний баланс

Золотовалютний резерв

Інструменти, методи і заходи 

регулювання ЗЕД

Нормативно-правові акти

Закон України „Про зовнішньоекономічну діяльність”

Митний кодекс України

Закон України „Про Митний тариф України”

інші

Міжнародні угоди і договори  
 

Рис. 1. Система регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

 
Джерело: побудовано автором на основі [11; 12; 13]. 

 

Як зрозуміло з рис. 1, суб’єктами регулювання виступають дер-

жава, недержавні органи та безпосередньо суб’єкти ЗЕД. Держава 

у  процесі регулювання використовує низку важелів. Загалом існує 

кілька підходів до систематизації інструментів, методів і заходів регу-

лювання ЗЕД. Зокрема найбільш розповсюдженим є їх поділ на тариф-

ні та нетарифні [14; 15], економічні (ринкові) та адміністративні 

[16;  17], прямі та опосередковані [18]. Деякі з дослідники ототожню-

ють тарифні з економічними, а нетарифні із адміністративними [15], 

що, на наш погляд, не зовсім правильно. Тому ми приєднуємося до 

думки В. В. Мацків [16] та С. М. Двигун [18] про те, що в основу цих 

класифікацій покладено різні ознаки, адже серед ринкових методів 

є  водночас тарифні і нетарифні. Так, наприклад, ставки мита є ринко-

вими інструментами і  водночас тарифними методами, а валютний 

курс або ж позики та кредити не можуть належати до тарифних, однак, 

на відміну від згаданих науковців, вважаємо за доцільно виокремити 

їх  в окрему групу інструментів – економічні заходи оперативного  
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реагування, зважаючи також на те, що така група інструментів перед-

бачена Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність« [11]. 

Об’єкти регулювання ЗЕД охоплюють зовнішню торгівлю, між-

народну співпрацю та співробітництво, надання послуг, міжнародний 

рух капіталів, міграцію робочої сили, валютні та кредитні відносини, 

зовнішній борг тощо. 

Як слушно зазначає П. В. Пашко, «…регуляторна функція пе-

редбачає вплив з боку держави та її компетентних органів на зовніш-

ньоекономічні відносини за допомогою засобів економічного та нее-

кономічного (адміністративного) характеру для регулювання останніх 

з метою забезпечення національних інтересів та інтересів національ-

них товаровиробників, створення сприятливих для них умов, забезпе-

чення виконання державної політики у сфері економіки, виконання 

міжнародно-правових зобов’язань держави» [7]. 

Оскільки держава в особі її органів виступає однією з груп 

суб’єктів, що здійснюють регулювання ЗЕД, таким чином дер- 

жавне регулювання є підсистемою регулювання ЗЕД та покликане  

забезпечувати: 

– захист економічних інтересів України та законних інтересів 

суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності; 

– створення рівних можливостей для суб’єктів зовнішньоеконо-

мічної діяльності розвивати всі види підприємницької діяльності неза-

лежно від форм власності та всі напрями використання доходів і здійс-

нення інвестицій; 

– заохочення конкуренції та ліквідацію монополізму в сфері зо-

внішньоекономічної діяльності [11]. 

У процесі державного регулювання ЗЕД використовується низ-

ка інструментів, що потребують адаптації до європейських стандартів 

відповідно до угоди про асоціацію. Зокрема, зміни стосуються таких 

нетарифних методів регулювання ЗЕД, як правові режими.  

У Законі України «Про зовнішньоекономічну діяльність« зазна-

чено, що на території України передбачені такі правові режими для 

іноземних суб’єктів господарської діяльності: 

– національний режим, який означає, що іноземні суб’єкти  

господарської діяльності мають обсяг прав та обов’язків не менший, 

ніж суб’єкти господарської діяльності України. Національний режим 

застосовується щодо всіх видів господарської діяльності іноземних 

суб’єктів цієї діяльності, пов’язаної з їх інвестиціями на території 

України, а також щодо експортно-імпортних операцій іноземних 

суб’єктів господарської діяльності тих країн, які входять із Україною 

до економічних союзів; 

http://zakon.rada.gov.ua/go/959-12
http://zakon.rada.gov.ua/go/959-12
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– режим найбільшого сприяння, який означає, що іноземні 

суб’єкти господарської діяльності мають обсяг прав, преференцій та 

пільг щодо мит, податків і зборів, якими користується та/або буде  

користуватися іноземний суб’єкт господарської діяльності будь-якої 

іншої держави, якій надано згаданий режим, за винятком випадків, 

коли зазначені мита, податки, збори та пільги щодо них установлю-

ються в межах спеціального режиму. Режим найбільшого сприяння 

надається на основі взаємної угоди суб’єктам господарської діяльності 

інших держав згідно з відповідними договорами України та застосову-

ється у сфері зовнішньої торгівлі; 

– спеціальний режим, який застосовується до територій спеціа-

льних економічних зон, а також до територій митних союзів, до яких 

входить Україна, і в разі встановлення будь-якого спеціального режи-

му згідно з міжнародними договорами за участю України [11].  

Згідно з умовами асоціації, сторони поступово створюють  

зону вільної торгівлі впродовж перехідного періоду, що не перевищує 

10 років із моменту підписання «Угоди про асоціацію між Україною, 

з  однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Спів- 

товариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 

сторони». Створення зони вільної торгівлі передбачає низку змін 

у  регулюванні ЗЕД, зокрема надання національного режиму товарам, 

що походять із країн-учасниць угоди, а також інших, присвячених  

адаптації митного-тарифного регулювання. 

Отже, митне регулювання виступає підсистемою державного 

регулювання ЗЕД і регулює основні аспекти переміщення товарів  

через митний кордон (рис. 2). 

 

Регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

 
 

Рис. 2. Митне регулювання як складова регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності 

 
Джерело: побудовано автором. 
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Тобто митне регулювання спрямоване безпосередньо на міжна-

родну торгівлю, як об’єкт регулювання ЗЕД, яка набула значних обся-

гів упродовж останнього десятиріччя (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

 

Динаміка експорту товарів та послуг в Україні  

у 2004–2013 рр. 
 

Роки 
(станом 

на 01.01) 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Експорт товарів 

та послуг, млрд. 
дол. США 

28,95 39,72 44,34 50,24 64,00 84,46 54,36 69,23 88,85 90,04 

Експорт товарів 

та послуг, 
млрд. грн 

154,39 211,25 227,25 253,71 323,21 444,86 423,56 549,37 707,95 719,48 

Темпи щорічно-

го приросту 

експорту това-
рів та послуг, % 

- 37,20 11,63 13,31 27,39 31,97 -35,64 27,35 28,34 1,34 

Частка експорту 

товарів та пос-
луг у ВВП, % 

57,75 61,21 51,48 46,62 44,84 46,92 46,38 50,75 54,37 50,98 

 

Джерело: складено автором на основі даних [19; 21]. 

 
Як зрозуміло з табл. 1, обсяги експорту зросли за досліджуваний 

період із 28,95 млрд. дол. США на початок 2004 р. до 90,04 млрд. дол. 

США на початок 2013 р. Спостерігається стійка тенденція до зростан-

ня в середньому близько 15% на рік, однак суттєве скорочення виник-

ло на початок 2010 р. за наслідками фінансової кризи, коли темп ско-

рочення становив 35,64%, однак це пов’язано не лише зі зменшенням 

обсягів експорту, а й зниженням курсу гривні щодо іноземних валют. 

Також за досліджуваний період дещо скоротилася частка експорту 

у  ВВП із 57,75% у 2004 р. до 50,98% у 2013 р. 

Аналогічна ситуація спостерігалася із імпортом товарів і послуг 

у цей період (табл. 2). 

Обсяги імпорту у період із 2004 р. до 2013 р. зросли у 3,8 рази 

з  27,66 млрд. дол. США до 104,36 млрд. дол. США. Середній темп 

приросту становив близько 19% річних, а скорочення також спостері-

галось на початок 2010 р. на 43,01%. Частка імпорту у ВВП зросла 

з  55,18% у 2004 р. до 59,09% у 2013 р. Тобто сьогодні імпорт переви-

щує експорт в Україні (табл. 3). 
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Таблиця 2 
 

Динаміка імпорту товарів та послуг в Україні у 2004–2013 рр. 
 

Роки 

(станом 

на 01.01) 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Імпорт  

товарів  

та послуг,  

млрд. дол.  

США 

27,66 34,84 43,62 53,31 71,88 98,84 56,33 73,07 99,01 104,36 

Імпорт  

товарів  

та послуг,  

млрд. грн 

147,53 185,32 223,56 269,20 362,98 520,59 438,86 579,87 788,90 833,96 

Темпи  

щорічного 

приросту 

імпорту 

товарів та 

послуг, % 

- 25,96 25,20 22,21 34,83 37,51 -43,01 29,72 35,50 5,40 

Частка імпор-

ту товарів  

та послуг  

у ВВП, % 

55,18 53,70 50,64 49,47 50,36 54,91 48,05 53,56 60,59 59,09 

 

Джерело: складено автором на основі даних [19; 21]. 

 
Таблиця 3 

 

Динаміка зовнішньоторговельного балансу в Україні 

у 2004–2013 рр. 
 

Роки 

(станом  

на 01.01) 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Зовнішньоторго-

вельний баланс 

товарів і послуг, 

млрд. дол. США 

1,29 4,87 0,72 -3,07 -7,88 -14,38 -1,96 -3,84 -10,16 -14,33 

Зовнішньоторго-

вельний баланс 

товарів і послуг, 

млрд. грн 

6,87 25,93 3,70 -15,49 -39,77 -75,73 -15,30 -30,51 -80,95 -114,48 

Частка зовніш-

ньоторговельно-

го балансу това-

рів та послуг у 

ВВП, % 

2,57 7,51 0,84 -2,85 -5,52 -7,99 -1,67 -2,82 -6,22 -8,11 

Частка обсягів 

зовнішньої тор-

гівлі у ВВП, % 

112,93 114,91 102,12 96,10 95,21 101,83 94,42 104,31 114,96 110,08 

 
Джерело: складено автором на основі даних [19; 21]. 
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Дані табл. 3 засвідчують, що позитивний торговельний баланс 

виникав лише у докризовий період, а з 2007 р. він став негативним 

і  становив -3,07 млрд. дол. США, скоротився до -14,33 млрд. дол. 

США на початок 2013 р.  

Загалом зовнішня торгівля займає одну із ключових позицій 

в  економці країни, адже, покрити те, що частка обсягів зовнішньої 

торгівлі у ВВП дещо знизилась за досліджуваний період із 112,93% 

на  початок 2004 р. до 110,08 на початок 2013 р., однак обсяги зовніш-

ньої торгівлі досі перевищують за обсягами вироблений у суспільстві 

продукт. 

Отож, митне регулювання є важливою підсистемою державного 

регулювання ЗЕД, адже дозволяє впливати на міжнародну торгівлю, 

її  обсяги, спрямованість і структуру.  

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про зовнішньоекономічну  

діяльність», митне регулювання – це «…регулювання питань, 

пов’язаних із встановленням мит та інших податків, що справля- 

ються при переміщенні товарів через митний кордон України, про- 

цедурами митного контролю, організацією діяльності органів митного 

контролю України» [11]. 

Частиною 2 «Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сто-

рони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з 

атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» перед-

бачено поступове скасування мит, зборів та інших платежів, 

пов’язаних із зовнішньою торгівлею, а також забороною на запрова-

дження їх нових видів. Документом визначено, що сторони зменшують 

або скасовують ввізне (імпортне) та вивізне (експортне) мито на това-

ри, відповідно до затверджених графіків, у яких передбачено застосу-

вання митних квот і поступове скорочення митних тарифів як зі сторо-

ни України, так зі сторони інших учасників угоди. 

Зважаючи на те, що згідно з умовами асоціації з ЄС забороня-

ється «…непрямий захист національних товарів або оподаткування 

імпорту або експорту з фіскальною метою» [10, с. 24], доцільно здійс-

нити оцінку фіскальних і регулюючих властивостей експортного та 

імпортного мита (табл. 4).  

Як зрозуміло з табл. 4, упродовж останніх десяти років фіскаль-

не значення податків на міжнародну торгівлю та зовнішні операції 

скоротилось більше ніж удвічі – із 5,41% сукупних надходжень бю-

джету на початок 2004 р. до 2,54% сукупних надходжень бюджету на 

початок 2013 р. Також скоротилася частка податків на експорт і на 

імпорт у податкових надходженнях за досліджуваний період із 1% до 

0,08% та із 8,96% до 5,06% відповідно.  



________  НАУКОВИЙ ВІСНИК 2´2014 ______________________________________ 

________  Львівського державного університету внутрішніх справ ____________ 

 68 

Таблиця 4 
 

Динаміка податків на міжнародну торгівлю 

та зовнішні операції в Україні у 2004–2013 рр. 
 

Роки 

(станом 

на 01.01) 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Податки на експорт 

(млрд. грн) 
0,36 0,69 0,52 0,27 0,29 0,20 0,38 0,29 1,31 0,20 

Частка податків на 

експорт у сукупних 

податкових надхо-

дженнях, % 

1,00 1,51 0,69 0,28 0,25 0,12 0,26 0,18 0,54 0,08 

Податки на імпорт 

(млрд. грн) 
3,27 4,37 6,20 7,10 9,74 12,10 6,54 8,77 10,46 12,99 

Частка податків на 

імпорт у сукупних 

податкових надхо-

дженнях, % 

8,96 9,54 8,20 7,35 8,20 7,15 4,38 5,22 4,35 5,05 

Податки на міжнаро-

дну торгівлю та 

зовнішні операції 

(млрд. грн) 

4,46 5,89 7,67 8,46 11,21 13,00 7,14 9,29 12,01 13,40 

Частка податків на 

міжнародну торгівлю 

та зовнішні операції у 

сукупних надходжен-

нях, % 

5,41 5,46 4,90 4,26 4,45 3,74 2,20 2,45 2,53 2,54 

 

Джерело: складено автором на основі даних [19–21]. 

 
Отож, можна говорити про незначну фіскальну властивість по-

датків на міжнародну торгівлю та зовнішні операції. Однак в абсолют-

ному враженні значення податків на імпорт зростає, що свідчить 

про  застосування незначних заходів захисту вітчизняного виробника. 

Що й  підтверджує частка відповідних податків у обсягах торгівлі 

(рис.  3).  

Співвідношення податків на зовнішні операції із відповід- 

ними базами оподаткування засвідчують таке: по-перше, частка експо-

рту, що вилучається через застосування вивізного мита, скоротилася 

за досліджуваних 10 років у 8 разів і становила 0,03% на початок 

2013  р., що є дуже малим значенням та підтверджує політику сприян-

ня нарощування експортних операцій; по-друге, частка імпорту, 

що  вилучається шляхом оподаткування, також знизилась із 2,22% 

до  1,56%, що не може свідчити про політику жорсткого протек- 

ціонізму, а підтверджує порівняно ліберальний характер зовнішньої 

торгівлі.  
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Рис. 3. Динаміка частки податків на експорт 

у загальному обозі експорту та частки податків на імпорт 

у загальному обсязі імпорту в Україні у 2004–2013 рр. 

(станом на 01.01) 

 
Джерело: розраховано та побудовано автором на основі даних [19–21]. 

 

Відтак можна зауважити, що до експорту товарів і послуг  

застосовується політика сприяння, адже ставки мита є настільки мізер-

ними, що на початок 2013 р. становили 0,03% бази нарахування. Окрім 

цього, до експортних операцій застосовуються й інші інструменти  

симулювання, наприклад застосування нульової ставки із ПДВ. Що 

стосується імпорту, то митні платежі так розподілені за товарними 

групами, що загалом суттєво не впливає на обсяги імпорту, тому  

сьогодні сформувалася більше ліберальна, а не виражена протекціоні-

стська політика. 

Висновки. Отже, підписання та поступове запровадження по-

ложень, передбачених угодою про асоціацію, зокрема у сфері митного 

регулювання, не повинні різко відобразитися ані на фіскальних, ані на 

регулюючих властивостях митних платежів за умов порівняної збалан-

сованості експорту та імпорту, адже, по-перше, митним платежам при-

таманна тенденція до зниження їх значення і у податкових, і в сукуп-

них надходженнях бюджету, адже вони поступаються іншим податкам 

за обсягами надходжень, зокрема податкам на споживання, по-друге, 
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частка податків на експорт та імпорт у відповідних базах нарахування 

залишається низькою, що не свідчить про суттєві регулюючі властиво-

сті, по-третє, повне та часткове скасування митних платежів передба-

чається здійснювати поступово впродовж перехідного періоду. Отже, 

однозначно можна стверджувати про те, що угода про асоціацію буде 

більш вигідною для української сторони за умов позитивного торгове-

льного балансу, тому подальші дослідження доцільно зосередити на 

оцінці структури експортно-імпортних операцій за регіональною 

спрямованістю і товарними групами та відповідній оцінці митного 

тарифу за цими ж ознаками з метою пошуку можливостей подальшої 

оптимізації митного тарифу відповідно до угоди про асоціацію та фіс-

кально-регулюючих потреби. 
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Лэвко М. Н. Некоторые аспекты таможенного регулирования 

внешнеэкономической деятельности в условиях ассоциации с ЕС 

Охарактеризована система регулирования внешнеэкономической дея-

тельности (ВЭД). Определено место таможенного регулирования в системе 

государственного регулирования ВЭД.  

Систематизированы инструменты, методы и меры регулирования 

ВЭД. Определены приоритеты применения правовых режимов осуществления 

ВЭД согласно договору об ассоциации. Дана оценка объемов внешней торговли 

по основным составляющим и определены тенденции внешнеторгового балан-

са. Проанализировано соотношение налогов на внешние операции с соответ-

ствующими базами налогообложения. Определены основные тенденции адап-

тации таможенного регулирования в условиях ассоциации с ЕС.  

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, система регу-

лирования ВЭД, объекты регулирования ВЭД, субъекты регулирования ВЭД, 

инструменты регулирования ВЭД, методы регулирования ВЭД, меры регули-

рования ВЭД, государственное регулирование, таможенное регулирование, 

налоги на международную торговлю и внешние операции, налоги на импорт, 

налоги на экспорт, объемы внешней торговли. 

 
Levko M. M. Some aspects of customs regulation of foreign economic 

activity in terms of association with the EU 

The system of foreign economic activity regulation was characterized as a 

set of the following components: subjects, objects, tools, methods and measures 

of  the regulation. It is determined that the tariff regulation is a part of government 

regulation, which in its turn is a subsystem of the overall foreign trade regulation 

system.  

The various scholars’ approaches to systematization of the methods of for-

eign economic activity regulation were considered, and the necessity of implementa-

tion of other than tariff and non-tariff methods was proved, that is why tactical 

methods of economic regulation were specified.  

The paper gives characteristics of the FEA legal regimes (national, most-

favoured, special) provided by the Ukrainian legislation and highlights priorities for 

the use of FEA legal regimes in terms of the association agreement. An estimation of 

the foreign trade volume by the main components was made and FEA importance in 

the economy was concluded, because its volume exceeds the product produced by 

residents’. The trends of the foreign trade balance were outlined. Since 2007 trade 

balance has been negative.  

Correlation taxes on foreign operations with the corresponding tax bases 

was analyzed and their share in the tax revenues of the budget also was indicated. 

Insignificant fiscal and regulatory role of customs and duties in Ukraine was 

proved. To summing up it can be said that if trade balance was positive the conse-

quences would be more favourable for Ukrainian side in terms of the association. 

http://databank.worldbank.org/data/home.aspx
http://databank.worldbank.org/Data/


_________________________________________________  Серія економічна ________ 
__________________________________________________________________________ 

 73 

The paper defines main trends of tariffs regulation adaptation in association with 

the EU towards full or partial cancellation customs and duties during the transition 

period. The necessity of the foreign trade structure analysis by region and trade 

groups in conjunction with the customs tariff was proved with the goal of optimizing 

both fiscal and regulatory properties of duties and customs. 

Key words: foreign economic activity (FEA), the system of foreign econom-

ic activity regulation, regulated objects of FEA, FEA subjects of regulation, tools, 

methods, measures of FEA regulation, state regulation, tariff regulations, taxes on 

international trade, taxes on imports, taxes on exports, the volume of foreign trade. 
 

Стаття надійшла 28 жовтня 2014 р. 

 

 

УДК [65.012.8:33(477)]        Н. В. Наконечна  

 
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ІНДИКАТОРІВ 
ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

 
Розглянуто актуальні проблеми соціально-економічного розвитку сус-

пільства, здійснено моніторинг і проведено контроль за досягненням цілей 

безпеки на макрорівні. Висвітлено перелік показників, порогові значення яких 

впливають на рівень економічної безпеки держави. Досліджено стан фінансо-

вої безпеки за певними її показниками – індикаторами, а також методологічні 

підходи до оцінки рівня фінансової безпеки та її складових. 

Ключові слова: економічна безпека держави, фінансова безпека дер-

жави, індикатори фінансової безпеки. 

 

Постановка проблеми. Особливої актуальності в ринкових 

умовах набуває проблема забезпечення економічної безпеки держави 

через запровадження підсистеми прийняття управлінських рішень. 

З  методологічної точки зору, оцінка рівня фінансової безпеки та її 

складових передбачає визначення критеріїв фінансової безпеки, вибір 

індикаторів та їх порогових значень, моніторинг цих показників, спів- 

ставлення фактичних значень з пороговими, аналіз отриманих резуль-

татів, визначення ступеня фінансової безпеки та прогнозування.  

Стан економічної безпеки є головним критерієм оцінки ефек- 

тивності державної політики і діяльності владних структур під час  

реформування й розвитку економічної системи держави, і зокрема, 

регулювання змін її фінансово-кредитної сфери.  

Фінансова безпека характеризується певними показниками – ін-

дикаторами, кожен із яких має своє граничне (мінімальне чи макси- 

мальне) значення.  
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Стан дослідження. Проблема оцінки рівня економічної безпеки 
ґрунтовно розроблена у російській економічній літературі. Одним з 
найбільш вдалих є підхід А. Сухорукова [1, с. 73], який вважає, що 
відхилення фактичного значення індикатора від порогового свідчить 
про необхідність профілактики або усунення причин, що викликають 
ці відхилення. Однією з базових розробок є концепція Е. Олейнікова 
[2, с. 413], яку він розглядає як розширену диференціацію індикаторів 
економічної безпеки на основі системи ознак. 

Метою статті є дослідження фінансової сфери економіки Украї-
ни, яка потребує додаткового посиленого контролю, про що неоднора-
зово наголошували не лише українські економісти-експерти, але й за-
кордонні фахівці.  

Виклад основних положень. Порогові значення визначаються 
залежно від специфіки досліджуваного явища, в основному визнача-
ються експертним методом. Пороговими значеннями фінансової без-
пеки для України можуть також прийматися значення відповідних  
показників інших країн. Система показників, розроблена С. Глазьєвим, 
розкриває кількісне співвідношення близько 40 індикаторів економіч-
ної безпеки із їх відповідними граничними значеннями [3, с. 80], що 
значно розширило розуміння категорії «економічна безпека». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Компоненти системи економічної безпеки держави 
 

Складено за: [3, с. 34–37]. 

Елементи системи забезпечення економічної безпеки 

 Організаційна структура, що є впорядкованою сукупністю державних 

інститутів і господарюючих суб’єктів та узгоджених взаємозв’язків 

між ними 

Правові засади регламентування відносин у сфері розвитку та функ-

ціонування систем забезпечення економічної безпеки 

Система принципів забезпечення безпеки економічної системи держави 

Підсистема моніторингу рівня безпеки макроекономічної системи держави 

Основні функції щодо підтримки належного рівня економічної безпеки 

Методи забезпечення безпеки усіх складових економічної безпеки 

Сукупність індикаторів економічної безпеки (показників стану кожно-

го з різновидів економічної безпеки) 

Підсистема інформаційного та аналітично-прогнозного забезпечення 
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Оскільки економічна безпека видозмінюється під впливом полі-

тичних, соціально-економічних та соціокультурних чинників, її основ-

ним завданням є встановлення допустимих меж відхилень значень ін-

дикаторів та визначення граничних значень, порушення яких спричи-

няє загрози економічній безпеці. Перелік показників, порогові значен-

ня яких впливають на рівень економічної безпеки держави, наведено 

в  табл. 1 [4; 5]. 

 
Таблиця 1 

 

Компоненти системи економічної безпеки держави 
 

Концепція 

національ-

ної безпеки 

Національні 

інтереси краї-
ни в сфері  

економіки 

Загрози  

економічній  

безпеці 

Порогові  

значення 

індикаторів 

економічної  
безпеки 

Організа-

ційна стру-

ктура еко-

номічної 
безпеки 

1. Країна в 

світовій 
спільноті, її 

глобальна 

безпека і 
геополіти-

чна роль. 

2. Націо-
нальні 

інтереси. 

3. Загрози 
національ-

ній безпеці. 

4. Забез-
печення 

національ-

ної безпе-
ки. 

1. Здатність 

економіки 
функціонувати 

в режимі роз-

ширеного 
відтворення. 

2. Конкурен-

тноздат-ність 
держави, біз-

несу, особи. 

3. Підвищен-
ня добробуту і 

якості життя 

населення. 
4. Стійкість 

фінансово-

банківської 
системи. 

5. Раціональ-

на структура 
зовнішньої 

торгівлі, дос-

туп вітчизня-
ної продукції 

переробної 

промисловості 
на зовнішні 

ринки, макси-

мально допус-
тимий рівень 

задоволення 

внутрішніх 
потреб за ра-

1. Втрата вироб-

ничого потенціа-
лу через високий 

рівень зношенос-

ті основних фон-
дів. 

2. Державний 

борг (внутрішній 
і зовнішній). 

3. Корпоратив-

ний борг. 
4. Високий рі-

вень бідності 

населення. 
5. Втеча капіта-

лу. 

6. Низька інно-
ваційна та інвес-

тиційна актив-

ність. 
7. Низька кон-

курентно-здат-

ність продукції. 
8. Інфляція, 

включаючи при-

ховане та очіку-
ване підвищення 

цін (природні 

монополії, стра-
ховий бізнес, 

нерухомість, 

зерновий ринок 
тощо). 

1. Обсяг ВВП,  

млрд грн. 
2. Валовий збір  

зерна, млн т. 

3. Частка в ВВП 
інвестицій в 

основний капі-

тал, %. 
4. Частка в ВВП 

витрат на оборо-

ну, %. 
5. Частка в ВВП 

витрат на науку, 

%. 
6. Частка іннова-

ційної продукції 

в загальному 
обсязі промисло-

вої продукції, %. 

7.Частка маши-
нобудування та 

металообробки в 

промисловому 
виробництві, %. 

8. Частка в зага-

льній кількості 
населення осіб з 

доходами нижче 

прожиткового 
мінімуму, %. 

9. Відношення  

доходів 10% 
найзабезпечені-

1. Спеціа-

льні держа-
вні органи 

(спец під-

розділи 
МВС, 

СБУ). 

2. Державні 
органи 

(РНБО, 

органи 
МВС, про-

куратури, 

судові, 
СБУ та ін.) 
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хунок імпорту. 
6. Незалеж-

ність країни на 

стратегічно 
важливих 

напрямах нау-

ково-техніч-
ного прогресу. 

7. Збережен-

ня єдиного 
економічного 

простору. 

8. Створення 
економічних і 

правових умов, 

що виключа-
ють криміналі-

зацію суспіль-

ства. 

шого до доходів 
найменш забез-

печеного насе-

лення.  
10. Рівень безро-

біття, % за  

МОП. 
11. Рівень моне-

тизації, % ВВП. 

12. Зовнішній 
борг, % ВВП. 

13. Внутрішній 

борг, % ВВП. 
14. Частка витрат 

на обслуговуван-

ня держборгу, % 
від загального 

обсягу витрат 

держбюджету. 
15. Дефіцит 

держбюджету,% 

ВВП. 
16. Рівень інфля-

ції, %. 

17. Обсяг золо-
товалютних ре-

зервів, млрд. дол. 
18. Відношення 

виплат по зовні-

шньому боргу до 
обсягу річного 

експорту, %. 

 

У Концепції економічної безпеки України, яка діяла до прий- 

няття Закону України «Про основи національної безпеки», є роз- 

рахунок інтегрального показника економічної безпеки та його  

прогноз.  

Це стало основою у розробці Методики розрахунку рівня еко-

номічної безпеки України [6], в якій встановлено перелік основних 

індикаторів стану економічної безпеки України, їхні оптимальні, поро-

гові та граничні значення, а також методи розрахунку інтегрального 

індексу економічної безпеки табл. 2.  

Належний рівень фінансової безпеки забезпечують здійснення 

моніторингу і визначення основних загроз для своєчасної розробки 

та  здійснення практичних заходів зниження негативного впливу 

чи  ліквідації загроз, які поділяють на внутрішні та зовнішні, існуючі 

та  можливі.  
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Таблиця 2 
 

Показники економічної безпеки України 
 

№ 

з/п 
Показники економічної безпеки 

Порогове 

значення 

1 Обсяг інвестицій, % до ВВП 25 

2 Витрати на науково-технічні роботи, % до ВВП 2 

3 Рівень інфляції за рік, % 5 

4 Обсяг внутрішнього боргу, % до ВВП менш як 30 

5 Обсяг зовнішнього боргу, % до ВВП менш як 20 

6 Рівень монетизації, % до ВВП 30 

7 Дефіцит бюджету, % до ВВП 1 

8 Ліквідні міжнародні резерви НБУ, млрд дол. до 5 

9 Вартість банківських кредитів не більш 

як 10% 

річних 

10 Рівень забезпечення потреби у пал.-енерг. ресурсах, % 100 

11 Частка потреби у паливно-енергетичних ресурсах, що 

забезпечується за рахунок імпорту з однієї країни, % 
30 

12 Енергоємність економіки, кг у. п/дол. США ВВП 0,85–0,87 

13 Коефіцієнт покриття імпорту експортом не менш 1 

14 Експортна залежність, % до ВВП 50 

15 Імпортна залежність, % до ВВП 50 

16 Індекс людського розвитку (дані ООН за 2013 р.) 0,73 

17 Рівень безробіття, % (дані МОП за I півріччя 2014 р.) 8,6 

18 Номінальна заробітна плата, дол. США 550 

19 Коефіцієнт депопуляції 1 

20 Загальний коефіцієнт народжуваності, проміле 14,6 

21 Загальний коефіцієнт смертності, проміле 11,1 

22 Коефіцієнт природного приросту (скорочення) насе-

лення, проміле 
0 

 
Критерієм поділу загроз на існуючі та можливі є порогове зна-

чення індикатора, який характеризує загрозу. Із перевищенням поро-

гових значень загрози стають існуючими або наявними. Найсуттєвіші 

загрози фінансовій безпеці країни знаходяться у сфері грошово-

кредитних відносин та банківської діяльності. Саме значні помилки 

у  фінансовій та грошово-кредитній політиці спричинили фінансову 

кризу 1998 р. та 2008 р.  

Основними загрозами в сфері забезпечення фінансової безпеки 

України є: 1) недостатність фінансових ресурсів у суб’єктів господа-

рювання для забезпечення відтворювального процесу; 2) незаверше-

ність законодавства у фінансовій сфері; 3) слабкість грошово-
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кредитної системи; 4) відсутність цілісної стратегії іноземного інвес-

тування; 5) низький рівень соціально-трудових відносин, соціальної 

спрямованості економіки; 6) незбалансованість структури зовнішньої 

торгівлі, значний обсяг зовнішнього боргу (перелік загроз фінансовій 

безпеці подано в табл. 3).  

 
Таблиця 3 

 

Ризики та загрози фінансовій безпеці України 
 

 Види потенційної чи реальної загрози, їх суть 

1. 
Недостатність фінансових ресурсів у суб’єктів господарювання для 

забезпечення відтворювального процесу та інвестиційної діяльності 

2. 

Недосконалість і незавершеність законодавства у фінансовій сфері, що 

призводить до послаблення її регулюючих функцій, криміналізації 

економічних відносин, зниження внутрішніх соціально-економічних 

стимулів економічного росту 

3. 

Слабкість грошово-кредитної системи, яка проявляється в недостатно-

сті обігових коштів, низькому рівні платіжної дисципліни, значних 

обсягах внутрішньої заборгованості; підтримання штучного курсу на-

ціональної валюти за рахунок переважно монетарних важелів, що 

стримує розвиток національної економіки і призводить до поширення 

«тіньової» економіки 

 

невисока конкурентоспроможність банківської системи України, низь-

кий рівень сумарного банківського капіталу, який не задовольняє пот-

реби економіки, особливо з огляду на потреби економічного зростання, 

на здійснення суттєвих структурних змін, переходу до інноваційно-

інвестиційної моделі економічного зростання 

4. 

Відсутність цілісної стратегії щодо іноземного інвестування, зокрема 

ТНК, недостатня інвестиційна активність вітчизняного капіталу, яка є 

недостатньою для відтворення національної економіки, усунення стру-

ктурних диспропорцій, економічного зростання країни 

 

низький рівень розвитку фондового та страхового ринку, його низька 

капіталізація, недостатність фондових інструментів, недосконалість 

фондової інфраструктури 

5. 

Низький рівень соціально-трудових відносин, соціальної спрямованос-

ті економіки, платоспроможності населення, штучне заниження варто-

сті робочої сили 

6. 

Незбалансованість структури зовнішньої торгівлі, значний обсяг зов-

нішнього боргу, зростання впливу транснаціонального капіталу на 

вітчизняну економіку, відсутність інфраструктури з обслуговування та 

дієвих механізмів регулювання грошових потоків глобальної економі-

ки, які були б включені до європейської та міжнародної систем безпеки 

 
Складено за: [7]. 
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На основі методології оцінки рівня економічної безпеки, роз- 

робленої Міністерством економіки, можна сформувати методологію 

оцінки рівня фінансової безпеки, відокремивши основні показники 

та  здійснивши поетапну процедуру оцінювання. 

Отож, методологічні підходи до оцінки рівня фінансової безпе-

ки та її складових включають визначення критерію фінансової безпе-

ки, вибір показників (індикаторів), визначення їх порогових значень, 

моніторинг цих показників, співставлення фактичних значень показ-

ників з пороговими, визначення ступеня фінансової безпеки, аналіз 

отриманих результатів, прогнозування найважливіших груп показни-

ків (індикаторів) (рис. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Методологічні підходи 

до оцінки рівня фінансової безпеки держави 

 

За умови нейтралізації загроз досягається стан захищеності на-

ціональних інтересів. Рівень загроз фінансовій безпеці найчастіше  

визначають оцінюванням за допомогою інтегрального показника, про-

те поширення набувають й інші методи.  

Окремими науковцями, зокрема О. Коваленко, як альтер- 

нативний шлях оцінювання рівня фінансової безпеки пропонується 

визначення критерію фінансової безпеки 

аналіз отриманих результатів 

вибір показників (індикаторів) 
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використання методів класичної теорії ймовірності [8]. За цією теорі-

єю, ймовірністю події (у нашому випадку – існування загрози безпеці) 

є відношення кількості рівно ймовірних варіантів (виникнення ризиків 

і потенційних загроз), що сприяють настання цієї події (стану небезпе-

ки), до кількості всіх можливих варіантів. У методиці визначення рівня 

економічної безпеки України є 35 показників рівня фінансової безпеки, 

отже, ймовірність перевищення їх порогових значень також 35 [8]. 

Розрахунок фактичного значення потребує аналізу порогових 

значень індикаторів стану фінансової безпеки України у часовому роз-

різі. Стосовно визначення інтенсивності та сили впливу загроз, варто 

звернутися до методів експертного аналізу. Використання методу  

оцінки рівня фінансової безпеки, запропонованого О. Коваленко, як 

додаткового механізму вимірювання ступеня загроз, дасть змогу під-

вищити ефективність заходів зі зміцнення фінансової безпеки держави. 

Застосування теорії ймовірності дозволить попереджати виникнення 

загроз і вживати адекватних заходів з їх зменшення, уникнення 

або  усунення.  

Висновки. Порівнюючи індикатори фінансової безпеки України 

за кілька останніх років із пороговими значеннями, можна зробити 

висновок про певне покращення ситуації, хоча криза 2008 р. суттєво 

вплинула на основні макроекономічні показники. Показники рівня 

інфляції, внутрішнього боргу, дефіциту бюджету, рівня монетизації 

(згідно офіційної статистики) не перевищують порогові значення. За-

непокоєння викликають показники вартості кредитів, міжнародних 

резервів, зовнішнього боргу, що знаходяться в зоні ризику.  

Для підвищення рівня фінансової безпеки України потрібно: ро-

зробити стратегію фінансової безпеки; забезпечити прийняття та імп-

лементацію Законів України про державний борг, фінансово-кредитну 

сферу, фінансові операції; створити надійну систему фінансового кон-

тролю, запровадити чіткий порядок отримання і відшкодування інозе-

мних кредитів для господарських суб’єктів різних форм власності; 

створити єдину державну інформаційну базу для усіх фінансово-

кредитних установ.  
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Наконечная Н. В. Современные тенденции индикаторов финансо-

вой безопасности государства  

Рассмотрены актуальные проблемы социально-экономического разви-

тия общества, осуществлен мониторинг достижения целей безопасности на 

макроуровне. Представлен перечень показателей, пороговые значения кото-

рых влияют на уровень экономической безопасности государства. Исследова-

но состояние финансовой безопасности по определенным ее показателям – 

индикаторам, а также методологические подходы к оценке уровня финансо-

вой безопасности и ее составляющих. 

Ключевые слова: экономическая безопасность государства, финан-

совая безопасность государства, индикаторы финансовой безопасности. 

 
Nakonechna N. V. Modern tendencies of financial security indicators of 

the state 

The special actuality in market conditions is acquired by the problem of 

providing economic security of the state through the input of subsystem of ac-

ceptance of administrative decisions. From the methodological point of view the 

estimation of financial strength and its security constituents envisages determination 

of criteria of financial safety, choice of indicators and their threshold values, moni-

toring of these indexes, comparison of actual values with a threshold, analysis of the 

got results, determination of degree of financial safety and prognostication. 

Threshold values are determined depending on the specifics of the investi-

gated phenomenon, mainly, determined with an expert method. By the threshold 

values of financial safety for Ukraine it can be also taken on values of correspond-

ing indexes of other countries. 

As economic security mutates under the act of political, socio-economic and 

sociocultural factors, its basic task is to establish possible limits of rejections of 

values of indicators and determinations of maximum values, violation of that causes 

threats to economic security. 

The criterion for the division of the existing threats and a threshold indica-

tor is possible which characterizes the threat. Over and above the thresholds threats 
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are existing or available. The most significant threat to the financial security of the 

country is located in the area of monetary and banking relations. 

Subject of neutralizing threats achieved the status of protection of national 

interests. The level of financial security threats often defines evaluation by means of 

integral index, but other methods are also prevalent. 

Key words: economic security of the state, financial security of the state, 

indicators of financial security. 
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ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ  

КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО  
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

 
Розкрито сутність основних положень концепції сталого розвитку. 

Зазначено, що це поняття є не лише своєрідним відкриттям сучасної суспіль-

ствознавчої думки, але й науковим синтезом багатьох теоретичних поло-

жень, які тією чи іншою мірою мають значне історичне підґрунтя. Дослі-

джено також етимологію дефініції «сталий розвиток». Наголошено на необ-

хідності розмежування сталого розвитку як певного суспільного феномена, 

суспільного процесу і сталого розвитку як певної наукової концепції, наукової 

теорії.  

Ключові слова: сталий розвиток, стабільність, стійкість, концепція 

сталого розвитку, суспільствознавство, суспільний процес, суспільно-

економічна система. 

 
Постановка проблеми. Початок третього тисячоліття характе-

ризується переходом суспільства від постіндустріального етапу розви-

тку до інформаційного. Трансформаційні процеси, що досі відбува-

ються у сучасному глобалізаційному світі, характеризуються багатьма 

радикальними змінами практично у всіх сферах суспільних відносин, 

вказують на подальше поглиблення суперечностей у системі коорди-

нат «суспільство-природа». У таких умовах потреба людства і у збе-

реженні, і в нарощуванні людського і природного потенціалу для за-

безпечення життєдіяльності усіх суб’єктів навколишнього середовища 

стає щодалі актуальною і такою, що настійно вимагає формування но-

вих організаційно-суспільних механізмів сучасного розвитку людства 
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на основі відповідних розроблених концептуально-теоретичних пара-

дигм і постулатів.  

Однією із таких нових наукових доктрин у суспільствознавстві, 

які б змогли відповісти на сучасні глобалізаційні виклики, є концепція 

сталого розвитку, теоретичні положення якої формують практичні  

основи для створення організаційно-управлінських механізмів, які  

повинні бути спрямовані на формування такого еколого-економіч- 

ного простору, у якому б гармонізувались інтереси всіх його суб’єктів 

у просторово-часовому вимірі з урахуванням уникнення чи врахування 

подальших загроз. 

Стан дослідження. Широке коло питань проблематики сталого 

розвитку на макро-, меза- та мікрорівнях, формування та реалізації 

політики сталого розвитку, механізмів ресурсного забезпечення стало-

го розвитку розробляють провідні представники вітчизняних і закор-

донних наукових шкіл. Значний внесок у постановку проблематики 

сталого розвитку зробили вітчизняні дослідники Б. В. Буркинський, 

І. К.  Бистряковий, Т. П. Галушкіна, З. В. Герасимчук, М. А. Голубець, 

Б. М. Данилишин, М. І. Долішній, М. З. Згуровський, П. Г. Костюк, 

В. С. Кравців, І. І. Лукінов, Л. Ц. Масловська, Л. Г. Мельник, Б. Є. Па-

тон, Л. Г. Руденко, В. М. Степанов, В. М. Трегобчук, Ю. Ю. Туниця, 

В. Я. Шевчук, В. О. Шубравська, М. Г. Чумаченко та ін. 

Метою статті є обґрунтування концепції сталого розвитку та його 

розмежування як певного суспільного феномена, суспільного процесу 

і  сталого розвитку як певної наукової концепції, наукової теорії.  

Виклад основних положень. Необхідність у поглибленому те-

оретичному обґрунтуванні сучасних закономірностей і тенденцій сус-

пільно-економічного розвитку зумовлена і тим, що наукові уявлення 

щодо механізмів їх реалізації здебільшого зводяться до з’ясування суті 

протікання лише однієї із фаз циклічного розвитку спаду, стабільності 

чи зростання. Проте, складність вирішення такої проблеми полягає 

якраз у тому, що, незважаючи на те, що загальна глобалізаційна тенде-

нція розвитку суспільства характеризується пришвидшеністю, прогре-

сивністю, в окремих суспільно-природних підсистемах, в окремих ча-

сових періодах складно визначити стан, динаміку і структуру їх суспі-

льно-економічного розвитку. Саме тому для оцінки і прогнозування 

змін у розвитку соціальної, економічної та екологічної підсистем доці-

льно чіткіше сформулювати основні теоретико-методологічні принци-

пи, які лежать в основі концепції сталого розвитку, як такій, що знач-

ною мірою відповідає сучасним науковим уявленням про закономірно-

сті сучасного суспільно-економічного розвитку. Такі чітко сформульо-

вані принципи, безумовно, пов’язують наукові знання із реальною  
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дійсністю, є «містком» між теорією і практикою, оскільки розкриття їх 

змісту створює теоретичну «платформу» для розробки та побудови 

різноманітних моделей функціонування як соціальних, так і економіч-

них та екологічних підсистем, формує науково-методичне та організа-

ційно-практичне підґрунтя для планування і прогнозування розвитку 

цих підсистем, є методологічною основою формування стратегії стало-

го розвитку. 

Варто зазначити, що теперішнє трактування основних положень 

концепції сталого розвитку – це не лише своєрідне відкриття сучасної 

суспільствознавчої думки, але й науковий синтез багатьох теоретичних 

положень, які мають значне історичне підґрунтя. Слід мати на увазі, 

що концептуальні положення теорії сталого розвитку ґрунтуються на 

врахуванні базових принципів не тільки економічної науки, але й ін-

ших галузей суспільствознавства. Тому доцільно окреслити ті теоре-

тичні надбання, які стали теоретичним фундаментом для формування 

концепції сталого розвитку.  

Зокрема, ще Арістотель обґрунтував двоїсту природу вартості, 

а  Фома Аквінський започаткував науковий термін «багатство приро-

ди». Значно пізніше В. Петті здійснив наукову оцінку природних фак-

торів (землі, ресурсів, клімату) та праці. Класики політичної економії 

А. Сміт і Д. Рікардо формували основи трудової вартості, а Дж. Мілль 

урахував динамічну складову, що отримало наукове доповнення за 

переходу від статичної теорії рівноваги до теорії руху. Томас Мальтус 

обґрунтував певну залежність між демографічним чинником (зростан-

ням народонаселенням) і виробництвом предметів споживання, що 

давало йому підстави зробити висновок про можливість появи кризи 

перенаселення та соціально-екологічної катастрофи. 

Класики марксистської теорії, досліджуючи закономірності роз-

витку капіталістичного способу виробництва, визначили низку фунда-

ментальних положень щодо тенденцій розвитку індустріального та 

постіндустріального суспільства. М. Вальрас і К. Менгер теоретично 

обґрунтували концепцію загальної рівноваги соціально-економічної 

системи, а інституціоналісти довели домінантну роль інформаційного 

чинника у процесі розвитку цієї системи [15, с. 8].  

Новітня ж історія розробки проблематики сталого розвитку  

тісно пов’язана з аналізом соціально-економічних та еколого-

економічних чинників, що спричинили розвиток науково-технічного 

прогресу у 60–80 роках минулого століття. 

Досліджуючи еколого-економічні аспекти загальних тен- 

денцій розвитку суспільства, так звані неомальтузіанці Дж. Форрестер, 

А. Печчеї, Д. Медоуз зробили висновок про межі економічного  
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зростання, який ґрунтувався на необхідності визнання доцільності  

обмеження промислової діяльності, чисельності населення планети 

й  рівня споживання. 

Заперечуючи такі наукові погляди, представники наукової шко-

ли технологічного детермінізму американські економісти Дж.-К. Гелб-

рейт і В. В. Ростоу, а також сучасний економіст Р.-М. Солоу вказували 

на те, що саме науково-технічний прогрес значно розширює межі еко-

номічного зростання й соціально-економічного розвитку, змінює не 

тільки кількісні параметри продуктивних сил, що визначають загальні 

ознаки зростання й розвитку, але й істотно видозмінює якісну характе-

ристику умов життєдіяльності людей через те, що поява новітніх інно-

ваційних технологій дозволяє впливати і на покращення навколишньо-

го екологічного середовища, і на рівень задоволення зростаючих пот-

реб населення [10, с. 50]. 

Теоретики індустріального та постіндустріального суспільства 

американські соціологи-економісти Д. Белл та Е. Тоффлер, досліджу-

ючи соціальні аспекти процесів зростання й розвитку суспільства під 

впливом науково-технічного прогресу, зробили низку цікавих науко-

вих висновків, які так чи інакше вплинули на розробку концепції ста-

лого розвитку. Зокрема, заслуговують наукової уваги їх положення 

про те, що за переходу від індустріального до постіндустріального су-

спільства виникає перехід від виробництва товарів до економіки пос-

луг, що у структурі зайнятості домінує професійний та технічний клас, 

що значно пояснюється роль науки у реалізації інноваційної політики, 

що поглиблення інтелектуалізації праці спричиняє залучення вчених 

до політичних процесів, що багатство й влада перетворюється на цін-

ності, до яких прагнуть і які намагаються отримати класи [10, с. 51]. 

Доцільно зауважити про цей незаперечний факт, що, незважаю-

чи на марксистсько-ленінський ідеологічний підтекст, певний внесок у 

розробку проблематики економічного зростання й розвитку (практичні 

моделі перебудови, пришвидшення, втілення у політиці РСР) зробили 

такі відомі радянські вчені-економісти, як Л. І. Абалкін, О. І. Анчиш-

кін, Н. П. Кузнєцова, О. І. Ноткін, В. К. Черняк, Ю. В. Яковець та ін. 

Узагальнено їх наукова позиція полягала у виокремленні трьох катего-

рій розвитку: збільшення масштабів продуктивних сил (економічні 

ресурси) – кількісний аспект; структурні зміни у складі елементів – 

структурний аспект; зрушення в усереднених та індивідуальних кори-

сностях, споживчих якісних характеристик окремих елементів продук-

тивних сил – якісний аспект. Ураховуючи те, що кількісний аспект 

характеризує екстенсивний розвиток продуктивних сил, а структурний 

і якісний – інтенсивний тип розвитку, автори цих ідей роблять висно-
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вок, що науково-технічний прогрес безпосередньо сприяє якісному 

і  структурному вдосконаленню продуктивних сил суспільства 

[10,  с.  51–52].  

Значний внесок у розробку концепції сталого розвитку зробили 

і українські вчені. Класики української економічної думки В. Вернад-

ський, С.  Подолинський були занепокоєні проблемою «виживання 

майбутніх поколінь» і розробили наукові дороговкази її вирішення. 

Сучасний стан розробки проблематики сталого розвитку можна оха- 

рактеризувати так. Провідною організацією, яка досліджує національ-

ну специфіку досягнення мети сталого розвитку України, є Державна 

установа «Інститут економіки природокористування та сталого розви-

тку Національної академії наук України» під керівництвом академіка 

НААН України М. А. Хвесика. Учені-спеціалісти цієї установи плідно 

і творчо розробляють і ідеолого-філософські, і концептуально-

теоретичні засади сталого розвитку. Результати цих розробок відобра-

жені як у чисельних публікаціях (монографіях, статтях), так і в обґрун-

туванні теоретико-методологічних підходів до формування наукових 

основ стратегії сталого розвитку [5, с. 168; 12, с. 465]. 

Висвітленню цивілізаційних аспектів методологічних проблем 

сталого розвитку присвячена колективна монографія як результат нау-

ково-дослідної роботи працівників кафедри філософії Київського наці-

онального економічного університету імені Вадима Гетьмана у межах 

теми, «Концепція сталого розвитку: цивілізаційний контекст», що 

включена Міністерством науки України до державного реєстру науко-

вих досліджень на 2006–2010 рр. [7, с. 295]. Крім сформованих науко-

вих шкіл, предметом досліджень є концептуальні засади сталого роз-

витку, значний внесок у розробку цієї проблематики зробили й окремі 

вітчизняні вчені. Так, В. М. Боголюбов аналізує проблеми сталого роз-

витку суспільства у контексті формування професійної компетентності 

магістрів-екологів [1, с. 324]. В. І. Куценко досліджує стратегію і так-

тику формування сталого розвитку через призму соціогуманітарної 

сфери [5, с. 468]. Л. В. Проданова розглядає процеси забезпечення  

сталості економічної системи в умовах глобалізації [14, с. 364], а 

В. В.  Горлинський висвітлює ціннісно-філософські аспекти сталого 

людського розвитку [3, с. 378].  

Про актуальність проблематики сталого розвитку засвідчує і те, 

що в деяких вищих навчальних закладах уведено для вивчення і ви-

кладання такий навчальний курс, як «Основи стійкого розвитку», про-

відним автором якого є професор Л. Г. Мельник [6, с. 383; 9, с. 654]. 

Прикметним є і те, що тематика сталого розвитку стала предме-

том наукового обговорення на теоретико-практичних конференціях, 
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організаторами яких є навчальні заклади у таких містах, як Тернопіль, 

Суми, Дніпропетровськ, Кам’янець-Подільський [2, с. 372; 4, с. 193; 

8,  с. 340; 11; 13, с. 108]. 

Популяризацію тематики сталого розвитку значну увагу приді-

ляє спеціалізований міжнародний науково-виробничий журнал «Ста-

лий розвиток економіки», який регулярно видає Університет економі-

ки і підприємництва (м. Хмельницький), а засновником є Білоцерків-

ський національний аграрний університет. 

Отже, навіть такий фрагментарний аналіз стану розробки про-

блематики сталого розвитку засвідчує те, що в Україні наукове співто-

вариство зацікавлене розробкою проблем подальшого розвитку вітчи-

зняної економіки з урахуванням сучасних новітніх досліджень у цій 

важливій сфері суспільствознавства. У цьому контексті робимо поси-

лання на інформаційно-аналітичну довідку, яку подав В. М. Боголю-

бов, у якій, зокрема, здійснена диференціація проблематики сталого 

розвитку із посиланням на конкретних авторів, згідно з якою виділя-

ються концептуальні та методологічні підходи до формування страте-

гій і принципів переходу суспільства до сталого розвитку [1, с. 13–17]. 

Історико-теоретичний аналіз наукових поглядів на з’ясування 

суті такого глобально-суспільного феномена, як сталий розвиток, до-

зволяє визначити низку дискусійних питань. Від правильної відповіді 

на них великою мірою залежить і глибина розкриття теоретичного  

змісту цього поняття. Слід зауважити, що у науковій літературі  

часто публікуються різноманітні тлумачення терміна «сталий розви-

ток». Не вдаючись до формально-логічного аналізу співзвучних термі-

нів «сталий», «стійкий» чи навіть «стабільний», вважатимемо, що  

особливу відмінність у змістовному їх трактуванні складно диферен-

ціювати. Тому, можемо стверджувати, що, вживаючи термін «сталий 

розвиток», змісту цього поняття цілком можуть відповідати і такі тер-

міни, як «стійкий розвиток» чи «стабільний розвиток». Тобто, на нашу 

думку, це не той випадок, коли потрібна додаткова словесна «еквіліб-

ристика» щодо намагання «боротися» за чистоту понятійно-кате-

горіального апарату науки. 

Більш важливою у такому розумінні є необхідність розмежу-

вання сталого розвитку як певного суспільного феномена, суспільного 

процесу і сталого розвитку як певної наукової концепції, наукової тео-

рії. Тобто, доцільно завжди чітко відрізняти сталий розвиток в онтоло-

гічному та гносеологічному аспектах. Зокрема, слід сприймати сталий 

розвиток як певний етап, фазу у циклі економічного розвитку, оскіль-

ки, крім стабільності, стійкості розвитку системи, виникають такі його 

характеристики, як спад, піднесення, занепад. Тому цілком логічно 
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можна стверджувати, що, виділивши об’єкти і суб’єкти сталого розви-

тку, цілком можливо виділити і як певні його рівні (глобалізаційний, 

національний, регіональний, індивідуальний), так і певні сфери життє-

діяльності (соціальна, економічна, екологічна). 

Для більш повної характеристики сталого розвитку як суспіль-

ного феномена доцільно аналізувати його і у просторово-часовому 

вимірі (територія, минуле, майбутнє), і необхідно визначити його кіль-

кісно-якісні характеристики (параметри, індекси), що створює необ-

хідну теоретико-методологічну основу для моделювання і прогнозу-

вання соціально-економічного розвитку. 

Крім використання зазначених філософських, діалектико-

логічних категорій «простір», «час», «кількість», «якість» за дослі-

дження суті сталого «розвитку», важливе «методологічне» значення 

мають такі категорії, як «зміст» і «форма», «причина» і «наслідок», 

«загальне особливе» і «одиничне», «суть» і «явище», «суперечності» 

та ін. Це означає, що наукове сприйняття сталого розвитку має таке 

перевірене на предмет пошуку наукової істини методологічне підґрун-

тя, як діалектична логіка, оскільки останнім часом із зрозумілих  

причин її понятійно-категоріальний апарат втрачає теоретичну потугу 

і практично не використовується в сучасних теоретико-методологічних 

дослідженнях. Однією із причин такого відкидання цього потужного 

методологічного інструментарію є намагання надати йому ідеологіч-

ного спрямування і сприймати як щось минуле, застаріле.  

На нашу думку, науковий пошук істини є неможливим без ура-

хування набутого минулого досвіду, а його ефективність насамперед 

залежить від уміння його використовувати у процесі теоретичного 

аналізу. Тоді можемо чітко стверджувати, що врахування застосування 

категорій, законів, принципів діалектичної логіки як важливого мето-

дологічного інструментарію, навіть за дослідження такого феномена, 

як сталий розвиток, не можна огульно відкидати чи зовсім не сприйма-

ти. Адже сходження від конкретно-чуттєвого до абстрактного і від 

нього до практики і є науковим пошуком істини. 

Якщо ж уточнити наведені положення, то це означає, що фор-

мування теорій сталого розвитку на основі визначеної концепції пе-

редбачає визнання її як порівняно самостійної теоретичної системи із 

своїм понятійно-категоріальним апаратом, своєю логічно обґрунтова-

ною внутрішньою категоріальною структурою. Такий підхід, на нашу 

думку, дозволяє значно посилити науково-практичну актуальність 

і  зацікавленість до проблематики сталого розвитку, водночас не від-

кидає необхідність і можливість застосування таких більш сучасних 

методологічних інструментів, як системний підхід і т. д. 
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Зокрема, такі основні поняття в методології системного підходу, 

як «система», «елементи», «структура», «функція», цілком придатні 

для більш глибокого сприйняття сталого розвитку як системно-

комплексного феномена. Наприклад, вважаємо, що розкриття суті ста-

лого розвитку тільки через три його складові (соціальну, економічну, 

екологічну) буде більш повним і аргументованим за входження у про-

цес дослідження як його предмета ще однієї підсистеми, у якій будуть 

теоретично відображені внутрішні структурні взаємозв’язки між ви-

значеними підсистемами.  

Ще однією важливою теоретико-методологічною проблемою у 

процесі дослідження проблематики сталого розвитку є аналіз його 

специфічної «дорожньої карти» – алгоритму перетворення теоретич-

них знань у суспільну практику. Адже справді практичне значення 

будь-якої теорії якраз полягає у тому, щоб отримані наукові результати 

призвели до підвищення ефективності людської діяльності, безпосере-

дньо впливали на вдосконалення систем управління чи регулювання 

цієї діяльності. Результатом реалізації такого механізму перетворення 

знань у дійсність є підготовка реальних науково-методичних реко- 

мендацій, різноманітних програм, планів, які і є тим практичним фун-

даментом, що безпосередньо впливатиме на ухвалення і прийняття 

управлінських рішень щодо вдосконалення та підвищення ефективно-

сті людської діяльності у тій чи іншій сфері. 

Розкриваючи безпосередньо практичні (онтологічні) аспекти 

сталого розвитку, не слід заперечувати його гносеологічну, пізнаваль-

ну природу, оскільки від глибини її мислення сприйняття значною мі-

рою залежить цивілізаційний характер майбутньої поведінки і діяль-

ності основних дійових осіб, які беруть участь у забезпеченні устале-

ності соціально-економічного розвитку. Саме цивілізаційна детерміна-

нта, яка охоплює філософську, моральну, релігійну, економічну, еко-

логічну, соціокультурну, освітньо-виховну, етнокультурну, політично-

правову та інші складові, зможе забезпечити формування сучасної  

світоглядної та науково-дослідницької парадигми мислення і втілити 

її  у  відповідну наукову систему понять і категорій [7, с. 7].  

Крім теоретичної бази формальної і діалектичної логіки, систе-

много підходу та інших загальнонаукових методологічних інструмен-

таріїв, за дослідження проблематики сталого розвитку не можна обій-

тись без використання як методу аналізу теоретичних положень таких 

наук, як економічна теорія, соціологія, менеджмент, математика, ста-

тистика та інших, дотичних до цієї тематики наукових дисциплін. 

Тобто теоретико-методологічний взаємозв’язок тут є цілком 

зрозумілим: теоретичні положення вказаних наук також є необхідним 
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і  надзвичайно важливим методологічним інструментарієм наукового 

пізнання досліджуваного суспільного феномена – сталого розвитку. 

Висновки. Отже, теоретико-методологічний аналіз концепту- 

альних засад сталого суспільно-економічного розвитку обов’язково 

повинен передбачати адаптацію його застосування до конкретних  

суспільно-економічних обставин і реалій. Тому формування оптима-

льного навколишнього середовища для забезпечення сталого розвитку, 

зокрема в Україні, апріорі передбачає створення належного механізму 

державно-правового регулювання в умовах стабільного суспільно-

політичного та соціально-економічного розвитку. А це означає, що 

у  сучасній кризовій ситуації, яка виникла в Україні, потрібно форму-

вати надійний та ефективний фундамент для забезпечення стійкого, 

стабільного розвитку суспільно-економічної системи України. 
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Пицур Я. С., Сенышин О. С. Историко-теоретический анализ кон-

цепции устойчивого социально-экономического развития 

Раскрыта сущность основных положений концепции устойчивого раз-

вития. Отмечено, что эти понятия являются не только своеобразным отк-

рытием современной научной мысли, но и синтезом многих теоретических 

положений, в той или иной степени имеющие широкую историческую основу. 

Исследована этимология дефиниции «устойчивое развитие». Обоснована  

необходимость разграничения устойчивого развития как определенного обще-

ственного феномена, общественного процесса и устойчивого развития как 

определенной научной концепции, научной теории.  

Ключевые слова: устойчивое развитие, стабильность, устойчи-

вость, концепция устойчивого развития, обществоведение, общественный 

процесс, общественно-экономическая система. 

 

Pitsur Y. S., Senyshyn O. S. Historical and theoretical analysis of the 

concept of sustainable socio-economic development 

The essence of the main provisions of the concept of sustainable develop-

ment was solved in the work. It is noted that this concept is not only a kind of mod-

ern social science discovery thoughts, but scientific synthesis of many theoretical 

positions that have significant historical background to some extent. It also was 

indicated that the latest development is the history of sustainable development issues 

which are closely related to the analysis of socio-economic and environmental and 

economic factors that led to the development of scientific and technological pro-

gress. Doctrines of known economists and sociologists on social aspects of the pro-

cesses of growth and development of the society under the influence of scientific and 

technological progress, which somehow affected the development of the concept of 

sustainable development, were considered. The significant contribution to the devel-

opment of the concept of sustainable development made by Ukrainian scientists was 

determined. The authors noted the relevance of sustainable development issues 
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proving facts of relevant teaching courses at local universities, scholarly discussion 

of such topics in the theoretical and practical conferences and specialized interna-

tional publications.  

The etymology of the definition «sustainable development» was investigated. 

The need to distinguish sustainable development as a particular social phenomenon, 

the social process and sustainable development as a scientific concept, a scientific 

theory were emphasized by the authors. That is always advisable to distinguish be-

tween sustainable development in the ontological and epistemological terms. More 

complete description of sustainable development as a social phenomenon is advisa-

ble to analyze as a space-time dimension and must determine its quantitative and 

qualitative characteristics, creating a theoretical and methodological framework for 

modeling and forecasting of socio-economic development.  

Key words: sustainable development, stability, sustainability, the concept of 

sustainable development, social science, social process, social and economic system. 
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СИСТЕМНО-СТРУКТУРНИЙ ПІДХІД 

ДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ 
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

 
(Закінчення. Початок у № 1-2014) 

 

Головне місце у системі економічної безпеки, безумовно, посі-

дає об’єкт безпеки, або керований елемент, який зазнає впливу найріз-

номанітніших деструктивних чинників і котрий потребує постійного 

захисту з боку суб’єктів безпеки. Безпека об’єкта – це стан захищенос-

ті об’єкта від різноманітних загроз, за якого створені умови для його 

нормального функціонування. Безпека об’єкта гарантується і підтри-

мується суб’єктом(ами) безпеки шляхом розробки та реалізації систе-

ми відповідних заходів.  

Суб’єктами безпеки, відповідно до передбачених вітчизняним 

законодавством гілок влади та суспільних інституцій, є: 

– органи законодавчої влади, які визначають на рівні законів 

основні напрями й механізми гарантування економічної безпеки;  

– органи виконавчої влади, що визначають стратегію га- 

рантування економічної безпеки та її реалізацію на рівні економічної 

політики;  
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– судові органи, які забезпечують дотримання законів у цій 

сфері, і прокуратура, що здійснює правовий контроль за їхнім  

виконанням;  

– державні інститути, які виконують адміністративно-правові 

й правоохоронні функції;  

– наукові колективи, що займаються дослідженням проблем 

гарантування економічної безпеки в теоретичній, методологічній 

і  практичній площинах. 

Загалом усі суб’єкти безпеки повинні не лише проявляти готов-

ність і здатність захищати національні інтереси, протидіяти різним 

загрозам, а й підтримувати соціально-економічну стабільність у дер-

жаві та сприяти максимальній реалізації інтелектуального потенціалу з 

метою зміцнення економічної безпеки та побудови національної еко-

номіки інноваційного типу. Без сумніву, ключова роль повинна нале-

жати державі, яка зобов’язана визначити (встановити) формат відно-

син між суб’єктами безпеки з питань гарантування економічної безпе-

ки, сприяти узгодженню інтересів між ними та забезпечувати належне 

функціонування системи економічної безпеки. 

Так, суб’єкти безпеки повинні здійснювати свою діяльність на 

основі визначеної стратегії та тактики. Стратегія економічної безпеки 

повинна здійснюватися відповідно до інтересів та пріоритетів суспіль-

ства і держави та бути спрямованою на досягнення встановлених ці-

лей. Стратегія передбачає чітке обґрунтування цілей та завдань, розро-

бку довгострокової політики держави щодо виявлення, попередження 

та усунення (ліквідацію) загроз економічній безпеці держави. Окрім 

цього, стратегія повинна охоплювати комплекс заходів превентивного 

характеру, що здійснюється усіма суб’єктами безпеки та систему захо-

дів негайного реагування у випадку миттєвої реалізації загроз. Варто 

наголосити, що реалізація стратегії здійснюється за допомогою здійс-

нення інститутами влади системи конкретних економічних, правових, 

адміністративних та інших заходів.  

Тактика гарантування економічної безпеки передбачає застосу-

вання визначених процедур і виконання конкретних дій з питань гара-

нтування економічної безпеки держави у близькій перспективі. Зага-

лом розроблені стратегія та тактика гарантування економічної безпеки 

повинні відповідати чітко визначеній меті та окресленим завдання сис-

теми економічної безпеки. 

Суб’єкти безпеки, що забезпечують дотримання національних 

інтересів, повинні дбати про цілковиту безпеку усіх об’єктів (у нашо-

му випадку – інтелектуального потенціалу), використовувати весь  

наявний арсенал, відтак гарантувати економічну безпеку в цілому. 
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Центральне місце у системі економічної безпеки посідає меха-

нізм гарантування економічної безпеки, внутрішня структура якого 

представлена методами, важелями, засобами та функціями. Означений 

механізм є своєрідним умонтованим пристроєм багатофункціонально-

го призначення, а також комплексом заходів в економічних інтересах 

держави, за допомогою якого суб’єкти безпеки гарантують безпечний 

стан і розвиток усіх об’єктів безпеки.  

Так, дія механізму гарантування економічної безпеки повин-

на  бути спрямована на збереження, розвиток і відтворення інте- 

лектуального потенціалу як найважливішого стратегічного ресурсу 

держави.  

Вагомими передумовами функціонування такого механізму є: 

– обґрунтування стратегії та тактики гарантування економічної 

безпеки; 

– виділення найважливіших індикаторів економічної, зокрема 

інтелектуальної безпеки; 

– моніторинг чинників, що становлять загрозу економічній 

безпеці держави; 

– здійснення економічної діагностики; 

– аналіз показників результативності заходів із гарантування 

економічної безпеки держави. 

Окрім цього, ефективність механізму гарантування економічної 

безпеки необхідно розглядати на таких трьох рівнях: 

1 – стратегічному, що передбачає ухвалення концептуальних 

далекоглядних рішень щодо дотримання належного рівня економічної 

безпеки та безпекової дисципліни в державі; 

2 – тактичному, що охоплює комплекс превентивних заходів 

і  ліквідацію детермінованих (визначених) загроз у конкретний про- 

міжок  часу; 

3 – оперативному, головне завдання якого – застосування опера-

тивних заходів із ліквідації наслідків реалізації загроз, відшкодування 

завданих збитків. 

У межах самої системи економічної безпеки важливого значен-

ня набуває процес розробки державної (або галузевої) політики, кон-

цепції, стратегії гарантування економічної безпеки, чи прийняття  

відповідних нормативних документів, резолюцій тощо, адже в умовах 

постійних викликів зростає необхідність безперервної діяльності із 

захисту національних інтересів та гарантування економічної безпеки 

в  цілому. 

На нашу думку, головне призначення механізму гарантування 

економічної безпеки полягає у створенні та реалізації умов щодо  
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нагромадження та використання інтелектуального потенціалу з метою 

гарантування вищого ступеня економічної безпеки держави. 

Важливими компонентами механізму гарантування економічної 

безпеки є методи та важелі, що становлять собою систему прийомів та 

інструментів прямої дії на об’єкт(и) безпеки. Методи – це специфічні 

способи впливу суб’єкта безпеки, зокрема держави, на об’єкт безпе-

ки – інтелектуальний потенціал – з метою гарантування сприятливих 

умов його розвитку та використання відповідно до визначених мети 

та  завдань. 

Дієвими методами, що активізують дію механізму гарантування 

економічної безпеки, на наш погляд, є: 

– оптимізаційний метод – полягає у виборі (відборі) серед  

можливих траєкторій або трендів безпечного розвитку національної 

економіки оптимальної траєкторії. Він передбачає пошук найефектив-

нішого (оптимального) рішення із застосуванням методів економіко-

математичного моделювання та прогнозування; 

– метод науково обґрунтованого планування та прогнозування 

економічної ситуації; 

– програмно-цільовий метод – розробка важливих програм 

розв’язання найактуальніших економічних, зокрема інтелектуальних 

та інноваційних проблем гарантування економічної безпеки; 

– функціонально-вартісний метод – вивчає функції об’єкта 

безпеки та способи їх ефективної реалізації; 

– метод системного аналізу – передбачає комплексний підхід 

до залучення та раціонального використання усіх видів ресурсів, зок-

рема інтелектуальних; 

– балансовий метод, в основі якого – узгодження потреб і ре-

сурсів, зокрема інтелектуальних, щодо збалансованого економічного 

розвитку та гарантування економічної безпеки держави; 

– метод дослідження рівноважного стану системи еконо- 

мічної безпеки – полягає у визначенні її рівноважної траєкторії, зрів-

новаженого або збалансованого економічного росту, інших динаміч-

них процесів і явищ, що мають передбачуваний пропорційний  

характер; 

– форсайт – метод, що охоплює елементи довгострокового ін-

дикативного планування і прогнозу, що дозволяє суб’єктам безпеки 

всіх рівнів ієрархії оцінювати напрями подальшого розвитку складної 

системи економічної безпеки, здійснювати якісне стратегічне плану-

вання, активно впливати на формування інноваційних інститутів, ви-

користовувати і постійно оновлювати відповідний інструментарій та 

методологію дослідження з метою досягнення синергетичного ефекту 
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в умовах динамічних нелінійних процесів, циклічних коливань, інтен-

сивного метаболізму зовнішнього середовища. 

Важелі виступають особливим елементом механізму гаранту-

вання економічної безпеки, оскільки використовуються як спосіб змі-

ни економічного стану об’єкта безпеки – інтелектуального потенціа-

лу – в бік прогресивних зрушень всередині національної економіки, 

а  відтак і досягнення вищого рівня економічної безпеки держави.  

Завдяки важелям відбуваються особливі зміни в економіці держави 

з  метою досягнення позитивних результатів і на макро-, і на мікрорів-

нях. До основних важелів, які можна застосувати для гарантування 

економічної безпеки держави, належать: трансфер технологій, пряме 

іноземне інвестування, впровадження різноманітних інновації (техно-

логічні, інтелектуальні, організаційні, нові інтелектуальні продукти, 

нові процеси тощо), державні гарантії, кредитні пільги, гранти, по- 

даткове стимулювання, державно-приватне партнерство, нові форми 

кооперації та ін. 

Невід’ємною складовою механізму гарантування економічної 

безпеки є засоби, або способи дії, для досягнення обраної мети, тобто 

дотримання безпечного рівня функціонування національної економіки 

та гарантування вищого ступеня економічної безпеки держави. Усі 

засоби можна розділити на: 

– економічні (інноваційна, фіскальна політика); 

– правові (закони, постанови, розпорядження); 

– політичні (програми); 

– адміністративні (норми, нормативи, стандарти). 

Водночас засоби гарантування економічної безпеки можна кла-

сифікувати за ознакою прямого чи опосередкованого впливу. Так, до 

засобів прямого впливу на стан економічної безпеки належать держав-

ні замовлення, контракти, цільові інвестиційні програми, субсидії, лі-

цензування, квотування, нормативи, стандарти тощо. Засобами опосе-

редкованого впливу виступають податки, норми амортизації, кредитні 

ставки, митні тарифи на ін. 

Сутність механізму гарантування економічної безпеки держави 

розкривається через функції, які він виконує. До основних функцій 

цього механізму, на нашу думку, можна віднести: інформаційну, попе-

реджувальну (превентивну), практичну, прогностичну, регулювальну, 

захисну, контрольну.  

Зміст інформаційної функції полягає в постійному інформуванні 

суб’єктів економічної безпеки про реальні та потенційні загрози. 

Попереджувальна (превентивна) функція пов’язана з ужиттям 

комплексу заходів, спрямованих на недопущення або зменшення  
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економічних втрат і з можливістю здійснення профілактичних за- 

ходів, спрямованих на попередження настання потенційних загроз 

в  економічній  сфері.  

Практична функція механізму зводиться до наукового обґрунту-

вання макроекономічної політики держави, зокрема інноваційної, роз-

робки рекомендацій щодо застосування принципів і методів раціона-

льного господарювання та підвищення рівня економічної безпеки.  

Прогностична функція механізму виявляється у розробці науко-

вих основ передбачення перспектив економічного розвитку в подаль-

шому. По суті, вона зводиться до розробки прогнозів довгострокових 

програм економічного розвитку з урахуванням потенційних загроз.  

Регулювальна функція полягає у посиленні взаємозв’язку еко-

номічної політики та основних напрямів інноваційного та соціально-

економічного розвитку держави й адміністративно-територіальних 

одиниць.  

Захисна функція механізму зводиться до гарантування внут- 

рішньої і зовнішньої економічної безпеки, включаючи контроль за  

дотриманням законодавчих норм, а також у здатності механізму гаран-

тування економічної безпеки захищати власні національні інтереси, 

національні цінності від внутрішніх та зовнішніх посягань. Захисна 

функція механізму забезпечення економічної безпеки є основною у 

кризовому стані економіки, в якому соціально-економічна ситуація 

призводить до надмірного незбігання суспільних потреб із можливістю 

їх задоволення, тобто супроводжується виникненням соціальних кон-

фліктів і дефіцитів.  

Контрольна функція механізму виявляється в контролі суб’єк- 

тів економічної безпеки за правильністю застосовування еконо- 

мічних методів та важелів у конкретній ситуації, пов’язаній із  

захистом національних інтересів та запобіганню потенційним за- 

грозам [15, с. 245–246].  

Беззаперечно, механізм гарантування економічної безпеки  

здатний ефективно функціонувати за умови дотримання кількох 

умов,  а  саме: 

– комплексність, тобто необхідність врахування усіх напрямів 

і форм прояву відносин, що впливають на стан економічної безпеки 

держави; 

– системність, або врахування, взаємозв’язків і взаємозалеж-

ностей між компонентами внутрішнього та зовнішнього середовища; 

– варіантність, або альтернативність, що передбачає розроб-

лення кількох варіантів розв’язання суперечностей та протидії потен-

ційним загрозам з найменшими втратами; 
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– пріоритет заходів, спрямованих на захист людини – носія  

інтелекту; 

– прийнятний ризик під час застосування відповідного інстру-

ментарію з метою протидії загрозам. 

Отже, механізм гарантування економічної безпеки характеризу-

ється сукупністю ефективного взаємоузгодженого інструментарію, що 

використовується для підвищення рівня економічної безпеки та гаран-

тування на цій основі сприятливих умов для економічного і соціально-

го розвитку, підвищення конкурентоспроможності національної еко-

номіки та зростання добробуту громадян. Застосування механізму  

гарантування економічної безпеки зводиться до того, що держава на-

магається забезпечити його найбільш повну відповідність вимогам 

макроекономічної політики конкретного періоду, що передує повній 

реалізації її цілей і завдань. 

На наш погляд, процес гарантування економічної безпеки пови-

нен здійснюватися поетапно. Так, на першому етапі необхідно провес-

ти моніторинг стану економічної безпеки (діагностика загроз, розраху-

нок та інтерпретація економічних показників), на другому – визначити 

конкретні кроки (дії, заходи) щодо збереження або зміни параметрів 

економічної безпеки із застосуванням механізму гарантування еконо-

мічної безпеки, на третьому – забезпечити реалізацію заходів із питань 

гарантування економічної безпеки, на четвертому – проконтролювати 

виконання ужитих заходів (ліквідація, нейтралізація загроз) з метою 

досягнення безпечного рівня функціонування усієї економічної систе-

ми держави. Розрізняють два види контролю: 

– поточний – здійснюється безпосередньо під час виконання 

заходів щодо протидії загрозам і урівноваження системи економічної 

безпеки; 

– підсумковий – здійснюється після реалізації комплексу захо-

дів, що застосовувались для ліквідації та нейтралізації загроз з метою 

перевірки досягнутих результатів, їх відповідність обраній меті, а у 

випадку потреби – ухвалення рішення про залучення додаткового ін-

струментарію для зміцнення економічної безпеки держави. 

Здійснені дослідження дозволяють зробити висновок про те, що 

інтенсивність використання інструментарію механізму гарантування 

економічної безпеки значною мірою залежить від загальних умов 

та  середовища, що сформувалися в державі, тобто від ступеня розвит-

ку економічної системи, інституційного середовища, рівня іннова- 

ційності підприємницького сектора, соціально-політичного клімату 

тощо. Адже від того, наскільки коректно і правильно обраний інстру-

ментарій для гарантування економічної безпеки в конкретних умовах 
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залежатиме ефективність функціонування системи економічної безпе-

ки в цілому. 

На жаль, ефективному функціонуванню системи економічної 

безпеки перешкоджають численні деструктивні чинники (небезпеки та 

загрози), дія яких може розбалансувати чи вивести з рівноваги 

об’єкт(и) безпеки, або ж призвести до їх руйнування чи знищення.  

Саме тому необхідно виокремити найнебезпечніші дестабілізуючі 

чинники, виклики, які перешкоджають процесам нарощування та  

ефективного використання інтелектуального потенціалу, що виступає 

гарантом економічної безпеки в цілому.  

Зауважимо, що основні види загроз економічній, зокрема інте-

лектуальній, безпеці України окремими штрихами згадуються в деяких 

документах вітчизняної нормативно-правової бази, зокрема в Законі 

України «Про основи національної безпеки України», Доктрині ін- 

формаційної безпеки, в проекті Стратегії національної безпеки  

України та ін. 

Загалом у загальній системі загроз економічній безпеці держави 

та інтелектуальній зокрема ключові загрози можна згрупувати за та-

кими критеріями, як джерело виникнення (внутрішні і зовнішні); ймо-

вірність настання (реальні та потенційні); тривалість дії (постійні та 

тимчасові); сфера охоплення (національні, регіональні, локальні); роз-

мір завданої шкоди (катастрофічні, зі значними збитками, з незначни-

ми труднощами); можливість прогнозування (прогнозовані, непрогно-

зовані); ставлення до людської діяльності (суб’єктивні, об’єктивні) 

тощо. Без сумніву, цей перелік не вичерпується, швидше вимагає від 

суб’єктів безпеки загального моніторингу та швидкої (миттєвої) реак-

ції на перші прояви розбалансування системи економічної безпеки.  

Досліджуючи вплив негативних чинників на стан економіч-

ної  безпеки держави, варто зважити на позитивний аспект такого 

впливу. На нашу думку, він проявляється у здатності системи еконо- 

мічної безпеки не лише протидіяти таким чинникам, а й адаптуватися 

до умов постійного динамічного руху системи та ймовірного її само- 

розвитку. 

У зв’язку з цим актуалізується питання дотримання цілісності 

системи економічної безпеки та забезпечення ефективного її функціо-

нування.  

На нашу думку, ефективність СЕБ визначається поетапним ви-

конанням логічно послідовних кроків, що передбачають: 

– оцінку загроз економічній безпеці держави та можливих 

втрат у випадку їх реалізації (постійний моніторинг внутрішнього 

і  зовнішнього середовища); 
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– аналіз та оцінку поточного стану економічної системи (роз-

рахунок показників, що характеризують певний вид економічної  

безпеки, їх економічну інтерпретацію та порівняння з пороговими чи 

еталонними значеннями). До основних показників, що визначають 

стан економічної системи, можна віднести такі: питома вага видатків 

державного бюджету на науку до ВВП; питома вага видатків держав-

ного бюджету на освіту до ВВП; середній вік дослідників з науковим 

ступенем; середній термін експлуатації наукового обладнання; частка 

витрат на технологічні інновації у загальному обсязі промислової  

продукції; показник інноваційної активності промислових підпри-

ємств; частка інноваційної продукції у загальному обсязі промислової 

продукції та ін.; 

– розробку та періодичний перегляд граничних показ- 

ників (кожних два-три роки); 

– аналіз та оцінку відхилень фактичних значень показників 

економічної безпеки від граничних значень з метою відстеження  

динаміки змін та визначення відповідної тенденції (позитивної чи  

негативної); 

– обчислення інтегрального показника рівня економічної без-

пеки (цей етап є необхідним у випадку визначення впливу різних скла-

дових економічної безпеки на загальний рівень безпеки; якщо ж дослі-

дника цікавить стан і процес забезпечення окремого підвиду економіч-

ної безпеки, то цей етап можемо опустити). Такий розрахунок доціль-

но проводити раз у рік і порівнювати з попередніми роками; 

– розробку та реалізацію комплексу заходів щодо гарантуван-

ня економічної безпеки (передбачає прийняття комплексу дій (концеп-

ції чи стратегії) щодо протидії реальним загрозам економічній безпеці 

держави). З метою недопущення реалізації або настання потенційних 

загроз доцільно діяти на випередження, тобто мати в своєму арсеналі 

відповідний комплекс заходів. 

Отже, об’єктивний процес гарантування економічної безпеки 

держави зумовлює використання системного підходу до відстеження 

усіх можливих загроз економічній безпеці та оперативного реагування 

на їх прояви за допомогою цілісного складного механізму забезпечен-

ня економічної безпеки держави в цілому. 

Висновки. У період загострення внутрішніх і зовнішніх проти-

річ неабиякої актуальності набуває питання створення системи еконо-

мічної безпеки. Ефективна та дієва система економічної безпеки ви-

ступає гарантом захисту національних економічних інтересів та еко-

номічної системи в цілому від реальних і потенційних загроз. Станов-

лення та розвиток системи економічної безпеки процес складний, має 
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свою логіку та етапи впровадження, функціонує відповідно до сучас-

них потреб з урахуванням наявних економічних можливостей та  

існуючих вимог. Реальне впровадження інноваційної моделі націона-

льної економіки, раціональне та ефективне використання власного 

інтелектуального потенціалу, розвиток розгалуженої міжнародної 

співпраці у передових галузях і високих технологіях повинні стати 

пріоритетними напрямами зміцнення не лише інтелектуальної, а й 

економічної безпеки держави. 
 

Стаття надійшла 11 квітня 2014 р. 

 

 

УДК [338.45:620.9]:351.863(477)        О. І. Руда,  

Х. І. Цвайг 

 
ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ  

В НОВИХ ГЕОЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ 
 

Розглянуто економічні аспекти дослідження енергетичної безпеки 

України в умовах критичної зміни зовнішніх і внутрішніх факторів впливу. 

Визначено поняття енергетичної безпеки держави з точки зору економічної 

науки, окреслено її внутрішні і зовнішні виміри. Встановлено проблеми функ-

ціонування енергетичного сектора України в сучасних умовах та окреслено 

шляхи подолання визначених проблем, зокрема диверсифікацію постачання 

енергоресурсів, формування інституційно-правових умов нових правил гри на 

енергетичному ринку, які сприяють підвищенню енергетичної безпеки. 

Ключові слова: енергетична безпека, геоекономічні умови, диверсифі-

кація постачання енергоресурсів, регулювання енергоринку, національний енер-

гетичний ринок, Україна. 

 

Постановка проблеми. Розвиток українського енергетичного 

сектора економіки гостро потребує переосмислення визначення стра-

тегічних пріоритетів у контексті забезпечення національної безпеки 

країни, з огляду на нові геополітичні та геоекономічні умови, що сфо-

рмувалися впродовж останнього року. Перед нашою країною постала 

низка викликів в енергетичній сфері, без конструктивної і науково об-

ґрунтованої відповіді на які існує велика загроза втрати нею енергети-

чної незалежності. Енергетична незалежність є фундаментальною ос-

новою побудови конкурентоздатної національної економіки, яка зможе 

забезпечити гідний рівень життя українському народові в умовах інте-

грування держави до європейського економічного простору. З огляду 
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на це, проблема забезпечення енергетичної безпеки України в нових 

умовах є надзвичайно актуальною, що і визначило тематику цієї  

публікації. 

Стан дослідження. Теоретичні основи та прикладні аспекти 

енергетичної безпеки досліджували: І. Бенько, О. Власюк, В. Геєць, 

В.  Горбулін, Я. Жаліло, А. Михайленко, А. Качинський, М. Ковалко, 

С.  Пирожков, Є. Сухін, А. Шидловський, В. Шлемко та інші вчені. 

Проте аналіз наукових праць свідчить про відсутність одностайності 

в  поглядах дослідників на визначення сутності економічної складової 

енергетичної безпеки країни, а проблема вибору стратегічних пріори-

тетів розвитку енергетичного сектору України в нових геоекономічних 

умовах потребує глибокого аналізу, оскільки темп зміни економічних 

і  військово-політичних умов розвитку енергетичної системи країни 

залишає позаду наукові візії проблеми, які ще буквально рік тому ви-

давалися чітко обґрунтованими та прогностично правильними. 

Метою статті є розкриття теоретичної сутності та формулюван-

ня власного, економічно вмотивованого, визначення енергетичної без-

пеки країни, визначення її внутрішніх і зовнішніх вимірів для сучасних 

українських реалій. Для успішного досягнення мети слід вирішити такі 

завдання: встановити проблеми функціонування енергетичного секто-

ра України, які виникли внаслідок функціонування господарства в 

умовах енергетичного диктату Російської Федерації, загострилися піс-

ля Революції Гідності та прямої зовнішньої агресії проти нашої держа-

ви, визначити шляхи диверсифікації постачання в Україну енергоресу-

рсів, а також окреслити механізми та інституційні умови зміни правил 

гри на національному енергетичному ринку з метою зниження транса-

кційних

 і трансформаційних витрат. 

Виклад основних положень. Стратегічний розвиток енерге- 

тичного сектора економіки України має відповідати основним по- 

ложенням довготривалої концепції розвитку держави [5], вагомий 

крок  до вироблення якої був зроблений у Національному плані ре-

форм «Стратегія-2020», основні положення якого були презентовані 

–––––––––––––– 
 Трансакційні витрати забезпечують здійснення господарських опера-

цій та діяльність суб’єктів господарювання, яка призводить до зміни чи при-

пинення громадянських прав та обов’язків у сфері енергетики. Вони охоплю-

ють витрати на збір та отримання інформації про діяльність енергетичних рин-

ків, а також витрати, пов’язані із веденням переговорів, оформленням контрак-

тів та укладанням угод в енергетичній сфері, контролем за їх виконанням та 

захистом прав власників й споживачів в разі їх порушення, що утворює ваго-

мий компонент забезпечення енергетичної безпеки. 
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Президентом України П. Порошенком на прес-конференції у «Мисте-

цькому арсеналі» 25 вересня 2014 р., а також оприлюднені на офіцій-

ному сайті Глави держави. 

У нових геоекономічних умовах Україна має скористатися «вік-

ном можливостей» для докорінного зміну підходів у стратегічному 

плануванні розвитку власної енергетики. Основною проблемою розви-

тку енергетичного сектору за роки незалежності України був монопо-

лізм у постачанні енергоресурсів на українські ринки російськими ви-

робниками енергетичної сировини, найперше – газу та нафти. З огляду 

на це, перед управлінською ланкою постали завдання диферсифікувати 

постачання сировини на енергетичні ринки. Кроками, що сприяють 

енергетичній безпеці в цьому напрямі слід вважати посилення інтересу 

до скрапленого газу та, відповідно, будівництва LNG-терміналів, підт-

римання європейських ініціатив із переходу на єдині принципи ціноу-

творення під час укладання контрактів із російським монополістом 

«Газпромом» (зокрема відсутність преференцій у вигляді коефіцієнтів 

та прив’язки до спотового ринку газу), усебічне підтримання проектів 

«спільного інтересу» Енергетичного Співтовариства та будівництва 

інтерконекторів, формування в Україні інституційно-правових умов 

розвитку альтернативної енергетики [18]. 

Українськими експертами розроблено пропозиції щодо рефор-

мування НАК «Нафтогаз України». Так, зокрема державні видобувні 

кампанії «Укргазвидобування» та «Укрнафта» необхідно продати че-

рез біржу, «Укртрансгаз» поділений на дві кампанії ПАТ «Українська 

газотранспортна система» та ПАТ «Підземні газові сховища», які 

з  метою дотримання енергетичної безпеки повинні перебувати у влас-

ності держави. Нестратегічні підземні газові сховища повинні також 

бути реалізовані, а для торгівлі газом слід створити Українську торго-

ву компанію. В цьому контексті потребує розроблення питання схеми 

продажу державних пакетів акцій окреслених кампаній [6]. 

Одним із аспектів нових геоекономічних умов енергетичної 

безпеки України є те, що на сучасному етапі Російська Федерація  

більше зацікавлена у поверненні боргів через загрозу рецесії та санкції 

Заходу, аніж у новій газовій війні. Неоднозначність ситуації для Укра-

їни полягає у тому, що РФ веде приховану війну проти України на 

Донбасі, який є вагомою складовою в енергетичній та сировинній 

складових економіки нашої держави, а також анексувала АР Крим, 

який входить до єдиної енергетичної системи України. Також за оцін-

ками експертів після нормалізації відносин між ЄС та Росією україн-

ські енергетичні проблеми можуть відійти на другий план і Україна 

залишиться сам-на-сам із РФ, яка звикла провадити жорстку політику 
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енергетичного тиску на Україну. Вирішенням ситуації, що сформува-

лася, є пришвидшена імплементація законодавства ЄС в енергетик- 

ній сфері, а також формування нової енергетичної стратегії України, 

невід’ємною складовою якої була б прозоріша інформаційна політика 

в  енергетичній  сфері. 

Для керівної ланки держави потрібна зміна бачення енергетики 

в економічній політики. Слід відійти від її сприйняття як від сервісної 

галузі, а через важливість і безпекову вразливість Україні в цих питан-

нях розглядати її як першочергову стратегічну галузь. Необхідна полі-

тична воля керівництва країни для того, щоби розпочати широкомасш-

табні реформи в цій сфері, суттєвим компонентом яких було би забез-

печення енергетичної безпеки країни [6].  

Окремою проблемою, яка має неоднозначне екологічне тракту-

вання, є видобування сланцевого газу, значно ускладнене бойовими 

діями на Донбасі, оскільки газоносне Юзівське родовище сланцевого 

газу безпосередньо прилягає до цих теренів, і роботи на ньому припи-

нені, власне, через військовий конфлікт. Безпекова компонента тут 

також виконує найважливішу роль, оскільки, можливо, конфлікт цей 

був спровокований серйозними намірами України стати вагомим грав-

цем на газовому ринку через розробку родовищ сланцевого газу, що 

могло би суттєво підірвати монополію «Газпрому» та змінити ситуа-

цію на європейському газовому ринку. На нашу думку, проекти видо-

бування сланцевого газу повинні реалізовуватися, проте мати більшу 

інформаційну прозорість та екологічну забезпеченість. Крім того, мо-

жливо, потребує змін законодавство України в частині розпорядження 

надрами, які не належать власнику землі. Урегулюванням цієї ситуації 

могло би бути запровадження «американських» норм законодавства, 

в  яких прописано право власності на надра за власником земельної 

ділянки. В Україні ж сьогодні діє «європейський» підхід, що усклад-

нює погодження майнових прав транснаціональних корпорацій, що 

розроблятимуть родовища із місцевими громадами. Або ж вирішення 

проблеми можливе й в межах чинного законодавства через збільшення 

частки відрахувань від видобутку сланцевого газу місцевим громадам. 

Тобто проблема має чіткі економіко-правові способи розв’язання і мо-

же бути вирішена за умови дотримання інформаційної прозорості. 

Існує також проблема неефективності функціонування газового 

ринку України, яка зумовлена його надмірною зарегульованістю,  

непрозорістю та закритістю процесу прийняття рішень. Надмірна ре-

гулюваність газових тарифів тягне знижену мотивацію споживачів 

газу (населення і виробників продукції) до енергоощадливості. Крім 

цього, закритість ринку, непотрібна втаємничиність змісту контрактів, 
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непрозорість тарифоутворення та корупційні схеми в ланцюгу форму-

вання доданої вартості потребують громадського тиску на уряд та біз-

несові кампанії з метою подолання цих негативних явищ, підвищення 

прозорості діяльності та звітності відповідних структур. 

Щодо проблеми диверсифікації постачань газу на український 

енергетичний ринок, а така диверсифікаціє є прямим важелем забезпе-

чення енергетичної безпеки, то існує п’ять основних її варіантів: 

– віртуальний реверс; 

– LNG-термінал (плаваючий та наземний); 

– «Білий потік», або хаб на Балканах; 

– нарощування власного видобутку; 

– скорочення споживання газу через енергоощадливість та  

заміну  вугіллям [6]. 

Уряду необхідно обрати один із цих варіантів та зосередити зу-

силля та ресурси на його реалізації. Сьогодні розвивається перший 

варіант, а також триває нарощування власного видобутку та стимулю-

ються умови скорочення споживання газу через енергетичну ощадли-

вість. Такий шлях також прийнятний, проте через розпорошення ресу-

рсів на декількох напрямах він може зайняти дещо більше часу, ніж 

реалізація одного з варіантів у «чистому вигляді» [4]. 

Щоби досягти енергетичної безпеки, Україні необхідно стати 

енергетично незалежною та енергоефективною країною. На перший 

план тут висувається проблема поліпшення енергоефективності тепло-

вої генерації та постачання тепла. До 2017 р. в Україні передбачено 

підвищення тарифів у 2,2 рази, проте для пом’якшення «енергетичного 

збідніння» населення розроблено Національну програму енергоефек-

тивності в житловому секторі, яка перебачає стовідсотковий облік, 

установлення індивідуальних теплопунктів і якнайширшу термомоде-

рнізацію житла.  

Остання є дуже витратною, тому слід запровадити таку модель, 

за якою б держава компенсувала відсотки за кредитом. Крім того, слід 

запровадити такі механізми для бюджетних установ, які б економили 

бюджетні кошти. Це насамперед створення енергозберігаючих компа-

ній (Entrgy Saving Company, ESCO), які б розробляли та надавали пос-

луги з комплексного запровадження технічних та управлінських рі-

шень для економії енергії, що витрачається на опалення та освітлення 

житлових і промислових приміщень. Цей підхід широко запроваджу-

ється ЄС, коли ЕСКО укладає контракт із власником будівлі та отри-

мує частину коштів, які заощаджуються після впровадження запропо-

нованих нею змін. Термін повернення вкладених коштів становить 

у  середньому від 5 до 20 років. 
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Необхідно сформувати такі інституційно-економічні умови про-

вадження господарської діяльності, в яких би субсидії на енергоресур-

си вільно конвертувалися в інвестиції в енергозбереження та тепломо-

дернізацію.  

Для цього слід змінити відповідні стандарти та застосовувати 

принципи енергоменеджменту, найперше у ЖКГ.  

Провідними енергетичними експертами сформований перелік 

найважливіших стратегічних реформ, реалізація яких перетворить 

Україну на енергетично збалансовану і незалежну, продуктивну та 

конкурентну державу. Це такі реформи: 

– енергетичних ринків і сфери енергоефективності; 

– обліку використання енергоресурсів (100% облік); 

– перехід на економічно обґрунтовані тарифи; 

– впровадження дієвих програм у сфері енергоефективності; 

– розробка нової Енергетичної стратегії; 

– запровадження системи енергетичних радників у кожному 

населеному пункті; 

– енергетична освіта для населення; 

– інвестиції в науку, експертів та інформаційне забезпечення 

енергетичної безпеки [6]. 

Після окреслення основних проблем забезпечення енергетичної 

безпеки України в нових геоекономічних умовах розглянемо більш 

академічні аспекти дослідження проблеми енергетичної безпеки, зок-

рема її визначення. Узагальнення визначень терміна «енергетична  

безпека» наведене у табл. 1. 

 
Таблиця 1 

 

Визначення терміна «енергетична безпека» 

у працях зарубіжних та українських вчених 
 

Автор Визначення терміну 

Шидлов- 

ський А. К., 

Кавалко М. П. 

Енергетична безпека як одна із найважливіших скла-

дових економічної безпеки проявляється, по-перше, як 

стан забезпечення держави паливно-енергетичними 

ресурсами, що гарантують її повноцінну життєдіяль-

ність, по-друге, як стан безпеки енергетичного ком-

плексу та здатність енергетики забезпечити нормальне 

функціонування економіки, енергетичну незалежність 

країни. Політична і енергетична незалежність є взає-

мообумовленими [14, с. 370] 
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Продовження таблиці 1 

Автор Визначення терміну 

Сайт Світової  

енергетичної ради 

Енергетична безпека – це впевненість у тому, що ене-

ргія буде в наявності і в тій кількості та якості, які 

вимагаються за економічних умов [16] 

Сайт Міжнародно-

го енергетичного  

агентства 

Енергетична безпека – безперервна фізична доступ-

ність за ціною, яка є прийнятною з точки зору дотри-

мання екології [11] 

Денчев К. Економічна безпека для країн-імпортерів – це переду-

сім забезпечення надійності їх енергопостачання, ди-

версифікація джерел постачання енергоресурсів, за-

безпечення безпеки енергетичної інфраструктури, 

впровадження нових технологій для зниження залеж-

ності від імпорту енергоресурсів. Для країн-

експортерів – це закріплення на стратегічних ринках 

за економічно вигідними цінами, забезпечення капіта-

лу та фінансування інвестицій в інфраструктуру та 

розробку ресурсів [2, с. 57] 

Морозов В. В. Енергетична безпека – це надійне і безперебійне за-

безпечення споживачів електричною і паливною енер-

гією [12, с. 28] 

Грязнов Л. Енергетична безпека ринкової економіки – це забезпе-

ченість економіки паливно-енергетичними ресурсами 

за вартістю, за якої з одного боку, є  можливими про-

цеси відтворення у галузях ПЕК,  з іншого, – коли в 

основних галузях національної економіки створюється 

позитивна додана вартість [1] 

Микитенко В. В. Енергетична безпека – система поєднання потенціалів 

– економічного, політичного, техніко-технологічного, 

ресурсного і, власне, енергетичного, а також факторів 

наукового, географічного, організаційного, управлін-

ського тощо, без урахування яких аналіз будь-якої 

безпеки неможливий [10, с. 41] 

Земляний М. Г. Енергетична безпека країни – стан її захищеності від 

загроз енергетичного характеру [7, с. 61] 

Сухін Є. І. Енергетична безпека – спроможність держави забез-

печити максимально надійне, технічно безпечне, еко-

логічно прийнятне та обґрунтовано достатнє енерго-

забезпечення економіки й населення, а також гаранто-

ване забезпечення можливостей керівництва держави 

у формуванні і здійсненні політики захисту націона-

льних інтересів у сфері енергетики без надмірного 

зовнішнього та внутрішнього тиску в сучасних та про-

гнозованих умовах [17, с. 9] 
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Продовження таблиці 1 

Автор Визначення терміну 

Енергетична  

Стратегія України  

на період до 2030 

р. 

Енергетична безпека є невід’ємною складовою еконо-

мічної і національної безпеки, необхідною умовою 

існування і розвитку держави. У сучасному розумінні 

гарантування енергетичної безпеки – це досягнення 

стану технічно надійного, стабільного, економічно 

ефективного та екологічно прийнятного забезпечення 

енергетичними ресурсами економіки і соціальної сфе-

ри країни, а також створення умов для формування 

і  реалізації політики захисту національних інтересів 

у  сфері енергетики [15] 

Методика розраху-

нку рівня економі-

чної безпеки Укра-

їни 

Енергетична безпека – це такий стан економіки, який 

забезпечує захищеність національних інтересів у ене-

ргетичній сфері від наявних і потенційних загроз вну-

трішнього та зовнішнього характеру, дає змогу задо-

вольняти реальні потреби в паливно-енергетичних 

ресурсах для забезпечення життєдіяльності населення 

та надійного функціонування національної економіки 

в режимах звичайного, надзвичайного та воєнного 

стану [9] 

 

Джерело: [8]. 

 

Як зрозуміло із наведених визначень, енергетична безпека є 

ключовою складовою економічної безпеки держави. Крім того, вона 

передбачає надійну захищеність національних інтересів в енергетичній 

сфері і означає стан забезпечення економіки енергоресурсами та енер-

гією на необхідному, хоча б мінімальному, або ж прийнятному рівні.  

Можемо також зауважити про відмінності у підходах до визна-

чення цього поняття для країн-експортерів та імпортерів енергоресур-

сів. Україна належить до країн-імпортерів, тому в цьому конкретному 

випадку енергетична безпека має охоплювати механізми запобігання 

загроз зовнішнього характеру, з особливим акцентом на можливості 

диверсифікації потоків енергоресурсів. Також для нашої країни надак-

туальною проблемою є подолання внутрішніх енергетичних загроз, 

головна з яких – непрозорість і корумпованість енергетичної сфери. 

Підсумовуючи наведені визначення, можемо дати таке визна-

чення досліджуваного поняття.  

Отже, енергетична безпека – це стан забезпечення економіки 

держави енергетичними ресурсами та енергією, на рівні необхідному 

для її стабільного та ефективного, соціально й екологічно прийнятного 
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функціонування, що гарантує економічну та політичну незалежність 

держави. 

Основна загроза в енергетичній сфері для України – це, безумо-

вно, залежність від держав-імпортерів. Точніше – від однієї держави-

імпортера, монополіста – Російської Федерації. Ситуація катастрофіч-

но ускладнюється тим, що Росія фактично веде проти України не тіль-

ки енергетичну, але й явну та приховану війну, захопивши території на 

сході, які були важливою складовою енергетичного комплексу Украї-

ни, постачали, зокрема, викопне вугілля. Також захоплена частина 

єдиної енергосистеми країни на сході і в АР Крим. Ці проблеми по-

винні розв’язуватися політико-військовими заходами із якнайширшим 

залученням міжнародних безпекових структур та країн, прихильних до 

України, зокрема країн ЕС та США, Японії, Австралії, Канади. 

Наразі проблеми, які становлять потенційну загрозу енергетич-

ній безпеці нашої держави, як спад виробництва власних паливно-

енергетичних ресурсів, зношеність основних фондів, катастрофічне 

скорочення геологорозвідувальних робіт, трудові конфлікти та страй-

ки, техногенні аварії та надзвичайні природні фактори і й катастрофи, 

стають другорядними. Проте також потребують позитивного й конс-

труктивного розв’язання у стратегічній перспективі.  

Основними напрямами забезпечення енергетичної безпеки Укра-

їні в контексті наведених загроз і пересторог розвитку можемо назвати: 

формування стратегічного запасу резервів енергоресурсів (сховища газу 

та нафти і нафтопродуктів, а також вугілля), диверсифікація постачання 

ресурсів на український ринок газу та вугілля. Приклади позитивного 

вирішення цієї проблеми вже маємо – це реверс газу в Україну з Польщі, 

Словаччини та Угорщини, а також постачання вугілля з ПАР. Хоча 

й  останній факт був затьмарений корупційним скандалом. Крім того, 

критично необхідно підвищувати енергоефективність виробництва та 

знижувати енерговитрати у різних сферах економіки, особливо у житло-

во-комунальному господарстві, впроваджувати інноваційні технології на 

всіх стадіях функціонування ПЕК (видобуток, транспортування, переро-

бка та споживання енергетичних ресурсів), розвивати альтернативні 

форми енергетики. І, безумовно, нарощувати кадровий потенціал в енер-

гетиці, база для формування якого в Україні традиційно дуже потужна, 

оскільки навчальні заклади нашої країни готували кадри для колишньо-

го СРСР. Вагомою складовою також є інформаційне забезпечення енер-

гетичної безпеки та інформування населення через мас-медіа про необ-

хідність розвитку цієї галузі на сучасних енергоощадливих засадах. Зок-

рема, позитивними сигналами в цій сфері є запровадження соціальної 

реклами щодо економії електроенергії, газу та води на побутовому рівні. 
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Суттєвих змін також потребує блок моніторингу та регулювання стану 

справ у системі енергетичної безпеки країни. Адже нині така система, 

що будується на відстежуванні низки індикаторів, не дає змоги операти-

вно реагувати на ситуацію, що стрімко змінюється [8]. Урегулюванням 

такої стуації може бути запровадження системи експертних оцінок, яка 

добре зарекомендувала себе у країнах із високим рівнем енергетичної 

безпеки. Такий підхід дозволив би реагувати на зміни та загрози більш 

оперативно. 

Слушними, на нашу думку, видаються пропозиції експертів 

у  сфері енергоефективності щодо формування дієвого та багатосто-

роннього державного органу в сфері енергозбереження, на кшталт 

РНБО, оскільки ситуація, що виникає в Україні в сфері енергетичної 

безпеки, становить загрозу національним інтересам. Серед інституцій-

них рішень у цій сфері також можемо назвати формування Незалежно-

го фонду погашення енергетичних рахунків для найбіднішого насе-

лення, а також напрацювання й реалізація Плану дій енергетичного 

кредитування населення. 

Важливим моментом забезпечення енергетичної безпеки є про-

вадження заходів на різних таксономічних рівнях (рис. 1), їх комп- 

лексність та узгодженість. Для ефективної управлінської діяльності 

в  цій сфері слід, як зазначалося, сформувати відповідно державну 

структуру, із розгалуженою мережею в регіонах, яка б діяла згідно 

з  принципом РНБО, тільки в енергетичній безпековій сфері. До її 

складу варто було б включити провідних експертів і з України, і тим-

часово залучати провідних фахівців з-за кордону, для вирішення  

окремих питань стратегічного розвитку енергетичних галузей, що 

не  становлять державну таємницю. 

 

 
 

Рис. 1. Таксономічні рівні енергетичної безпеки 
 

Джерело: власна розробка на основі [3]. 
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Нами також пропонується адаптований механізм забезпечення 

енергетичної безпеки країни (рис. 2), який містить систему відповід-

них елементів та їх блоків, і може бути реалізований на національному 

рівні й на рівні кожного регіону держави. Складові механізму, які сьо-

годні розпорошені різними організаційними та інституційними струк-

турами держави повинні бути консолідовані у єдину структуру, що 

призведе до значного покращення ситуації в сфері забезпечення енер-

гетичної безпеки із урахуванням нових і дуже складних геоекономіч-

них умов, що сформувалися для України. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Структура механізму забезпечення енергетичної безпеки 
 

Джерело: власна розробка на основі [13]. 
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Висновки. Підсумовуючи викладене, можемо зазначити, що ві-

дсутність єдиного наукового розуміння поняття «енергетична безпека» 

зумовлює провадження подальших розробок у цій сфері, які можуть 

бути зосереджені навколо проблематики поєднання понять енергетич-

ної безпеки із безпекою в інших сферах функціонування держави. 

Особливо актуальною для України є військово-політична сфера. Гли-

бокої наукової розробки потребуватимуть проблеми диверсифікації 

постачання енергоресурсів і докорінного реформування енергетичного 

сектора економіки у максимально стислі терміни з акцентом на подо-

ланні непрозорості та корупції. 

Можемо констатувати, що впродовж останніх декількох років, 

а  особливо протягом останнього року, геоекономічні умови забезпечен-

ня енергетичної безпеки України докорінно змінилися, і, на жаль, не на 

її користь. Енергетична сфера держави знаходиться під значним негати-

вним тиском зовнішніх політичних і військових умов, що може призвес-

ти до погіршення її безпеки, якщо державними органами не буде в най-

коротші терміни розроблений й прийнятий широкомасштабний план 

заходів із відновлення функціонування енергетичної сфери на нових 

засадах, суттєвим складовим якого повинні стати заходи з провадження 

енергетичної безпеки, деякі з яких викледені у цій публікації. 
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Руда О. И., Цвайг К. И. Энергетическая безопасность Украины 

в  новых геоэкономических условиях 

Рассмотрены экономические аспекты исследования энергетической 

безопасности Украины в условиях критического изменения внешних и внут-

ренних факторов влияния. С точки зрения экономической науки определено 

понятие энергетической безопасности государства, определены ее внутрен-

ние и внешние измерения. Выявлены проблемы функционирования энергетиче-

ского сектора Украины в современных условиях и намечены пути их преодоле-

ния, в частности диверсификации поставок энергоресурсов, формирования 
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институционально-правовых условий новых правил игры на энергетическом 

рынке, способствующих повышению энергетической безопасности. 

Ключевые слова: энергетическая безопасность, геоэкономические 

условия, диверсификация поставок энергоресурсов, регулирование энергорын-

ка, национальный энергетический рынок, Украина. 

 

Ruda O. I., Tsvaig K. I. Energy security of Ukraine within new geo-

economical conditions 

The economic aspects of the investigation of the energy security of Ukraine 

in terms of the ultimate change of the external and internal impact factors are 

considered. The notion of the state energy security from the point of view of 

economics is defined. The energy security is a providing the state economy with the 

energy resources and the energy to the extent necessary to its stable and efficient, 

socially and environmentally acceptable functioning that ensures the economic and 

political independence of the state.  

The development of the energy sector of Ukrainian economy urgently 

requires the reconsidering of the strategic priorities determination in terms of the 

protection of national security of the state, taking into consideration the latest 

geopolitical and geoeconomic conditions that occurred during the last year. Our 

state has encountered a range of challenges in the energy sector, without the 

constructive and scientifically grounded responses for which there is a great threat 

to lose its energy independence. The energy independence is a fundamental basis for 

the creation of a competitive national economy that will ensure the adequate 

standard of living for the Ukrainians under conditions of the state integration into 

the European Economic Area.  

The problems of Ukrainian energy sector functioning in the current context 

are determined and the methods for solving the defined problems are outlined, 

namely the diversification of energy supply, the formation of the institutional and 

legal conditions of the new game rules on the energy market that contribute to the 

enhancement of energy safety.  

The absence of the single scientific interpretation of the notion of «energy 

security» triggers the implementation of further projects in the sphere that may be 

focused on the range of problems concerning the combining of the notion of energy 

security with the notion of security in other spheres of the state functioning. Now, 

the military and political sphere is the most topical for Ukraine. The issues of the 

radical reformation of the energy sector of the economy within the tightest schedule, 

focusing on the non-transparency and corruption eradication, will require the deep 

scientific analysis and development.  

It may be stated that during the last few years, particularly during the last 

year, geoeconomic conditions of the energy security of Ukraine drastically changed, 

unfortunately not for its benefit. The energy sector of Ukraine is under sustainable 

negative pressure of the external political and military conditions.  

Key words: energy security, geo-economic conditions, diversification of 

energy supply, energy market regulation, the national energy market, Ukraine. 
 

Стаття надійшла 23 жовтня 2014 р. 
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УДК 005.517.3:330.15            М. Є. Стадник 

 
ОЦІНКА ВПЛИВУ ПРИРОДНИХ ЧИННИКІВ  

НА ВОДОСПОЖИВАННЯ 
 

Виокремлено основні показники ефективності водокористування, про-

аналізовано їх рівень в Україні та в регіональному розрізі. Визначено рівень 

варіації водовіддачі в областях України, проаналізовано динаміку водовіддачі в 

кожній області. Зазначено, що безпосередній вплив на формування рівня водо-

віддачі мають антропогенні та природні фактори. За допомогою методу 

статистичних групувань визначено вплив природних чинників на рівень водо-

віддачі в Україні та виявлено їх опосередковану дію. 

Ключові слова: водні ресурси, водозабезпеченість, природні та ан-

тропогенні чинники, інтегральна оцінка, статистичне групування, картогра-

фування. 
 

Постановка проблеми. Вода має неоціненне значення для жит-

тя й існування людства та всього живого на планеті Земля. Окрім цьо-

го, вода виступає важливим виробничим ресурсом, який має обмежені 

запаси та нерівномірне територіальне розміщення, а також зазнає 

впливу багатьох чинників. 

Стан дослідження. Питання раціонального використання та 

збереження водних ресурсів вивчали такі науковці, як Б. В. Буркинсь-

кий, О. О. Веклич, К. Г. Гофман, Б. М. Данилишин, В. К. Данилко, 

С. І.  Дорогунцов, М. В. Курик, Л. Г. Мельник, В. С. Міщенко, 

І. М.  Потравний, Т. В. Стрикаленко, О. М. Теліженко, С. К. Харічков, 

М. А. Хвесик, Є. В. Хлобистов, О. В. Яроцька та багато інших. 

Метою публікації є визначення ключових показників ефек- 

тивності водоспоживання та виявлення впливу на них природних  

чинників. 

Виклад основних положень. Зважаючи на обмеженість такого 

виробничого ресурсу, як вода, потребу у її збереженні як необхідної 

умови існування людства та важливої складової довкілля, виникає  

необхідність у розробці ефективної системи управління сферою водо-

користування й охорони водних ресурсів у межах природоохоронної 

діяльності. Це передбачає здійснення обліку, аналізу та контролю ефе-

ктивності використання водних ресурсів, для чого використовують 

показники водомісткості та водокористування. Якщо перший показник 

відображає затрати води на виробництво продукції, надання послуг чи 

виконання робіт, то інший – вихід продукції (послуг, робіт) у натура-

льному чи вартісному виразі на одиницю об’єму витраченої води.  
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За результатами здійсненого аналізу даних Державного комітету 

статистики України [1], у 2005–2012 рр. простежується тенденція до 

зростання водовіддачі (у 3,3 рази) за відповідного зниження водоміст-

кості (на 69,8%). 

У регіональному розрізі ефективність водокористування відзна-

чається високим рівнем варіації (коефіцієнт варіації водовіддачі за об-

ластями України становить 124,4%), що свідчить про значне коливан-

ня ознаки навколо середнього її значення та неоднорідність сукупнос-

ті. Найвищою є водовіддача у Закарпатській області. Дещо нижча по-

рівняно із нею, але теж достатньо високою, є водовіддача у Кірово-

градській, Полтавській, Львівській, Одеській та Волинській областях. 

На противагу їм найнижчим рівнем водовіддачі характеризуються  

Запорізька, Київська, Дніпропетровська і Донецькаобласті, у яких  

доволі високий рівень розвитку економіки, зокрема водозатратних га-

лузей, які завдають значної шкоди водним ресурсам, забруднюючи 

їх  та перешкоджаючи їх природному відновленню. 

У кожній області різні й темпи зростання водовіддачі. Зокрема, 

як свідчать дані рисунку, у областях із найвищим рівнем водовіддачі 

темпи її зростання за період 2005–2012 рр. також переважно найвищі 

(Закарпатська область – 5,6 рази; Кіровоградська – 4,1; Львівська – 4,8; 

Одеська – 4,7).  

 

 
 

Рис. Водовіддача за регіонами України, 2005–2012 рр. (грн./м куб.)* 
 

* Розраховано автором за даними джерела [1].  
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Проте, темпи зростання водовіддачі у передових Полтавській та 
Волинській областях порівняно невисокі (відповідно 3,1 та 3,4). Дуже 
низьким є темп зростання водовіддачі у Київській та Харківській обла-
стях (відповідно 1,0 та 1,8). Позитивно, що в областях України з най-
нижчим рівнем водовіддачі у 2005 р. темпи її зростання за аналізова-
ний період були достатньо високими (Дніпропетровська область – 3,8; 
Запорізька – 2,5; Донецька – 3,0).  

Оскільки водовіддача визначається як відношення вартості ви-
робленої продукції, наданих послуг чи виконаних робіт до обсягу ви-
користаної для цього води, то на її рівень безпосередньо впливають 
антропогенні чинники, такі як рівень розвитку економіки, інтенсив-
ність виробничих процесів та їх потреба у воді, застарілість техніки та 
технологій, втрати води тощо. 

Однак не менш важливими є природні чинники, які визначають 
наявність чи відсутність водних ресурсів, їх запаси, обмеженість, 
якість, придатність для споживання і т. д., які також є визначальними у 
розміщенні виробництва і визначенні його характеру. 

До природних чинників, що мають значний вплив на формуван-
ня водних ресурсів, рівень водозабезпечення та водоспоживання в кра-
їні, слід віднести географічне положення, тектонічну, геологічну та 
геоморфологічну будову території, рельєф, клімат (температурний ре-
жим, кількість опадів, сонячна радіація, режим вітру, випаровування 
і  т. д.), ґрунтовий покрив, рослинність. 

На водотворення значно впливає географічне положення тери-
торії, тобто віддаленість від океану, висота над рівнем моря, відно-
шення до певної природної зони тощо. 

Геоморфологічна будова і ландшафтна строкатість територій, їх 
висота над рівнем моря, напрям, пологість чи крутизна схилів зумов-
люють нерівномірність розгалуження річкової системи, її водний стік, 
формування водних об’єктів. Території, які характеризуються найниж-
чим рельєфом, відзначаються найвищою густотою річкової мережі, 
водойм і водотоків, золотистістю територій, а також високим рівнем 
ґрунтових вод. 

Інтенсивність і кількість опадів визначають обсяги та склад по-
верхневого та підземного стоку. Опади у вигляді дощу частково пот-
рапляють безпосередньо у водні об’єкти, а інша їх частина випадає на 
поверхню землі, утворюючи поверхневий стік до водойм, або просочу-
ється у підземні горизонти. Отож, збагачуються підземні води і забез-
печують живлення водойм упродовж року. Сніг, як і льодовики, тану-
чи, також стає додатковим джерелом живлення для водойм. Тривалі 
потужні вітри та високий температурний режим сприяють випарову-
ванню води і обмілінню водойм.  
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Таблиця 1 
 

Водовіддача у природно-кліматичних зонах в Україні, 2012 р.
* 

 

Показники 
Групи областей за водовіддачею, грн/м3 

до 450,00 450,00–700,00 700,00 і вище 

Області 

Запорізька 

Київська 

Дніпропетровська 

Донецька 

Чернігівська 

Рівненська 

Миколаївська 

АР Крим 

Хмельницька 

Івано-

Франківська 

Житомирська 

Харківська 

Чернівецька 

Вінницька 

Луганська 

Черкаська 

Тернопільська  

Херсонська 

Сумська 

Волинська 

Одеська 

Львівська 

Полтавська 

Кіровоградська 

Закарпатська 

Природно-кліматична 

зона 

переважно  

Степова 

переважно 

Лісостепова 

Степова та  

Лісостепова 

Тривалість сонячного 

сяйва, год./рік 
1600–2000 1700–2000 2000–2400 

Сума активних темпе-

ратур вище +10°, °С 
2400–3100 2500–2900 2800–3400 

Тривалість періоду з 

середньодобовою те-

мпературою повітря 

+10°С, дні 

150–180 150–160 160–190 

Кількість опадів за 

теплий період, мм 
400–600 350–400 200–300 

Гідротермічний кое-

фіцієнт 
1,7 1,2 0,8 

Тривалість безмороз-

ного періоду, дні 
150–190 160–170 160–320 

Забезпеченість водни-

ми ресурсами, тис. м3 

на 1 жителя на рік 

0,716 1,742 1,641 

Заозереність, % 0,038 0,043 0,325 

Заозереність з ураху-

ванням штучних во-

дойм, % 

0,68 1,02 1,20 

Лісистість, % 13,78 20,12 19,05 

Густота яружно- 

балкової мережі, % 
0,15 0,32 0,17 

 

* Розраховано автором за даними джерела [1]. 
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Ґрунтовий покрив землі також виконує важливу роль у водотво-

ренні. Адже їх водопроникність має значний вплив на формування 

підземних вод (водопроникні ґрунти – піщані та супіщані) і на утво-

рення поверхневого стоку (малопроникні ґрунти – глинисті та суглин-

кові). Легкі ґрунти мають здатність швидше пересихати, а на торфо-

вищах часто трапляються пожежі. За наявності крутих схилів із бідною 

рослинністю виникають розмивання ґрунтів і потрапляння їх у водой-

ми, в результаті чого змінюється їх хімічний склад. 

Густий рослинний покрив зменшує швидкість стікання вод по 

поверхні ґрунту, сповільнює танення снігів, затримує вологу у ґрунті, 

перешкоджає її випаровуванню, сприяє збільшенню підземного стоку. 

На надміру заболочених територіях річковий стік не знижуєть-

ся, а навпаки – може зростати. В умовах недостатнього зволоження 

болота зменшують річковий стік. 

Зазначені чинники тісно взаємодіють, створюючи на кожній те-

риторії унікальний мікроклімат, який і визначає в комплексі сприятли-

ві чи несприятливі умови водотворення. 

Результати здійсненого групування областей України за рівнем 

водовіддачі (табл. 1) підтверджують, що природні фактори мають  

безпосередній вплив на водотворення, а області з високим рівнем  

водовіддачі і з найнижчим характеризуються різною водозабезпеченіс-

тю, яка формується переважно з огляду на геологічну та тектонічну 

будову територій, рельєф, природно-кліматичні умови, рослинний 

світ  тощо. Тому під час прийняття рішень щодо підвищення ефектив-

ності водокористування слід приділяти першочергову увагу антропо-

генним  чинникам. 

Висновки. Як доводять результати дослідження, Україні далеко 

до рівня країн – світових лідерів із ефективності використання, збере-

ження та охорони водних ресурсів. У нас останніми роками лише на-

мітились позитивні зрушення в вирішенні зазначених питань, оскільки 

економічні важелі, виховні та просвітницькі заходи ще не дають нале-

жного ефекту повною мірою. У прийнятті рішень щодо підвищення 

ефективності водокористування слід приділяти першочергову увагу 

антропогенним чинникам. 

 

––––––––––––––––– 
1. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електрон-
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2. Клименко В. Г. Загальна гідрологія: навчальний посібник для сту-

дентів / В. Г. Клименко. – Х.: ХНУ, 2008. – 144 с. 
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Стадник М. Е. Оценка влияния природных факторов на водопот-

ребление 
Определены основные показатели эффективности водопользования, 

проанализирован их уровень в Украине и в региональном разрезе. Определен 

уровень вариации водоотдачи в областях Украины, проанализирована динами-

ка водоотдачи в каждой области. Сделан вывод, что непосредственное влия-

ние на формирование уровня водоотдачи имеют антропогенные и природные 

факторы.  

С помощью метода статистических группировок определено влияние 

природных факторов на уровень водоотдачи в Украине и установлено их опо-

средованное воздействие. 

Ключевые слова: водные ресурсы, водообеспеченность, природные и 

антропогенные факторы, интегральная оценка, статистическое группирова-

ние, картографирование. 

 

Stadnуk M. E. Assessing the impact of environmental factors on water 

consumption 

In the article the importance of such natural resource as water for the life of 

all living organisms including human being and his productive activities were 

highlighted. The main performance indicators of water use were highlighted: water 

consumption (it reflects the costs of water for production, services or works) and 

water loss (it describes the exit of products (services, works) in physical or value 

terms per unit volume of water consumed). The level and dynamics of water 

consumption and water loss in the period 2005–2012 in Ukraine was analyzed. It 

was established that the efficiency of water use is characterized by a high level of 

variation (coefficient of variation of water loss in regions of Ukraine is 124,4%), 

that indicate a high degree of fluctuation around the mean features of its importance 

and considerable heterogeneity of the totality.  

The highest water loss was in the Transcarpathian region. Slightly lower 

compared to it, but also very high, water loss is in Kirovograd, Poltava, Lviv, Odesa 

and Volyn regions. The lowest level of water loss characterized Zaporizhzhya, Kyiv, 

Dnipropetrovsk and Donetsk regions. The growth rate of water loss in the regions of 

Ukraine were determined. It is noted that the direct impact on the formation of level 

of water loss are anthropogenic and natural factors. Anthropogenic factors include 

the level of economic development, the intensity of production processes and their 

need for water, outdated equipment and technologies, water loss during production 

and transportation, etc.  

The natural factors include geographical location, tectonic, geological and 

geomorphological structure of the territory, topography, climate (temperature, 

rainfall, solar radiation, wind regime, evaporation, etc.), the soil and vegetation. By 

means of statistical grouping the influence of natural factors on the water loss in 

Ukraine was defined and their indirect influence was found. 

Key words: water resources, water availability, natural and anthropogenic 

factors, integrated assessment, statistical hruppuvannya mapping. 
 

Стаття надійшла 23 жовтня 2014 р. 
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УДК 341:339.91:314.018                 О. Й. Хомин 

 
МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ  
В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ДЕМОГРАФІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 
 

Проаналізовано необхідність і місце міжнародних інституцій в сис-

темі забезпечення національної безпеки та демографічної безпеки держави. 

Визначено суть інституціоналізації системи забезпечення демографічної без-

пеки. Поряд з відомими небезпеками та загрозами в сучасних умовах визначено 

місце та роль нових нетрадиційних загроз транснаціонального характеру. 

Розкрито сутність глобальних і спеціальних інституції міжнародного безпе-

кового середовища та охарактеризовано їх головні напрями, які безпосередньо 

впливають на складові системи забезпечення демографічної безпеки. 

Ключові слова: міжнародні інституції, інституціоналізація, без- 

пекове середовище, національна безпека, демографічна безпека, загрози 

та  небезпеки. 

 

Постановка проблеми. Безпекове середовище забезпечується 

низкою інституцій на державному та міжнародному рівнях, які визна-

чають напрями та формат забезпечення безпеки.  

Кожна держава повинна робити все необхідне до забезпечення 

власної безпеки, що дасть змогу повною мірою нейтралізувати її небе-

зпеки та загрози, які, не виняток, за настання певних передбачуваних, 

або непередбачуваних умов можуть стати небезпеками та загрозами. 

Останні мають здатність зростати у геометричній прогресії та вплива-

ти на стан не лише окремої держави, а й світової безпеки. 

Формування системи безпеки відбувається з моменту державо- 

творення України. В Декларації про державний суверенітет України 

визначалися основні питання забезпечення безпеки загалом і демогра-

фічної безпеки зокрема. В державі існує інституційна система управ-

ління безпекою. Формування інституційного середовища забезпечення 

безпеки відбувається завдяки модернізації існуючих і створення нових 

інституцій, функціональними обов’язками яких повинні бути система 

нагляду та контролю за основними суб’єктами безпеки держави. 

Визначення парадигми демографічної безпеки ґрунтується на 

обґрунтуванні інституційної архітектури.  

Інституціоналізація забезпечення демографічної безпеки – сис-

тема інститутів щодо забезпечення розширеного відтворення населен-

ня (безперервного відновлення його чисельності та структури через 

зміну поколінь), які в сучасних умовах характеризується створенням 
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нової інституціональної архітектури, чільне місце в якій потрібно від-

нести нагляду та контролю.  

Базисом інституціоналізації демографічної безпеки слугує Кон-

ституція України. В ній закріплено, що людина, її життя і здоров’я, 

честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні най-

вищою соціальною цінністю [1]. Однак в ній не закріплено нормативно 

саме захист демографічної безпеки.  

Небезпеки та загрози у безпековому середовищі в сучасних 

умовах зазнають переродження, яке полягає у переформатуванні внут-

рішніх загроз у зовнішні та зовнішніх у внутрішні. Ці загрози спосте-

рігаються у всіх складових безпеки. 

В сучасних умовах, як правило, кожна держава сподівається на 

підтримку безпеки ззовні і окремих держав, і міжнародних організацій. 

Стратегічні підходи до забезпечення безпеки в такому мінливо-

му міжнародному безпековому середовищі впливають на визначення 

цілей та засобів діяльності міжнародних безпекових організацій, що 

і  визначає бажання кожної держави взяти участь в них, залежно 

від  небезпек і загроз її національним інтересам. 

Стан дослідження. Вивченням інституціалізації займалися іно-

земні та вітчизняні дослідники. Дж. Петерсон, М. Шаклетон в своїх 

працях досліджували інституційну базу зовнішньої та безпекової полі-

тики [2]. К. Гілл та М. Сміт аналізувати особливості розвитку безпеко-

вої політики ЄС [3] та ін. 

Значні напрацювання в цій сфері є у працях вітчизняних науко-

вців [4; 5; 6; 7; 8].  

На жаль, питання інституційності в системі забезпечення демо-

графічної безпеки не вивчалося. 

Мета статті – зясувати особливості міжнародної інституційної 

архітектури системи забезпечення демографічної безпеки. 

Виклад основних положень. Поряд з відомими небезпеками та 

загрозами в сучасних умовах дедалі більше виявляються нетрадиційні 

нові загрози транснаціонального характеру. До них належать міжнаро-

дний тероризм, транснаціональна злочинність, морське піратство, ет-

нічний сепаратизм, релігійний екстремізм, незаконна міграція, нарко-

бізнес, кіберзлочинність та інші. 

Стають більш актуальними загрози у військовій, інформацій- 

ній, прісноводній, продовольчій та енергетичній безпеках, екологічні 

загрози, які розкриваються у природних і техногенних катаст- 

рофах та  спричинені масштабними надзвичайними ситуаціями.  

Постає питання про проблеми блокування розповсюдження зброї  

масового  знищення. 
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«Гострими залишаються суперечки з приводу морських аквато-

рій та ряду прикордонних територій. Реальні загрози подальшого роз-

паду «недієздатних» держав» [9]. 

З іншого боку, розглядаючи глобалізацію державної безпеки, 

необхідно зазначити, що існують загрози щодо підвищенні рівня як 

взаємозалежності, так і взаємної вразливості держав. За таких умов 

їм  загрожує послаблення внутрішнього суверенітету держави у вели-

кому спектрі політичних питань. Такі умови обмежують можливості 

урядів самостійно вирішувати національні питання та, відповідно, са-

мостійно впливати на шлях розвитку та долю суспільства. 

Вирішити проблеми забезпечення національної безпеки і пок-

ращення глобального співробітництва, на нашу думку, сьогодні можна 

колективними зусиллями та їх інституціями. 

Інституціоналізація – це перетворення політичного явища або 

процесу в чітко сформовані політичні інститути, в упорядкований 

процес з певною структурою міждержавних відносин, заснованих на 

нових принципах співпраці, єдиною дисципліною та правилами пове-

дінки для учасників [10]. 

Формування світової інституціональної архітектури системи 

безпеки характеризується проблемою конкуруючих і дещо дублюючих 

структур, в яких перетинаються і програми, і функції.  

Всі інституції міжнародного безпекового середовища поділяємо 

на глобальні та спеціальні. 

До глобальних безпекових інституцій в системі забезпечення 

демографічної безпеки у Європі є Організація безпеки і співпраці в 

Європі (ОБСЄ), Європейський Союз (ЄС), Організація Північноатлан-

тичного договору (НАТО), Організація Договору про колективну без-

пеку (ОДКБ), Рада Європи (РЄ), Організація Об’єднаних Націй (ООН).  

Значну роль у забезпеченні безпекового середовища в Європі 

виконує організація безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ), яка прагне 

гарантувати загальну і всеохоплювальну безпеку її учасникам на осно-

ві необхідності побудови цілісної демократичної та мирної Європи.  

Побудова ОБСЄ ґрунтується на таких принципах, як рівноправ-

ність держав, незалежно від їх рівня економічного і соціального розви-

тку, верховенства права, прав людини, соціальної справедливості, рин-

кової економіки, демократії та збереження довкілля. 

Основною функцією ОБСЄ є попередження та запобігання  

конфліктів, а також урегулювання загроз. ОБСЄ має функції кон- 

сультаційного форуму, основним напрямом діяльності якого є моніто-

ринг і  сприяння врегулюванню конфліктів, обговорення питань  

співробітництва у різних галузях, як це передбачено в Гельсінському 
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Заключному акті 1975 р. та Паризькій хартії 1990 р. і низці інших  

документів. 

ОБСЄ має змогу проводити контроль за озброєнням, економіч-

ним і культурним співробітництвом, захистом прав людини. Її обме-

женість фінансовими, інституційними та організаційними можливо- 

стями сприяла стримуванню ефективної діяльності у сфері безпеки. Це 

було очевидно з моменту анексії Російською Федерації української 

території, а саме – Криму, та ситуації на сході України. 

Велике значення у забезпеченні всебічної демографічної безпе-

ки має ЄС. Він розглядає зміцнення ОБСЄ як основного елемента сис-

теми європейської безпеки. Розширення ЄС за рахунок країн-членів 

із  Центральної та Південно-Східної Європи дозволяє стверджувати, 

що саме ці країни виконуватимуть провідну роль у системі забезпе-

чення європейської безпеки. Актуальним питанням сьогодення є взає-

модія євроатлантичного і євразійського просторів безпеки. ОБСЄ  

активно співпрацює з такими основними безпековими інститутами, як 

РБ ООН, НАТО, ЄС, РЄ. Ця співпраця обумовлена бажанням охопити 

якомога ширше коло безпекових питань. Серед згаданих інституцій 

найбільш вагомою є співпраця на політичному та оперативному рівнях 

ОБСЄ і НАТО, яка спрямована на різні рівні безпекових викликів: по-

передження конфліктів і кризове врегулювання. 

Основна роль у забезпеченні безпеки на європейському просторі 

належить НАТО, куди входять країни-члени ЄС. ЄС має свою зовніш-

ню безпекову політику, включаючи оборону. Він головно звертає  

увагу на незначні загрози і хоче бути більш незалежним від США, 

але  у вирішенні глобальних питань безпеки сподівається на мож- 

ливості  НАТО. 

НАТО, ґрунтуючись на оборонному потенціалі своїх членів, 

є  військово-політичною організацією, де основний вплив мають США. 

«У розбудові своєї безпекової політики та стратегії ЄС акцентує 

увагу більше на загрози «м’якого» типу і прагне до більшої незалеж-

ності від впливів США, але все ж при вирішенні більшості традицій-

них питань безпеки покладається на можливості НАТО» [11]. 

Сфера м’якої безпеки полягає насамперед у тому, що ЄС здійс-

нює постконфліктне врегулювання, яке базується на наданні допомоги 

в цивільному управлінні. 

Інституцією, що відповідає за реалізацію системи безпеки, а от-

же і демографічної безпеки в ЄС, є Рада ЄС, чи Рада Міністрів. До по-

вноважень Ради ЄС належать:  

– узгодженість зовнішніх політик країн ЄС із визначеними ці-

лями зовнішньої політики; 
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– організація загальної зовнішньої та безпекової полі- 

тики відповідно до встановлених Європейською Радою стратегічних 

напрямів. 

Організація Об’єднаних Націй (ООН) охоплює Генеральну 

Асамблею, Раду безпеки, Економічну і соціальну раду, Дитячий фонд 

ООН, Світову продовольчу програму ООН. 

Генеральна Асамблея підтримує міжнародне право та безпеку. 

Вона обговорює питання та розробляє рекомендації щодо:  

– забезпечення міжнародного миру і безпеки; 

– повноважень і функцій будь-якого органу ООН; 

– сприяння міжнародному співробітництву в політиці, у роз-

витку і кодифікації міжнародного права, дотриманні прав людини 

і  основних свобод, в економічній та соціальній сферах; 

– мирного врегулювання надзвичайних ситуацій між  

державами. 

У Статті 25 Загальної декларації прав людини, прийнятої і про-

голошеної резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 

1948  р., зазначено, що кожна людина має право на такий життєвий 

рівень, зокрема їжу, одяг, житло, медичний догляд та необхідне 

соціальне обслуговування, який необхідний для підтримки здоров’я 

і  добробуту її та її сім’ї, право на забезпечення на випадок безробіття, 

хвороби, інвалідності, вдівства, старості чи іншого випадку втрати за-

собів до існування через незалежні від неї обставини [12]. 

Рада Безпеки ООН (РБ ООН) має прерогативу у прийнятті рі-

шень, що обов’язкові у виконанні всіма членами ООН. Її скликають 

за  необхідності, а саме у разі: 

– розслідування міжнародних ситуації чи спорів у питаннях 

безпеки та миру; 

– розкриття наявності світової загрози; 

– виявлення недотримання миру та вияву агресії; 

– надання рекомендацій та розробки заходів щодо віднов-

лення міжнародного миру та безпеки. 

Визначені писані передумови скликання РБ ООН у підтримці 

миру та безпеки передбачать санкції проти порушників, до яких вхо-

дять військові операції, введення миротворчих формувань у зону кон-

флікту, постконфліктне врегулювання та інше. 

Розширення ЄС, членів ОБСЄ та значного впливу на безпекове 

середовище НАТО сприяло незадоволенню керівництва Росії. Її інте-

реси залишилися відстороненими від умов загальноєвропейського  

безпекового процесу, що сприяло створенню ОДКБ, де Росія є чи 

не  головним її членом. 
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Діяльність ОДКБ є «інструментом реалізації російської зовніш-

ньої політики, засобом відновлення впливу Росії на пострадянському 

просторі» [13]. 

ОДКБ характеризується багатофункціональністю, що визнача-

ється злиттям в одній структурі функцій двох специфічних структур-

них елементів.  

До першої входить протидія традиційним зовнішнім військовим 

загрозам (стикування і зрощування військових інфраструктур семи 

країн-членів (Вірменія, Білорусія, Казахстан, Киргизія, Росія, Таджи-

кистан, Узбекистан) та створення військового союзу). До другої – про-

тидія новим загрозам і викликам (боротьба з наркотрафіком, незакон-

ною міграцією, тероризмом тощо).  

Організатори сподівалися на те, що ОДКБ в перспективі міг би 

виконувати визначальну роль в  умовах формування нової архітектури 

безпеки в Євразії. 

ОДКБ позиціонує себе організацією щодо забезпечення мирної, 

демократичної Європи, а саме – передбачає налагодження спів- 

робітництва у політично-військовій (контроль за розповсюдженням 

озброєнь, попередження конфліктів), економіко-екологічній (на- 

лагодження співробітництва у економічній та екологічній безпеці) 

та  гуманітарній сферах (захист прав людини, розвиток демокра- 

тичних  інститутів). 

До спеціальних безпекових міжнародних інституцій системи за-

безпечення демографічної безпеки відносимо організації, що на тери-

торії України забезпечують мінімізацію загроз у різних сферах життя. 

Власне вони безпосередньо впливають на складові системи забезпе-

чення демографічної безпеки.  

За сприяння та допомоги ООН це: Дитячий фонд ООН 

(ЮНІСЕФ); Фонд народонаселення ООН (ЮНФПА); Всесвітня органі-

зація охорони здоров’я (ВООЗ); Організація з питань продовольства та 

сільського господарства (ФАО); Міжнародна організація праці (МОП); 

Міжнародна організація з міграції (MOM); Управління Верховного 

комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН); Міжнародне агентст-

во атомної енергетики (МАРАТЕ). Велике значення щодо  

забезпечення демографічної безпеки має Програма ООН з навколиш-

нього середовища (ЮНЕП), діяльність якої спрямована на  

охорону  довкілля. 

Забезпечити демографічну безпеку та мінімізувати її загрози 

допомагають в нашій державі також: Управління ООН з наркотиків та 

злочинності (УНЗ ООН); Міжнародний валютний фонд (МВФ), Світо-

вий банк (СБ), і Міжнародна фінансова корпорація (МФК). 
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Для мінімізації загроз і забезпечення демографічної безпеки 

ООН надаватиме допомогу нашій державі у таких сферах:  

– впровадження інституційних реформ, спрямованих на за-

безпечення прав людини; 

– забезпечення рівного доступу населення до суспільних 

благ і реалізації прав людини; 

– покращення стану системи охорони здоров’я та якості ме-

дичного обслуговування; 

– досягнення добробуту завдяки усебічному розвитку  

суспільства. 

Україна є членом Ради ООН з прав людини, також вона стала 

членом Комісії з народонаселення і розвитку, Комісії з запобігання 

злочинності та кримінального правосуддя, Комісії сталого розвитку, 

Комісії соціального розвитку економічної та соціальної ради. 

Питаннями ліквідації бідності та безробіття особливо серед  

молоді та соціальною політикою займається Комісія соціального  

розвитку економічної та соціальної ради ООН (ЕКОСОР). 

Надання допомоги бідним дітям та питання покращення  

стану їх здоров’я, харчування та умов проживання здійснює  

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), який функціонує в Україні  

з 1997 року. Метою його діяльності є покращення життя сімей та дітей 

та теренах України.  

За підтримки ЮНІСЕФ Уряду України були створені програми 

з охорони здоров’я, харчування, освіти та захисту дітей. ЮНІСЕФ ви-

значає пріоритетними питання обстоювання прав дітей та захисту 

найуразливіших і знедолених.  

У зв’язку з тим, що добробут дітей залежить від добробуту їх 

матерів, ЮНІСЕФ спрямовує свою працю у бік покращення здоров’я, 

освіти та захисту прав матерів нашої країни.  

За допомогою Представництва ЮНІСЕФ в Україні були розроб-

лені програми захисту материнства; зменшення дитячої смертності, 

охорони здоров’я, харчування, освіти та захисту для дітей; зупинення 

поширення ВІЛ/СНІДу та туберкульозу, захисту вразливих категорій 

і  сприяння гендерній рівності.  

Саме демографічні процеси досліджує Фонд ООН з наро- 

донаселення (ЮНФПА). Велика увага приділяється демограф- 

фічній безпеці, адже скорочення населення є загрозою національ- 

ній  безпеці. 

За сприяння ООН і Міжнародної організації праці (МОП) в 

Україні проводились дослідження «Вимір бідності»; «Гідна праця 

в  Україні».  

http://uk.wikipedia.org/wiki/1997
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Завдяки цим дослідженням вивчалася величина доходів насе-

лення, наявність своєчасного соціального захисту, введення комплекс-

ної системи навчання, можливість підвищення кваліфікації та переква-

ліфікації працюючих, міграція працюючого населення, що базувалися 

на упорядкуванні українського трудового законодавства відповідно 

до  стандартів  ЄС.  

Забезпечення демографічної безпеки в нашій державі здійсню-

ється також за сприяння Продовольчої сільськогосподарської органі-

зації ООН (ФАО).  

За її допомоги в державі реалізовані такі програми: створення 

інформаційної системи, оснащення лабораторії контролю за якістю 

сільськогосподарської продукції, відповідно до світових вимог, і фор-

мування екологічної програми з біодизеля.  

Плідною є співпраця з ЮНЕСКО, завдяки якій в Україні діють 

наукові комітети з біоетики, науково-технічної інформації, розробля-

ється програма «Людина і біосфера» тощо.  

Україна з Європейською економічною комісією ООН співпра-

цює над покращенням регіональної співпраці у енергетиці, транспорті, 

екології. 

Програма розвитку ООН (ПРООН), співпрацюючи з іншими 

агенціями ООН, в Україні значну увагу приділяє питанням соціально-

економічного зростання; подолання бідності; управління; стану навко-

лишнього середовища. 

Комісія з запобігання злочинності та кримінального правосуд-

дя  вирішує питання, пов’язані із зловживанням владою та попере-

дженням корупції. 

Висновок. Сучасні умови вимагають змін, які насамперед поля-

гають у модернізації нашої держави, що передбачають реформи націо-

нальної економіки, соціального захисту, системи освіти та охорони 

здоров’я, екологічної ситуації.  

Такі перетворення повинні здійснюватися за умови створення 

нових і модернізації діючих інститутів. Отже, маємо стати свідками 

створення нової інституційної архітектури системи забезпечення  

демографічної безпеки, в якій нагляд і контроль повинні посісти  

чільне  місце. 
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Хомин О. И. Международные организации в системе обеспечения 

демографической безопасности Украины 
Определено место международных организаций в системе обеспече-

ния национальной безопасности и демографической безопасности государст-

ва. Изучена сущность институционализации системы обеспечения демогра-

фической безопасности.  
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Наряду с известными опасностями и угрозами в современных условиях 

определено место и роль новых нетрадиционных угроз транснационального 

характера. Раскрыта сущность глобальных и специальных институтов сре-

ды международной безопасности, охарактеризованы основные направления 

воздействия на составляющие сыстемы. 

Ключевые слова: международные институты, институционализа-

ция, среда безопасности, национальная безопасность, демографическая безо-

пасность, угрозы и опасности. 

 

Khomyn O. Y. International organizations are in the system of 

providing of demographic safety of Ukraine 

A necessity and place of international organizations for the system of 

providing of national safety and in accordance demographic safety of the state is 

analyzed. Essence of institutionalization of the system of providing of demographic 

safety is certain. Institutionalization of providing of demographic safety as a system 

of institutes on providing of the extended reproduction of population (continuous 

renewal of his quantity and structure through a digenesis) is examined. This system 

forms new institution architecture, a main place in which is taken a supervision 

and  control. Danger and threat in the environment of safety, that suffer a 

regeneration essence which consists of transformation of internal threats in external 

and internal spheres are described. It is marked that in modern terms every state 

counts on support of the safety from outside both the separate states and 

international organizations.  

It is certain that the strategic going providing of safety in an international 

environment influence on determination of aims and facilities of activity of 

international organizations of safety systems depending on dangers and threats to 

national interests of the state. 

Along with the known dangers and threats, a place and role of new 

untraditional threats of transnational character is certain in modern terms. 

International terrorism, transnational criminality, marine piracy, ethnic separatism, 

religious extremism, illegal migration, drug dealing, cyber crime etc.  

Essence of global and special institutes of international environment of 

safety is exposed and their basic directions are described. To global institutions 

in  the system of providing of demographic safety take Organization of safety 

and  collaboration in Europe (OBSE), European Union (ES), Organization of 

the  North-Atlantic agreement (NATO), Advice of Europe (THIS), Organization 

of  the Incorporated Nations (UNO), Agreement about collective security (ODKB). 

To the special international institutes of safety of the system of providing of 

demographic safety take organizations, that on territory of Ukraine provide 

minimization of threats in the different spheres of life. The structures of United 

Nations, which directly influence on the making systems of providing the 

demographic safety belong here. 

Key words: international institutes, institutionalization, environment of 

safety, national safety, demographic safety, threats and dangers. 
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УДК 339.564.623              В. М. Шемаєв 

 
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ  
КОНКУРЕНТНОЇ РОЗВІДКИ 

У СФЕРІ ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНОГО 
СПІВРОБІТНИЦТВА 

 
Розглянуто проблему знаходження механізмів прийняття управлінсь-

ких рішень щодо попередження та подолання загроз і ризиків у сфері ВТС за 

допомогою отримання достовірної, повної та своєчасної інформації про зов-

нішнє середовище. Запропоновано використання для цього методів конкурен-

тної розвідки. Визначено сутність і зміст поняття «конкурентна розвідка у 

сфері ВТС» та обґрунтовано її цілі, завдання та етапи застосування. 

Ключові слова: військово-технічне співробітництво, конкурентна ро-

звідка, управлінські рішення.  

 

Постановка проблеми. Військово-технічне співробітництво 

(ВТС) України з іноземними державами, як складова державної зов- 

нішньоекономічної політики в сфері розробок, виробництва, модерні-

зації, знищення/утилізації і міжнародних передач товарів військового 

призначення та подвійного використання (ТВППВ), – комплекс цілес-

прямованих заходів із реалізації на світових ринках ТВППВ оборонно-

промислового комплексу (ОПК), реалізації надлишкового майна 

Збройних Сил України та закупівлі ТВППВ для потреб Збройних 

Сил  України.  

У сучасних умовах глобальної конкуренції, динамічних змін 

у  зовнішньому середовищі загрози та ризики у сфері ВТС постійно 

змінюються, тому постає загальна проблема в механізмах прийняття 

управлінських рішень щодо попередження та подолання загроз та ри-

зиків в сфері ВТС за допомогою отримання достовірної, повної та сво-

єчасної інформації про зовнішнє середовище.  

Стан економічної та воєнно-економічної безпеки держави зале-

жить від системи попередження загроз і ризиків.  

Стан дослідження. Питанням аналізу ролі та місця конкурент-

ної розвідки у реалізації національних інтересів у воєнно-економічній 

сфері на макро- та мікрорівні присвячена значна кількість наукових 

публікацій [1–10]. У дослідженнях Ю. Воронова та А. Далеса [2–3] 

обґрунтовано значення військово-технічного співробітництва у фор-

муванні політичних цілей та завдань держави щодо забезпечення 

її  національної безпеки, в роботах Т. Ткачука [4] розглянуто зовніш-
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ньоекономічну діяльність та її суб’єкти з точки зору підбору посад 

оперативного прикриття для виконання завдань розвідки, у роботі 

В.  Франчука [6] аналітичну розвідку визначено як видову функцію 

економічної безпеки акціонерних товариств, а також проаналізовано 

функції розвідувального органу Міністерства оборони України у воєн-

но-економічній сфері. 

Водночас діяльність щодо збору та аналізу зовнішньої економі-

чної інформації потребує застосування спеціальних методів та інстру-

ментів інформаційної діяльності, які постійно змінюються під впливом 

змін у інформаційному середовищі, що навколо суб’єктів ВТС. Це ви-

магає визначення раціонального комплексу завдань, методів та інстру-

ментів конкурентної розвідки у сфері ВТС, що потребує відповідного 

наукового обґрунтування. 

Метою статті є визначення сутності і змісту поняття «конкурен-

тна розвідка у сфері ВТС» та обґрунтування її цілей, завдань та етапів. 

Виклад основних положень. Аналіз літературних джерел [7–

10] показав, що для визначення процесу збору та аналізу інформації в 

економічній сфері застосовуються різні терміни: «бізнес-розвідка», 

«ділова розвідка», «комерційна розвідка», «економічна розвідка», «ма-

ркетингова розвідка», «промислова розвідка», «аналітична розвідка» 

тощо. Загальновизначеного поняття згаданих видів розвідки ні вітчиз-

няними, ні західними науковцями та експертами не сформульовано. 

Водночас кожен термін має різне тлумачення. 

Так, під комерційною розвідкою розуміють найважливішу функ-

цію стратегічного управління компанією, спрямовану на забезпечення 

ефективного досягнення заздалегідь визначених стратегічних цілей 

бізнесу [8].  

Аналітична розвідка розуміється як інформаційно-аналітична 

діяльність, що спрямована на виявлення загроз внутрішнього і зовніш-

нього походження стратегічним цілям суб’єкта господарювання,  

а також виявлення тенденцій розвитку ринку, економіки, конкуренції 

тощо, що можуть стати на перешкоді або створити умови для їх  

досягнення, використовуючи легальні джерела інформації та методи 

її  збору [7]. 

Схоже за змістом поняття ділової розвідки – постійний процес 

збору, обробки, оцінки та накопичення даних та їх аналізу з метою 

прийняття оптимальних рішень [10]. 

Поняття економічної розвідки вченими розглядається у функ- 

ціональному та структурному аспектах, як: 

а) сукупність узгоджених за місцем, часом і способом заходів 

державних або корпоративних органів і дій підготовлених підрозділів 
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та/або осіб, спрямованих на добування закритих чи відкритих мате- 

ріалів, їх збір, аналіз, інтерпретацію з метою отримання інформації, 

яка є значущою для суб’єктів економіки та забезпечує або національні, 

або корпоративні конкурентні переваги [8]; 

б) організаційна структура, що займається питаннями збору, пе-

ревірки (верифікації), обробки та аналізу даних із різних аспектів зов-

нішньоекономічної діяльності підприємства для вирішення конкретних 

завдань його господарської діяльності [7]. 

Більш технологічне визначення надається промисловому шпи-

гунству як діяльності з використанням спеціальних і технічних мето-

дів щодо отримання відомостей, що становлять виробничі й ділові та-

ємниці конкурентів, їх комерційну таємницю із закритих джерел в ін-

тересах досягнення економічної вигоди та переваг [8]. Наприклад: 

проникнення на територію конкурента, викрадення інформації, залу-

чення працівників, зняття інформації з каналу зв’язку тощо. 

Більш звужене тлумачення поняття конкурентної розвідки – як 

маркетингового інструменту вивчення конкурентного середовища, що 

становить цілеспрямований збір інформації про конкурентів для при-

йняття управлінських рішень щодо подальшої стратегії і тактики ве-

дення бізнесу [10]. 

Отже, в трактуванні сутності та змісту поняття конкурентної ро-

звідки є суттєві відмінності: розвідка в економічній сфері визначається 

як функція, система, структура та як вид діяльності. 

Більшість дослідників погоджується з тим, що конкурентна роз-

відка в економічній сфері здійснюється у зовнішньому середовищі 

організації з метою отримання інформації, необхідної для прийняття 

управлінських рішень, що дозволятимуть підприємству ефективно фу-

нкціонувати, розвиватись та адаптуватись до змін у цьому середовищі, 

уникати ризиків і загроз, що можуть мати вплив на досягнення страте-

гічних цілей бізнесу. 

Погоджуючись із наданими визначеннями, слід все ж таки підк-

реслити, що розвідка в економічній сфері є найперше процесом інфор-

маційного забезпечення та супроводження конкурентної боротьби на 

ринках товарів і послуг. 

Особливістю конкурентної розвідки у сфері ВТС є те, що вона 

здійснюється у зовнішньому середовищі під впливом зовнішніх  

факторів, які становлять як загрози, так і можливості. Наприклад,  

інформація про контрагентів може стати суттєвою конкурентною  

перевагою з урахуванням того, що стратегія «випередження» конку- 

рента в  довгостроковій перспективі є більш вигідною, ніж стратегія 

«працювати  вдогін».  
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Тому у визначенні поняття конкурентної розвідки слід урахову-

вати суб’єктів, які реалізують аналогічні товари або послуги, потен-

ційних конкурентів та частково постачальників і споживачів.  

З урахуванням викладеного під конкурентною розвідкою у сфері 

ВТС розуміється постійний збір, нагромадження, структурування,  

аналізу матеріалів, відомостей та даних про військово-технічне (зок-

рема воєнно-економічне) співробітництво іноземних держав й на- 

дання  керівництву інформації, що дозволяє йому передбачити зміни 

на  ринку й приймати своєчасні оптимальні рішення щодо управління 

ризиками, впровадження змін й відповідних заходів, спрямованих 

на  компромісне задоволення майбутніх запитів споживачів, поста- 

чальників, ефективну взаємодію з конкурентами та підтримку власної 

прибутковості. 

Основною метою конкурентної розвідки у сфері ВТС є завчасне 

надання керівництву інтегрованої інформації для прийняття рішень 

про потенційні чи реальні загрози, а також можливості, які відкрива-

ються на світових ринках, з урахуванням його інформаційних потреб, 

у зручній для використання формі. 

Завданнями конкурентної розвідки у сфері ВТС на макрорівні є: 

1) визначення істинної стратегії розвитку воєнно-економічного 

та військово-технічного співробітництва конкурентів з іншими держа-

вами; її загальної спрямованості та впливу на відносини у політичній, 

воєнно-економічній, військово-технічній сфері з Україною; 

2) визначення потенціалу конкурентів та їх реальних конкурен-

тних переваг для корегування власної стратегії, зокрема на основі  

аналізу стану нормативно-правової бази воєнно-економічної діяль- 

ності іноземних держав, їх планів, програм, угод і контрактів щодо 

розробки та виробництва товарів військового призначення та подвій-

ного використання, а також інформації про обсяги іноземних інвести-

ції в цій сфері; 

3) визначення організаційних, фінансових, технічних та інших 

способів забезпечення конкурентних переваг вітчизняних товарів вій-

ськового призначення та подвійного використання шляхом можливого 

копіювання технологій виробництва;  
4) оцінка загальної ємності та динаміки зміни на ринку частки 

групи товарів військового призначення та подвійного використання 
через суму часток конкурентів. Адже зміна загальної ємності ринку 
дозволяє зрозуміти правильність обраної експортної стратегії товара-
ми. Наприклад, якщо ємність ринку зростає, а обсяг нашого експорту 
залишається незмінним, це означає, що конкуренти захоплюють поте-
нційно «нашу» частину ринку. А якщо ємність ринку скорочується 
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за незмінних обсягах експорту – отже, порівняно наша частка на ринку 
зростає, що є позитивною тенденцією; 

5) оцінка вигідності умов військово-технічного співробітництва 
з певними постачальниками та покупцями. Знання умов постачань 
і  продажу дозволяє визначити «власне поле торгу». Це найбільш по-
пулярна тема конкурентної розвідки у цієї сфері. 

Метою конкурентної розвідки у сфері ВТС на мікрорівні 
є  отримання інформації про конкретні показники та обставини  
діяльності суб’єктів господарювання, особливо під час укладання  
міжнародних  контрактів  з  ними.  

З урахуванням цього, завданнями конкурентної розвідки на 
цьому рівні є: 

– визначення основної унікальної торгової пропозиції конкурен-
тів. Якщо конкурент дійсно має унікальну торгову пропозицію, то зма-
гання з ним на цьому полі потребує колосальних фінансових витрат;  

– визначення цінової політики конкурента, структури доходів та 
витрат за видами і продуктами діяльності. Її можна розрахувати, якщо 
маємо інформацію про доходи та видатки конкурента. А інформація 
про ефективність його діяльності дозволяє здійснити порівняльний 
аналіз для покращення власних показників, а також висвітлює межі 
можливостей конкурування; 

– визначення методів просування конкурентом товарів військо-
вого призначення та подвійного використання (методи організації 
продаж, схеми оплати посередників, системи знижок, маловідомі ка-
нали збуту, нові ринки, тощо); 

– визначення кола реальних конкурентних переваг і суттєвих 
недоліків конкурента. Знання сильних і слабких сторін конкурента 
дозволяє уникнути недоліків у випадку потреби його дискредитації; 

– визначення кола та умов співробітництва контрагентів-
постачальників, покупців і контрагентів (сервісу) надання послуг кон-
курента. Знання цін, відстрочок платежів, розмір товарного кредиту-
вання та інших умов співробітництва конкурента з контрагентами до-
зволяє або отримати такі ж умови, або визначити межу конкурування; 

– визначення ключових осіб організації та їх реальний статус. 
Аналіз топ-персоналу надає змогу передбачити майбутню політику 
конкурента, зважаючи на психологічні особливості ключових осіб, 
допомагає зрозуміти межі можливих дій конкурента. Іноді представ-
ник оточення керівника визначає політику компанії більше, ніж  
певний керівник, тому вплив на «агентів впливу» іноді ефективніше, 
ніж на керівництво конкурента; 

– визначення зовнішніх ключових фігур підтримки конкурента 
та ступінь їх зв’язку. Виявлення осіб, які підтримують конкурента 
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та  надають йому адміністративні, фінансові та інші ресурси, дозволяє 
виявити межі можливостей конкурента, що дає змогу ослабити або 
зруйнувати ці зв’язки. Найбільш сталі зв’язки – це родинні, які під- 
кріплені фінансовими зобов’язаннями. 

Аналіз літературних джерел із питань конкурентної розвідки 

на  різних рівнях [1–10] засвідчує, що ця діяльність складається з пев-

них етапів. Водночас також виникають різні підходи до їх структури 

та  змісту. На думку вчених, основними загальними етапами конку- 

рентної  розвідки  є: 

1. Визначення інформаційних потреб керівників, які займають-

ся питаннями стратегічного управління. 

2. Збір матеріалів. 

3. Обробка і аналіз матеріалів. 

4. Оформлення та надання відомостей та даних. 

З огляду на це, визначимо зазначені етапи конкурентної розвід-

ки для воєнно-економічної сфери. 

Визначення інформаційних потреб керівників, які займаються 

питаннями стратегічного управління. Це найперше, з чого слід розпо-

чинати, і від цього залежить конкурентна мета конкурентної розвідки. 

Знаючи конкретні потреби керівників в інформації, фахівці можуть 

цілеспрямовано її збирати.  

Збір матеріалів. Кількість методів і прийомів збору інформації 

досить значна, але основні з них такі: збір досьє на співробітників, 

що  займають ключові пости в компаніях-конкурентах, за допомогою 

рекламних, маркетингових і PR-агенцій; знайомство з корпоративни-

ми  стандартами міжнародного партнера; моніторинг спеціалізова- 

них ЗМІ, даних дослідницьких компаній, звітів торговельних пред- 

ставників  тощо. 

Обробка і аналіз матеріалів. Основне призначення аналізу – 

це  отримання інтегрованих із різних джерел даних про потенційні 

чи  реальні загрози у воєнно-економічній сфері чи можливості, які  

відкриваються на світових ринках товарів військового призначення 

та  подвійного  використання. 

На цьому етапі відбирається і аналізується та інформація, що 

стосується інформаційних потреб керівництва (релевантна інформа-

ція). Для цього можуть використовуватись різні відомі методи, на- 

приклад: хронологічний, статистичний аналіз, порівняльний аналіз, 

логічний аналіз причинно-наслідкових зв’язків подій і процесів, мето-

ди моделювання процесів і ситуацій тощо.  

Найкращий вибір методів такий, що забезпечить достовірність 

і  повноту  інформації. 
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Оформлення та надання відомостей та даних. Форма, за якою 

інформація надається керівництву, є стандартизованою. Попри це,  

вона повинна бути зручною для прийняття рішень. Вона встановлю-

ється ще в процесі вивчення інформаційних потреб того чи іншого 

керівника. Проте обов’язково у цій аналітичній записці слід відобрази-

ти реальну ситуацію, тенденції її розвитку, а також можливі негативні 

і позитивні наслідки. 

Висновки. Під конкурентною розвідкою у сфері ВТС (на макро- 

та мікрорівні) розуміється постійний збір, нагромадження, структуру-

вання, аналіз матеріалів, відомостей та даних про воєнно-економічне 

та військово-технічне співробітництво іноземних держав й надання 

керівництву інформації, що дозволяє йому передбачити зміни в обста-

новці й приймати своєчасні оптимальні рішення щодо управління  

ризиками, впровадження змін й відповідних заходів, спрямованих 

на  компромісне задоволення майбутніх запитів споживачів, поста- 

чальників, ефективну взаємодію з конкурентами та підтримку власної 

прибутковості. 

Конкурентна розвідка у сфері ВТС дозволяє формувати та підт-

римувати конкурентні переваги на світових ринках товарів військового 

призначення та подвійного використання завдяки: 

отриманню інформації про наміри конкурентів, основні тенден-

ції розвитку військово-економічного співробітництва, економіки чи 

політичної ситуації загалом; 

аналізу можливих ризиків, загроз та можливостей у воєнно-

економічній сфері; 

завчасному інформуванню і на цій основі виконанню попере-

джувальних заходів щодо загроз, мінімізації можливих збитків або 

реалізації можливостей; 

використанню інформації для послаблення конкурентів та зміц-

нення власної економічної безпеки.  

Напрямом подальших досліджень є розроблення методичних 

рекомендацій щодо організації та ведення конкурентної розвідки в 

сфері ВТС на стратегічному та оперативному рівнях, а також в окре-

мих сферах військово-технічного співробітництва України. 
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Шемаев В. М. Применение методов конкурентной разведки в сфере 

военно-технического сотрудничества 

Рассмотрена проблема поиска механизмов принятия управленческих 

решений по предупреждению и преодолению угроз и рисков в сфере военно-

технического сотрудничества с помощью получения достоверной, полной и 

своевременной информации о внешней среде. Предложено использование для 

этого методов конкурентной разведки. Определены сущность и содержание 

понятия «конкурентная разведка в сфере ВТС», обоснованы ее цели, задачи 

и  этапы  применения.  

Ключевые слова: военно-техническое сотрудничество, конкурентная 

разведка, управленческие решения. 

 
Shemayev V. M. Application of competitive intelligence methods in 

military and technical cooperation  

The article considers the problem of finding  managerial decision-making 

mechanisms to prevent and combat the threats and risks in the sphere of military 

and technical cooperation (MTC).  

It is established that additional scientific evidence requires, inter alia, the 

definition of a rational complex of tasks, methods and tools of competitive 

intelligence in MTC. The aim is to determine the content of the concept of 

«competitive intelligence in the sphere of MTC», to justify its goals, objectives and 

phases of its application. Methods of the author’s research are as follows: 

theoretical generalizations, analysis and synthesis, a systematic approach.  

The use of competitive intelligence techniques for accurate, complete and 

timely information about the environment of the PTS is justified. The content of the 

concept of «competitive intelligence in the sphere of MTC» as a permanent 
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collection, compilation, structuring, analysis of materials, information and data on 

the state of military-technical cooperation of foreign countries and the provision of 

appropriate information management are determined. The above information allows 

to predict changes in the MTC and apply appropriate risk management measures in 

order to maintain PTS profitability, effective interaction with competitors, 

compromise customer satisfaction and service.  

The definition, goals, objectives and steps in the application of competitive 

intelligence in MTC are given. The main stages of competitive intelligence for the 

military and economic spheres are the following ones: the definition of the 

information needs of executives involved in the strategic management of the PTS, 

collection of materials, their processing and analysis, design and provision of 

management information and data. 

Key words: military and technical cooperation, competitive intelligence, 

management decisions. 
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Розділ ІІ 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДІАГНОСТИКИ 

СТАНУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ 

ТА РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

 
УДК 339.942        Г. Я. Аніловська,  

О. Р. Чорненька  

 
НЕОБХІДНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСКОРДОННОГО 
СПІВРОБІТНИЦТВА В УКРАЇНІ 

 
З’ясовано необхідність і важливість транскордонного співробітницт-

ва в Україні, враховуючи особливості геополітичного розміщення країни. Про-

аналізовано умови забезпечення транскордонного співробітництва в Україні. 

Окреслено основні передумови розвитку транскордонного співробітництва 

в  Україні, чинники, що стримують розвиток транскордонного спів робіт- 

ництва  в  Україні. 

Ключові слова: транскордонне співробітництво, єврорегіони, при- 

кордонні  території. 

 

Постановка проблеми. Сьогодні, коли процеси глобалізації де-

далі значніше впливають на соціально-економічний розвиток усіх 

держав світу, зростає актуальність питання транскордонного співро- 

бітництва. Транскордонна співпраця сприяє розвитку інтеграційних 

процесів у культурній, освітній, економічній, медичній, комунікацій-

ній та інших сферах, створює передумови інвестиційних вкладень, 

дозволяє переймати та пришвидшувати адаптацію європейського зако-

нодавства, передбачає підвищення рівня добробуту мешканців при- 

кордонних зон. В Україні як державі, де 19 із 25 регіонів є прикордон-

ними, питання забезпечення транскордонного співробітництва особли-

во важливо. Однак, незважаючи на вдале геополітичне розміщення, 

Україна не повною мірою використовує свій потенціал транскордон-

ного співробітництва. 

Стан дослідження. Проблеми дослідження прикордонних  

територій, міжтериторіального та транскордонного співробітництва 

в  Україні розпочали вивчати у кінці 80-х років. Започаткували ці  

дослідження співробітники відділення Інституту світової економіки 
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і  міжнародних відносин НАН України (м. Ужгород), а на початку  

90-х – співробітники Інституту регіональних досліджень НАН України 

(м. Львів), Інституту проблем ринку та економіко-екологічних дослі-

джень НАНУ (м. Одеса), професорсько-викладацький склад Львівсь-

кого, Ужгородського, Волинського, Донецького національних універ-

ситетів, Української академії банківської справи (м. Суми) та інші. 

З  середини 90-х років учені виявляють значну зацікавленість до про-

блематики транскордонного співробітництва 2. Теоретичні та прак-

тичні дослідження проблем транскордонного співробітництва здійс-

нюють безліч учених, серед яких: О. Амоша, В. Білчак, Б. Борісов, 

В.  Будкін, Б. Буркінський, Л. Вардомський, О. Вишняков, Д. Віллерс 

С. Гакман, Й. Звєрєв, З. Зьоло, М. Ілієва, Ю. Макогон, Н. Мікула, 

В.  Пила, С. Писаренко, Р. Ратті, С. Романов, M. Ростішевскі, І. Сту-

денніков, П. Ю. Тей, Г.-М. Чуді та ін. Однак у вітчизняній науці відбу-

ваються лише перші спроби системних досліджень у сфері транскор-

донної співпраці. Це пов’язано найперше з тим, що розвиток регіона-

льної економіки в Україні є порівняно недавнім явищем. 

Мета статті – дослідити стан, передумови та напрями розвитку 

транскордонного співробітництва в Україні. 

Виклад основних положень. Важливість транскордонного 

співробітництва ґрунтується на необхідності: 

– забезпечення ефективної співпраці суміжних територій су-

сідніх держав; 

– сприяння розвитку інтеграційних процесів у всіх сферах 

економіки; 

– підвищення конкурентоспроможності регіонів; 

– сприяння розвитку законодавства у сфері транскордонної 

співпраці; 

– реалізації стратегії зовнішньоекономічної політики держав. 

Однозначно, що передумовою транскордонного співробітництва 

є наявність нормативно-правової бази. Ґрунтовним документом органі-

зації та здійснення транскордонного співробітництва в Україні є Закон 

«Про транскордонне співробітництво» [1]. Відповідно до цього Зако-

ну, транскордонне співробітництво визначається як «послідовність дій, 

спрямованих на встановлення і поглиблення економічних, соціальних, 

науково-технічних, екологічних, культурних та інших відносин між 

територіальними громадами, їх представницькими органами, місцеви-

ми органами виконавчої влади України та подібними суспільними 

утвореннями інших держав». 

Сьогодні в країнах Європейського Союзу домінуючою є конце-

пція політики регіонального розвитку. В загальному її суть полягає 
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у  забезпеченні комплексно-пропорційного розвитку територій з мак-

симальним урахуванням місцевих умов і ресурсів. Такий розвиток 

є  особливо важливим для прикордонних територій, які є віддаленими 

від великих індустріальних, фінансових, адміністративних, науково-

культурних центрів країни, через це і не мають можливості належно 

розвиватися. Саме тому головною метою транскордонного співробіт-

ництва є реалізація концепції розвитку прикордонних територій, для 

вирівнювання їх соціально-економічного становища порівняно з ін-

шими територіями та ефективного використання їхнього географічно-

го розміщення для територій та національної економіки. 

Для України питання транскордонного співробітництва є особ-

ливо важливим, оскільки, як було зауважено, 77% території України 

є  прикордонною. Транскордонне співробітництво є передумовою про-

цесу європейської інтеграції, що базується на основі співпраці регіонів 

сусідніх держав і має властивість пришвидшувати процеси покращен-

ня якості життя населення прикордонних територій, приводити її до 

середньоєвропейського рівня та сприяти вільному переміщенню мате-

ріальних і трудових ресурсів через кордон. У процесі транскордонного 

співробітництва на території держав-сусідів створюються єврорегіони. 

Головною метою створення єврорегіонів є координація діяльності 

у  соціально-економічній сфері, налагодження необхідних торговель-

них, господарських, культурних, наукових, туристичних та інших кон-

тактів між суб’єктами та учасниками єврорегіону. Закон України «Про 

транскордонне співробітництво» року трактує поняття «єврорегіон» як 

організаційну форму співробітництва адміністративно-територіальних 

одиниць європейських держав, що здійснюється відповідно до дво- або 

багатосторонніх угод про транскордонне співробітництво 1. 

Функціонування та розвиток єврорегіонів на території України 

є  не лише передумовою розвитку прикордонних територій, але й 

сприяє розвитку національної економіки. Сьогодні в Україні діють 

10  єврорегіонів (табл. 1). 

Як очевидно з табл. 1, кількість єврорегіонів, у яких задіяна 

Україна, постійно збільшується. Це свідчить про розвиток процесу 

транскордонного співробітництва. Співпраця між різними територіями 

сусідніх держав дозволяє переймати досвід у найрізноманітніших га-

лузях, тому, чим більша кількість єврорегіонів у держави, тим ефекти-

внішим буде розвиток прикордонних територій і відповідно націона-

льної економіки. Постійна співпраця з сусідніми державами і створен-

ня в межах цієї співпраці спеціальних утворень є важливими для Укра-

їни, оскільки дозволяє запозичувати досвід більш розвинених держав, 

що є вкрай важливим для національної економіки 
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Таблиця 1 
 

Єврорегіони, що діють на території України 4 
 

Назва 

єврорегіону 

Дата 

створення 
Склад єврорегіону 

1. Карпатський 

єврорегіон 

14 лютого 

1993 р. 

• Львівська, Івано-Франківська, Закар-

патська, Чернівецька області (Україна)  

• Підкарпатське воєводство (Польща)  

• Кошицький та Пряшівський краї (Сло-

ваччина), медьє Боршод-Абауй-Земплен, 

Хайду-Біхар, Хевеш, Яс-Надькун-Сольнок 

та Сабольч-Сатмар-Берег (Угорщина)  

• Повіти Біхор, Селаж, Сату Маре, Мара-

муреш Харгіта, Сучава та Ботошань (Ру-

мунія) 

2. Єврорегіон 

«Буг» 

29 вересня 

1995 р. 

• Волинська область, Жовківський та 

Сокальський райони Львівської області 

(Україна) 

• Люблінське воєводство (Польща)  

• Брестська область (Білорусь) 

3. Єврорегіон 

«Нижній  

Дунай» 

14 серпня 

1998 р. 

• Одеська область (Україна)  

• райони Вулканешти, Кагул, Кантемір 

(Молдова)  

• повіт Бреіла, Галац, Тульча (Румунія) 

4. Єврорегіон 

«Верхній 

Прут» 

22 вересня 

2000 р. 

• Чернівецька та Івано-Франківська обла-

сті (Україна),  

• Ботошанський та Сучавський повіти 

(Румунія), Фалештський, Єдинецький, 

Глоденський, Окницький, Ришканський та 

Бриченський (Молдова) 

5. Єврорегіон 

«Дніпро» 

29 квітня 

2003 р. 

• Чернігівська область (Україна)  

• Брянська область (Росія)  

• Гомельська область (Білорусь)  

6. Єврорегіон 

«Слобожан-

щина» 

7 листопада 

2003 р. 

• Харківська область (Україна),  

• Белгородська область (Росія)  

7. Єврорегіон 

«Ярославна» 

24 квітня 

2007 р. 

• Сумська область (Україна) 

• Курська область (Росія) 

8. Асоціація  

«Чорноморсь-

кий єврорегі-

он» 

26 вересня 

2008 р. 

• Азербайджан 

• Албанія  

• Болгарія  

• Греція 

• Грузія 

• Молдова  

• Російська Федерація 

http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B4-%D0%90%D0%B1%D0%B0%D1%83%D0%B9-%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%83-%D0%91%D1%96%D1%85%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%88&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D1%81-%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%BA%D1%83%D0%BD-%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87-%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%80-%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D1%85%D0%BE%D1%80_%28%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B6
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D1%83-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B5_%28%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%88
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%88
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%82%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%28%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%29
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%28%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%29
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• Румунія 

• Сербія 

• Туреччина 

• Україна (Одеська, Миколаївська, 

Херсонська, Запорізька, Донецька області, 

Автономна Республіка Крим, а також місто 

Севастополь) 

9. Єврорегіон  

«Донбас»  

29 жовтня  

2010 р.  

• Луганська область, Донецька область 

(Україна) 

• Ростовська область (Росія)  

10. Єврорегіон 

«Дністер» 

2 лютого  

2012 р. 

• Вінницька область (Україна) 

• Сорокський, Флорештський і Шолда-

нештський райони (Молдова). 

 

У контексті економічної співпраці між учасниками транскор-

донного співробітництва важливе місце посідає його фінансування. 

Законодавством України передбачено, що всі видатки, що стосуються 

транскордонного співробітництва, треба покладати на Державний бю-

джет України. А обсяги державної фінансової підтримки розвитку тра-

нскордонного співробітництва визначаються у законі про Державний 

бюджет України на відповідний рік згідно з державними програмами 

розвитку транскордонного співробітництва, затвердженими Кабінетом 

Міністрів України.  

Своєю чергою, обсяги коштів, що спрямовуються суб’єктами 

транскордонного співробітництва України на виконання державних 

програм розвитку транскордонного співробітництва, визначаються 

у  відповідних місцевих бюджетах.  

Програми прикордонного співробітництва у рамках Європей- 

ського інструменту сусідства та партнерства 2007–2013 років передба-

чали співробітництво на регіональному рівні між країнами-партнерами 

Європейського інструменту сусідства та партнерства та країнами-

членами ЄС, як сухопутними кордонами, так і в межах морських  

басейнів.  

Особливістю цих програм порівняно з іншими програмами ЄС 

є  відсутність під час їх впровадження щорічних Планів дій. Натомість, 

країни-учасниці кожної із програм розробляють Спільну операційну 

програму на весь термін упровадження Європейського інструменту 

сусідства та партнерства 5.  

Відповідно до затверджених Європейською Комісією Стратегії 

прикордонного співробітництва 2007–2013 рр. та Індикативної про-

грами 2007–2010 рр. із прикордонного співробітництва ЄІСП Україна 

брала участь у 4 наступних програмах (табл. 2) 5. 
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Таблиця 2 
 

Індикативні бюджети затверджених програм 

транскордонного співробітництва в Україні 

(2007–2013 роки) 
 

№ 

з/п 
Назва програми 

Індикативний 
Бюджет Програми 

(млн. євро) 

1 Україна – Польща – Білорусь 186,201 

2 Україна – Угорщина – Словаччина – Румунія 68,638 

3 Україна – Румунія – Республіка Молдова 126,718 

4 Басейн Чорного моря 25,697 

 

У процесі затвердження будь-якої програми транскордонного 

співробітництва складається фінансова таблиця попереднього щоріч-

ного розподілу зобов’язань і виплат за відповідною програмою. Відпо-

відно до транскордонних програм, у яких бере участь Україна, розпо-

діл зобов’язань і виплат проводилися так (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Графік розподілу фінансових зобов’язань і виплат 

транскордонних програм упродовж 2008–2013 років* 
 

* Cкладено на основі даних 5. 

 

З рисунку бачимо, що розподіл фінансових зобов’язань і виплат 

у всіх згаданих транскордонних програмах, у яких бере участь Украї-

на, є практично ідентичним (поступове збільшення фінансування 

на  початку програми і зменшення кількості фінансових ресурсів на-

прикінці програми). Пік фінансування припадає на 2011–2012 роки. 

Серед перелічених програм найбільшу кількість фінансових ресурсів 
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залучено у програму «Україна – Польща – Білорусь» та у програму 

«Україна – Румунія – Республіка Молдова», а найменше фінансових 

ресурсів було залучено у програму «Басейн Чорного моря». Загалом 

усі видатки на фінансування транскордонного співробітництва можна 

поділити на видатки, пов’язані з реалізацією проектів затверджених 

програмою, та видатки, пов’язані з технічною допомогою. Своєю чер-

гою, видатки, пов’язані з технічною допомогою, зазвичай, охоплюють 

такі видатки: витрати на персонал; витрати на організацію Моніторин-

гових комітетів; витрати, пов’язані з відбором проекту (відбірні комі-

тети, оцінювачі, спеціальна експертиза тощо); витрати, пов’язані з роз-

робкою проекту та комунікаційної стратегії (інформаційні дні, форуми 

пошуку партнерів, веб-сторінки, листівки тощо); витрати на щорічні 

аудити та інші видатки (моніторингова система, обладнання, послуги, 

непрямі витрати, резерви тощо).  

Однозначно, що від кількості залучених фінансових ресурсів за-

лежить успіх проведення та ефективність виконання будь-якої програ-

ми транскордонного співробітництва. 

Як зазначалося, фінансування проектів транскордонного співро-

бітництва повинно здійснюватися за рахунок державного та місцевих 

бюджетів України, проте сьогодні серед основних джерел фінансуван-

ня проектів транскордонного співробітництва є лише кошти місцевих 

бюджетів і міжнародної технічної допомоги. За відсутності фінансу-

вання транскордонного співробітництва з боку Державного бюджету 

України темпи розвитку транскордонного співробітництва уповіль-

нюються. 

Інтенсивність світових інтеграційних процесів ще більше поси-

лює важливість транскордонного співробітництва у ефективному  

функціонуванні держави, саме тому транскордонне співробітництво 

між прикордонними територіями України та європейських держав-

сусідів є необхідним інструментом для їх соціально-економічного  

розвитку. 

В Україні серед основних чинників, що стримують розвиток 

транскордонного співробітництва, можна назвати такі:  

– недооцінка з боку центральної влади транскордонного 

співробітництва як інструменту територіального/регіонального розви-

тку і  покращення якості життя людей, які мешкають у прикордонних  

регіонах України;  

– обмеженість стратегічного бачення завдань і перспектив 

розвитку транскордонного співробітництва і з боку уряду, і з боку міс-

цевих органів влади України, а також «відсутність навичок спільного 

планування розвитку прикордонних територій»;  
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– мізерний рівень фінансової підтримки спільних транскор-

донних проектів і з боку уряду, і з боку місцевих органів влади (за ви-

нятком облаштування прикордонної інфраструктури);  

– слабкість інституційної бази регіонального розвитку, яка 

у  прикордонних регіонах має виконувати роль одного з рушіїв транс-

кордонного співробітництва;  

– відсутність у місцевих органів влади усвідомлення того, що 

завдання розвитку транскордонного співробітництва потребують від 

них функцій координації, а не жорсткого адміністрування. Як наслі-

док, до впровадження проектів транскордонного співробітництва залу-

чається надто мало підприємців та неурядових організацій.  

Серед чинників, що стримують розгортання співробітництва 

вздовж кордонів, експерти також відзначають: «надмірну амбіційність 

і водночас нечіткість місії функціонування єврорегіонів на кордонах 

України та держав Центральної Європи, які декларують прагнення 

вирішити спільні проблеми у всіх сферах суспільного життя»; низький 

рівень соціально-економічного розвитку територій, які є учасниками 

транскордонного співробітництва, порівняно із середніми національ-

ними показниками; різницю «між рівнями децентралізації управління 

у країнах Центральної Європи та Україні; специфіку української пра-

вової системи, норми якої часто вступають у колізію з нормами ЄС у 

сфері управління, підприємницької діяльності» 7. У рамках розвитку 

транскордонного співробітництва Кабінет Міністрів України прийняв 

Постанову від 1 грудня 2010 року «Про затвердження Державної про-

грами розвитку транскордонного співробітництва на 2011–2015 роки» 

6. Суть Програми полягає у створенні комплексної системи розвитку 

транскордонного співробітництва, з урахуванням якої здійснювати-

меться державна підтримка реалізації проектів транскордонного спів-

робітництва. 

Проте, незважаючи на фінансові труднощі, необхідність розвит-

ку транскордонного співробітництва в Україні є однозначною, серед 

причин цієї необхідності можна виділити такі: 

– зменшення диспропорцій соціально-економічного розвитку 

прикордонних територій; 

– пришвидшення процесів наближення рівня життя населен-

ня прикордонних територій до середньоєвропейського; 

– сприяння розвитку малого та середнього бізнесу; 

– сприяння розвитку інфраструктури прикордонних територій; 

– створення умов для залучення інвестицій; 

– підвищення рівня зайнятості населення прикордонних  

територій; 
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– забезпечення охорони навколишнього природного середо-

вища та екологічної безпеки; 

– забезпечення розвитку соціально-культурної сфери прико-

рдонних територій; 

– модернізація існуючої транскордонної транспортної мережі 

для збільшення її пропускної спроможності. 

Висновки. Геополітичне розміщення України має певні особли-

вості в рамках транскордонного співробітництва, оскільки, з одного 

боку, Україна межує з країнами Європейського Союзу, а з іншого, – 

з  Росією, Білоруссю та Молдовою.  

Таке розміщення є передумовою багатовекторного розвитку 

транскордонного співробітництва, головною метою якого є розвиток 

соціально-економічних, науково-технічних, екологічних, культурних 

та інших зв’язків між суб’єктами та учасниками транскордонного 

співробітництва. 

Відповідно до мети, транскордонне співробітництво повинно 

здійснюватися на принципах: поваги до державної та територіальної 

цілісності; доцільності та контролю, за фінансовими ресурсами виді-

леними в рамках транскордонного співробітництва; правової узгодже-

ності (під час укладання угод про транскордонне співробітництво по-

винні враховуватися права усіх суб’єктів транскордонного співробіт-

ництва); ефективності (суб’єкти транскордонного співробітництва по-

винні усувати політичні, економічні, правові, адміністративні та інші 

перешкоди для забезпечення ефективної взаємної співпраці); захище-

ності навколишнього середовища, природних, трудових, матеріальних 

та інших ресурсів. 

Розвиток транскордонного співробітництва в Україні є особливо 

важливим, оскільки більшість прикордонних регіонів України харак-

теризується низьким показником людського розвитку порівняно з ін-

шими регіонами України та прикордонними регіонами країн Європей-

ського Союзу.  

Така нерівність є загрозою для національної безпеки дер- 

жави, одним із шляхів ліквідації такої загрози є транскордонне спів- 

робітництво.  

Своєю чергою, до основних шляхів забезпечення розвитку тран-

скордонного співробітництва в Україні можна віднести: 

– забезпечення активної співпраці в рамках наявних євро- 

регіонів; 

– здійснення різноманітних соціально-культурних та економі-

ко-правових заходів, що спрямовані на розвиток транскордонного 

співробітництва; 
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– створення умов для залучення недержавних установ, під- 

приємств і громадських організацій до заходів, що спрямовані на  

розвиток транскордонного співробітництва; 

– надання фінансових ресурсів для реалізації програм транс-

кордонного співробітництва; 

– створення системи моніторингу і контролю за використан-

ням фінансових ресурсів у рамках програм транскордонного спів- 

робітництва; 

– забезпечення розвитку рекреаційної інфраструктури та ор-

ганізація транскордонних туристичних маршрутів; 

– створення системи інформаційного забезпечення транскор-

донного співробітництва; 

– активізація транскордонного співробітництва у сфері над-

звичайних ситуацій; 

– проведення модернізації пунктів пропуску державного  

кордону; 

– постійне проведення підготовки, перепідготовки та підви-

щення кваліфікації кадрів у сфері транскордонного співробітництва. 

Інтенсивність інтеграційній процесів ще більше посилює необ-

хідність транскордонного співробітництва між державами. Завдяки 

транскордонному співробітництву можна не лише вирівняти диспро-

порції соціально-економічного розвитку прикордонних територій 

та  покращити стан регіональної економіки, але й сприяти інтеграції 

України в Європейський Союз та покращити стан національної еконо-

міки загалом. 
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Аниловская Г. Я., Чорненькая О. Р. Необходимость и особенности 

обеспечения трансграничного сотрудничества в Украине. 

Исследованы необходимость и важность трансграничного сотруд- 

ничества в Украине с учетом особенностей геополитического положения 

страны. 

Проанализированы условия обеспечения трансграничного сотрудниче-

ства в Украине. Сформулированы основные предпосылки развития трансгра-

ничного сотрудничества в Украине, выделены факторы, сдерживающие раз-

витие трансграничного сотрудничества в Украине. 

Ключевые слова: трансграничное сотрудничество, еврорегионы, по-

граничные территории. 

 

Anilovska G. J., Chornenka O. R. The need and features of providing 

cross-border cooperation in Ukraine 

Today in the European Union countries the dominant concept is the policy 

of regional development. In general understanding its gist is in providing a 

comprehensive, balanced development of areas with maximum taking into 

consideration local conditions and resources.  

The main purpose of cross-border cooperation is the realization of the 

concept of development border areas for equalizing their socio-economical status 

compared to other territories and efficient use of their geographical location for 

areas and national economy. Cross-border cooperation contributes to the 

development of integration processes in the cultural, educational, economical, 

medical and other areas, creats prerequisities of investments, allows to adopt and 

accelerate it towards European legislation, provides raising of the living standards 

of the inhabitants of border areas.  

The basic precondition of cross-border cooperation in Ukraine is 

geopolitical location of the country, because 19 of the 25 regions of Ukraine are 

borders. Cross-border cooperation in Ukraine aims not only to share experiences 

with more developed countries, but also to improve the socio-economic situation of 

the border areas, which are often located in a great distance from the industrial, 

financial, administrative, scientific and cultural centers, and therefore are unable to 

develop properly. 

It should be noted that through cross-border cooperation not only the socio-

economic situation of border areas and national economy can be improved, but also 

the chances of Ukraine to join the European Union might be increased. That is why 

cross-border cooperation is so important and necessary for Ukraine.  

Key words: cross-border cooperation, Euroregions, border areas. 
 

Стаття надійшла 14 жовтня 2014 р. 



_________________________________________________  Серія економічна ________ 
__________________________________________________________________________ 

 151 

УДК 339.3                  М. Ю. Барна 

 
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ 

ЧИННИКІВ ВПЛИВУ  
НА РОЗВИТОК ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ 

 
Розглянуто підходи до класифікації чинників впливу на розвиток внут-

рішньої торгівлі, здійснені вітчизняними і зарубіжними вченими. За резуль-

татами здійсненого контент-аналізу та власних досліджень представлено 

авторську класифікацію чинників впливу на розвиток внутрішньої торгівлі. 

Вона найбільшою мірою відповідає її соціально-економічній ролі та сутності, 

функціям, які виконує цей вид економічної діяльності для розвитку національ-

ної економіки в умовах міжнародної інтеграції та трансформаційних змін, 

дозволяє визначити ті, що породжують проблеми розвитку галузі за 

відповідними сферами.  

Ключові слова: внутрішня торгівля, розвиток, класифікація чинників, 

класифікаційні ознаки. 

 

Постановка проблеми. Для всебічного розкриття соціально-

економічної сутності внутрішньої торгівлі необхідним є дослідження 

чинників, які зумовлюють проблеми або сприяють розвитку цього ви-

ду економічної діяльності, зокрема в умовах трансформації. 

Стан дослідження. Серед різноманітності підходів до класифі-

кації чинників впливу на розвиток внутрішньої торгівлі, на наш пог-

ляд, заслуговують уваги розробки В. С. Марцина [10], А. А. Мазаракі 

і  Н. М. Ушакової [9], Ю. Ю. Юрченко [15], М. В. Чехунова [14], 

Н.  Голошубової [4] та А. М. Іванової [7]. Дослідження проблематики 

класифікації чинників впливу на розвиток внутрішньої торгівлі міс-

титься також у працях провідних вітчизняних і зарубіжних учених: 

А. М. Виноградської [1], Л. Ксенза [8], Д. Гілберта [13], А. Заікіна [6], 

Є. Михайлової [11], І. Дудакової та В. Федько [5], М. М. Якубовського 

[16], В. Герасименко, А. Хижиної [3] та багатьох інших. 

Метою статті є розробка на основі аналізу економічної літера-

тури та власного дослідження класифікації чинників впливу на розви-

ток внутрішньої торгівлі. 

Виклад основних положень. За результатами здійсненого кон-

тент-аналізу можна згрупувати підходи вчених до класифікації чинни-

ків впливу на розвиток внутрішньої торгівлі так: підходи, в яких чин-

ники перелічуються без спроби їх групувати та (або) класифікувати; 

підходи, в яких ці чинники групуються на основі розподілу за макро- 

та мікросередовищем; підходи, в яких чинники групуються за іншими 
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ознаками; підходи, в яких під час виділення чинників чітко визнача-

ються соціальна та економічна групи. 

Слід зазначити, що перший (найбільш простий) підхід найбільш 

поширений серед учених, і міститься у працях А. М. Виноградської 

[1], Л. Ксенза [8], Д. Гілберта [13], А. Заікіна [6], Є. Михайлової [11], 

І.  Дудакової та В. Федько [5], М. М. Якубовського [16], В. Герасимен-

ко та А. Хижиної [3]. Згідно з результатами досліджень праць цих  

учених, чинники впливу на розвиток внутрішньої торгівлі представ- 

лено у табл. 1. 

 
Таблиця 1 

 

Чинники впливу на розвиток внутрішньої торгівлі 

(спрощений підхід до визначення) 
 

Вчений, джерело Визначені чинники впливу 

1 2 

А. М. Виноградська  

[1, с. 287–291] 

Ціна, якість, широта асортименту, місцезнаходжен-

ня, режим роботи, відносини покупів із торговим 

персоналом; 

цілі, операційні витрати, переваги та недоліки різ-

них форматів, практичний досвід, обсяг інвестицій, 

наявне приміщення або ділянка. 

Л. Ксенз 

[8, с. 46] 

Відсутність прямої державної підтримки; еволюцій-

ний розвиток ринку; розвиток місцевого роздрібно-

го бізнесу на ринку України. 

Д. Гілберт [13, с. 8] Вагомий і постійно зростаючий внесок у ВВП; зрос-

тання економічного значення галузі; засвоєння ста-

тусу одного з найбільших працедавців; виконання 

ролі «сторожів» на ринку роздрібної торгівлі; диве-

рсифікація видів діяльності і послуг; зростання кі-

лькості організацій роздрібної торгівлі в міжнарод-

ному масштабі; досягнення такого розміру операцій, 

який дозволяє здійснювати контроль за ланцюжком 

постачань; розмивання кордонів роздрібної торгівлі 

і втягування її у сферу різних видів бізнесу. 

А. Заікін 

[6, с. 60] 

Концентрація у великих роздрібних торговців усієї 

закупівельної потужності; розвиток власних марок; 

наявність торговельних площ; наявність ресурсів 

на  просування товарів; витрати на рекламу; наяв-

ність нових, складніших засобів торгівлі й обробки 

інформації. 
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Продовження таблиці 1 

1 2 

Є. Михайлова  

[11, с. 105] 

Місце розташування та імідж; внутрішнє середови-

ще і базовий продукт (атмосфера, дизайн, асорти-

мент пропонованих товарів); стимули всередині 

магазину (сприйняття співвідношення «ціна-якість», 

ефективність представлення товару, рівень надання 

послуг як під час здійснення покупки, так і після); 

політика роботи з клієнтами і формування постій-

них клієнтів (розвиток і зміцнення відносин із кліє-

нтами). 

І. Дудакова  

та В. Федько  

[5, с. 105] 

Рівень податків, платоспроможний попит, наявність 

власних коштів, вартість орендної плати, вартість 

транспортних видатків, відсоток комерційного кре-

диту, достатність асортименту, наявність торговель-

них і складських приміщень. 

М. М. Якубовський 

[16, с. 5] 

Науково-технічні бази даних у різних галузях знань, 

наявність фахівців відповідного профілю, дослідно-

експериментальних і проектно-конструкторських 

фірм і лабораторій, інформаційно-комунікаційних 

мереж. 

В. Герасименко  

та А. Хижина  

[3, с. 44] 

Розвиток і насичення товарних ринків, зміна рівня 

доходів населення, поява на ринку нових товарів і 

брендів, економічна криза. 

 

Очевидно, що деякі вчені (А. М. Виноградська, А. Заікін, 

Є.  Михайлова) концентрують увагу на мікро-, а інші (Л. Ксенз, 

Д.  Гілберт, В. Герасименко та А. Хижина) – на макрочинниках. Проте, 

навіть за такого спрощеного підходу деякі вчені враховують чинники, 

що формуються і на мікро-, і на макрорівнях національної економіки, – 

І. Дудакова та В. Федько, М. М. Якубовський. 

Водночас більшість учених, які враховують вплив чинників на 

внутрішню торгівлю за спрощеним підходом, не зважають узагалі на 

соціальні чинники, окрім Є. Михайлової, яка враховує взаємовідноси-

ни з клієнтами, І. Дудакової та В. Федько, якими враховується плато-

спроможний попит населення, В. Герасименко та А. Хижиної, які ак-

центують на рівні доходів населення. Отже, можна визнати, що вико-

ристання спрощеного підходу до визначення чинників, які впливають 

на розвиток внутрішньої торгівлі, орієнтує вчених здебільшого на еко-

номічну сутність і роль цього виду економічної діяльності та, відпові-

дно, не дозволяє врахувати всі соціальні проблеми. 

Більш конкретно визначаються чинники впливу на розвиток 

внутрішньої торгівлі тими вченими, які використовують підхід щодо 
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їх  групування на основі розподілу за макро- та мікросередовищем, 

а  саме: В. С. Марциним [10], А. А. Мазаракі, Н. М. Ушаковою [9], 

Ю. Ю.  Юрченко [15]. 

Так, зокрема, В. С. Марцин до чинників макросередовища (зов-

нішнього) відносить такі, як обсяг і структура споживчого ринку, об-

сяг і структура пропозиції споживчих товарів, стан конкуренції на ре-

гіональному товарному ринку, державне регулювання торговельної 

діяльності, загальна макроекономічна ситуація у країні; до чинників 

мікросередовища (внутрішнього) – загальна стратегія діяльності  

підприємства на споживчому ринку, спеціалізація (товарний профіль) 

підприємства, місцезнаходження підприємства, цінова та маркетингова 

політика підприємства, забезпечення товарообігу підприємства товар-

ними та трудовими ресурсами та матеріально-технічною базою 

[10,  с.  112–119]. 

А. А. Мазаракі та Н. М. Ушакова серед чинників макросередо-

вища виділяють такі, як етап життєвого циклу підприємства, рівень 

кон’юнктури в економіці загалом, рівень інфляції, купівельна спро- 

можність населення, господарське (й особливо податкове) законодав-

ство, стан фінансового і валютного ринків, посилення конкуренції в 

галузі, посилення монополізму на ринку; до чинників мікросередови-

ща ці  вчені відносять рівень платоспроможності, дефіцит у фінансу-

ванні, ефективність збутової політики, рівень управління, наявність 

довготривалої стратегії [9, с. 115]. 

Ю. Ю. Юрченко до чинників макросередовища (зовнішнього) 

відносить техніко-технологічні та економічні умови, політичну ситуа-

цію, фазу економічного циклу, правову базу, інтенсивність інформа-

ційного обміну, систему товароруху, міжнародні події, природно-

географічні умови та соціокультурні, стан споживачів і постачальни-

ків; до чинників мікросередовища (внутрішнього) – стан системи, ная-

вність ресурсів (матеріально-технічних, фінансових, трудових, ефекти-

вність управління підприємством [15, с. 107]. 

Очевидно, що кожним ученим-економістом, які використовують 

підхід щодо групування чинників, які впливають на розвиток внутріш-

ньої торгівлі з їх поділом на макро- та мікросередовище, враховуються 

і економічні, і соціальні. Але зауважимо, що соціальні чинники виді-

ляються або на макро-, або на макрорівнях, тобто відсутній взає-

мозв’язок між рівнями національної економіки (за винятком групуван-

ня Ю. Ю. Юрченко). 

Також можна зазначити про перевагу підходу цих учених, порі-

вняно зі «спрощеним» підходом у тому, що кожним із них виділяються 

чинники, що можуть бути віднесеними до інституційно-трансфор- 
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маційних, а саме: державне регулювання торговельної діяльності та 

місцезнаходження підприємства у В. С. Марцина; господарське (й осо-

бливо податкове) законодавство, наявність довготривалої стратегії 

у  А. А. Мазаракі та Н. М. Ушакової; політична ситуація, правова база, 

інтенсивність інформаційного обміну, система товароруху, міжнародні 

події, ефективність управління підприємством у Ю. Ю. Юрченко. 

Більш досконалим, порівняно з попередніми, можна визнати  

підхід до групування чинників, які впливають на розвиток внутрішньої 

торгівлі, за іншими ознаками, що застосовується М. В. Чехуновим [14], 

Н. Голошубовою [4] та А. М. Івановою [7]. 

Так, зокрема, у дослідженнях М. В. Чехунова поєднується два 

підходи щодо групування цих чинників – з урахуванням макро- і мік-

рочинників, і за визначенням способу впливу чинників на розвиток 

внутрішньої торгівлі, що доводить цей учений так: «класифікація фак-

торів припускає їх експлікування за характером походження і місцем в 

структурі соціально-економічної ієрархії (макро- і мікрорівні – авт.) 

і  за способом впливу на об’єкт» [14, с. 8]. Цей вчений надає таку кла-

сифікацію чинників: 

за характером походження і місцем у структурі соціально-

економічної ієрархії: мегаекономічні (пов’язані з закономірностями 

і  тенденціями глобалізації й інтернаціоналізації господарських 

зв’язків, загальноекономічним характером світового ринку); макрое-

кономічні (пов’язані з рівнем економічного розвитку, якістю економі-

чного росту, технологічним способом виробництва, пропорціями між 

секторами виробництва, накопиченням і споживанням і т. д.); мезое-

кономічні (пов’язані з діяльністю галузей, ринків, регіонів, великих 

груп підприємств); мікроекономічні (обумовлені ендогенним середо-

вищем об’єкта поведінкою торгових підприємств); наноекономічні 

(обумовлені поведінкою окремих індивідуумів); 

за способом впливу: мережні (що впливають на об’єкт через 

партнерські зв’язки різноманітного характеру з точно відомими адре-

сатами); соціальні («проникаючі» шляхом реалізації економічних інте-

ресів, що базуються на особливостях індивідуального і групового по-

водження, з одного боку, інсайдерів, а з іншого, – пов’язаних із 

об’єктом громадян і груп – акціонерів, керівників банків та ін. – всіх 

зацікавлених у діяльності (чи бездіяльності) об’єкта); середовищні, що 

зумовлюються соціально-економічною ситуацією в країні, діють 

не  вибірково і не мають конкретних і постійних адресатів [14, с. 8–9]. 

Очевидно, що безперечною перевагою підходу М. В. Чехунова 

до класифікації чинників, порівняно з наведеними, є більш досконала 

деталізація групи чинників на основі виділення макро- та мікросередо-
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вища, чітке виділення соціальних чинників, але недоліком можна  

вважати відсутність тих чинників, які можна віднести до інституційно-

трансформаційних. 

У дослідженнях А. М. Іванової, навпаки, під час виділення чин-

ників, які можна віднести до інституційно-трансформаційних, у кла-

сифікації не виділено соціальну групу, про що свідчить таке групуван-

ня: «…економічні (тип економічної системи, відносини власності); 

політичні (довіра до влади, політична стабільність, тип політичної сис-

теми); управлінсько-регулюючі – система інституцій, ціноутворення; 

правові (законодавчі акти та неформальні правила); інформаційні (рі-

вень комунікаційних зв’язків); психологічні (очікування населення)» 

[7, с. 58]. 

Ще більш спрощений підхід до групування чинників, які впли-

вають на розвиток внутрішньої торгівлі, використовує Н. Голошубова, 

зауважуючи про «…соціально-економічні, демографічні, географічні, 

містобудівні, транспортні, організаційно-технологічні, управлінські, 

фінансові…» [4, с. 19].  

Проблемними питаннями у такому групуванні можна визнати 

необґрунтоване поєднання соціальних та економічних чинників, зайве 

виділення фінансових, які можна віднести до економічних, демограф- 

фічних, які можуть бути віднесеними до соціальних, організаційно-

технологічних й управлінських, які можуть бути зарахованими до ін-

ституційно-трансформаційних. 

Отже, три проаналізовані підходи до виділення та групування 

чинників, які впливають на розвиток внутрішньої торгівлі, не можна 

визнати досконалими. Основною науковою проблемою цих підходів є 

те, що чітко не виокремлюються соціальні, економічні та інституційно-

трансформаційні групи чинників.  

У цьому аспекті заслуговують на увагу результати досліджень 

В. О. Соболєва [12], яким у виділенні чинників розвитку внутрішньої 

торгівлі чітко визначаються соціальна та економічна групи, та 

Н. Ю.  Возіянової [2], якою у класифікації цих чинників в окрему групу 

виділено чинники інституційного середовища. 

Звертаючи увагу на результати досліджень В. О. Соболєва, під-

креслимо, що цим ученим виділяються дві групи чинників – економіч-

ні (виробничі) та соціальні, де до першої групи вчений відносить такі, 

як «зростання грошових доходів населення, збільшенням обсягів виро-

бництва і розширення асортименту товарів, зростання товарообігу, 

розмір роздрібної торговельної мережі» [12, с. 136], а до другої – 

«…фактори, які обслуговують розвиток торговельної мережі – фонд 

вільного часу працездатного населення, витрати часу на домашню 
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працю і побутові потреби, в яких істотна частка відводиться на пошук 

і купівлю споживчих товарів» [12, с. 138]. Однак, за правильного  

підходу цього вченого щодо виокремлення в групи чинників еконо- 

мічних і соціальних, цілком таку класифікацію не можна визнати  

досконалою з низки обставин:  

по-перше, не враховано всі чинники за кожною групою, які по-

винні бути, з огляду на представлені результати досліджень;  

по-друге, необґрунтованим можна визнати віднесення до еко-

номічної групи такого чинника, як «зростання грошових доходів насе-

лення», який апріорі належить до соціальної групи;  

по-третє, серед усіх виділених чинників відсутні ті, що можуть 

входити до інтситуційно-трансформаційних. 

Саме для визначення чинників за останньою (інтситуційно-

трансформаційною) групою певний інтерес становлять результати до-

сліджень Н. Ю. Возіянової [2], якою чітко визначені чинники інститу-

ційного середовища, що впливають на ймовірність кооперативної  

поведінки підприємств під час взаємодії суб’єктів торгівлі на внутріш-

ньому ринку, та до яких віднесено такі: інституційні (політика держави 

(протекціоністська або ліберальна), норми, правила та законодавчі ак-

ти щодо регулювання внутрішньої торгівлі, політика підприємств); 

організаційні (тип, вид, розміри підприємств), наявність об’єднань та 

асоціацій у галузі); управлінські; техніко-технологічні; рівень конку-

ренції [2, с. 404].  

Можна зазначити, що перелічені чинники, за винятком окремих, 

що можуть входити до економічної групи (техніко-технологічні та рі-

вень конкуренції), цілком обґрунтовано можуть належати до інтситу-

ційно-трансформаційної групи за нашою класифікацією. 

Отже, здійснені наукові дослідження щодо виділення чинників, 

які впливають на розвиток внутрішньої торгівлі, дозволяють констату-

вати, що кожний підхід не може бути обраним для його використання 

з метою обґрунтування соціально-економічної сутності цього виду 

економічної діяльності, оскільки мають певні недоліки та неточності. 

Вважаємо, що з урахуванням результату здійсненого контент-аналізу, 

потребує вдосконалення класифікація чинників впливу на розвиток 

внутрішньої торгівлі, яка наведена у табл. 2. 

Вважаємо, що така класифікація чинників впливу на розвиток 

внутрішньої торгівлі найбільшою мірою відповідає її соціально-

економічній ролі та сутності, функціям, які виконує цей вид економіч-

ної діяльності для розвитку національної економіки в умовах міжнаро-

дної інтеграції та трансформаційних змін, дозволяє визначити ті, що 

породжують проблеми розвитку, галузі за відповідними сферами. 
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Таблиця 2 
 

Класифікація чинників впливу на розвиток 

внутрішньої торгівлі (авторська розробка) 
 

Група чинників Чинники впливу за визначеною групою 

Соціальні Макрорівень: забезпеченість ринку праці галузі кадра-

ми необхідної кваліфікації, рівень доходів населення, 

фонд робочого та вільного часу населення, рівень опла-

ти праці у галузі. 

Мікрорівень: якість обслуговування покупця персона-

лом, вмотивованість персоналу до якісного обслугову-

вання та збільшення обсягу реалізації товару, забезпе-

чення підприємства кадрами необхідної кваліфікації, 

рівень оплати праці персоналу підприємства. 

Економічні Макрорівень: структура витрат торгівлі за ємність то-

варного ринку, стадія економічного розвитку країни, 

стан конкуренції на внутрішньому та зовнішньому то-

варному ринках, макроекономічна ситуація в країні, 

рівень інфляції у країні, якість постачальників. 

Мікрорівень: асортиментна та цінова політика підпри-

ємства, якість праці та обслуговування споживача, 

структура собівартості, інвестиційна політика, матеріа-

льно-технічний стан, рівень продуктивності праці та 

сукупної продуктивності на підприємстві, рівень при-

бутковості та рентабельності. 

Інституційно-

трансформаційні 

Макрорівень: ефективність державної підтримки торгі-

влі, ступінь розвитку торговельної інфраструктури, 

кількість суб’єктів господарської діяльності у галузі 

(оптових і роздрібних), обґрунтованість системи опода-

ткування торгівлі, фінансова підтримка розвитку торгі-

влі державою, кредитна політика та доступність до 

отримання «вигідних» кредитів суб’єктами галузі, роз-

виненість галузевих інформаційно-комунікаційних 

мереж, доступ суб’єктів галузі до наукових інновацій-

них розробок, імідж країни на міжнародному ринку, 

зовнішня політика країни (протекціонізм / лібералізм), 

політична ситуація в країні, природно-географічні умо-

ви, ефективність системи управління галуззю та регу-

лювання, розвиненість транспортної інфраструктури, 

наявність об’єднань та асоціацій у галузі. 

Мікрорівень: місце розташування та режим роботи під-

приємства, наявність стратегії розвитку, імідж підпри-

ємства, спеціалізація підприємства, етап життєвого 

циклу підприємства, рівень ефективності менеджменту 

на підприємстві. 
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Аналізуючи ці чинники на двох рівнях, які можна зіставити, ви-
значимо як сильні, так і слабкі сторони, можливості та загрози для  
розвитку окремого підприємства. Можна також констатувати, що пе-
релічені чинники у сукупності обумовлюють зміни у розвитку внут- 
рішньої торгівлі та призводять до трансформації системи, її підси- 
стемних елементів і ланок, визначають дії керуючих і керованих 
суб’єктів. У цьому контексті трансформаційні зміни системи пов’язані 
з інституційно-трансформаційними чинниками, що впливають на соці-
ально-економічний розвиток внутрішньої торгівлі. 

Частково можна погодитися з думкою М. В. Чехунова, який за-
уважує, що «…розвиток внутрішньої торгівлі періоду ринкової транс-
формації економіки України здійснювався під впливом комплексу  
макроекономічних факторів, які умовно можна поділити на: загально-
економічні (обумовлені змістом періоду ринкової трансформації й 
особливостями його розвитку в національній економіці) і галузеві 
(обумовлені специфікою торгової галузі як інституту ринкової інфра-
структури й особливостями процесу її ринкової трансформації)», а 
також: «…базові чинники макроекономічного характеру визначають 
зміст процесу ринкової трансформації внутрішньої торгівлі України, 
стан споживчого ринку та становлення системи державного регулю-
вання економіки» [14, c. 9].  

Базовими, що впливають на соціально-економічну сутність внут-
рішньої торгівлі та зміну відповідних чинників в умовах трансформації, 
вважаємо інституційно-трансформаційні, а не економічні (або «макрое-
кономічного характеру»). Саме в умовах трансформації вплив інститу-
ційно-транс-формаційних чинників є визначальним у розвитку внутріш-
ньої торгівлі, на відміну від порівняно стабільного (статичного) її стану, 
оскільки в цих умовах подальший розвиток галузі може бути забезпече-
ний лише за умови перевтілення системи внутрішньої торгівлі, зміни 
відносин між її підсистемними елементами, адаптації системи до зовні-
шнього середовища (як економічного, так і соціального).  

Висновки. Підсумовуючи, можна зробити такі висновки: на  
розвиток внутрішньої торгівлі в умовах трансформації впливають  
соці-альні, економічні та інституційно-трансформаційні чинники на 
мікро- та макрорівні, що у сукупності обумовлюють зміни у процесі 
розвитку цього виду економічної діяльності та призводять до трансфо-
рмації системи; трансформаційні зміни системи пов’язані з інститу-
ційно-трансформаційними чинниками, що впливають на соціально-
економічний розвиток внутрішньої торгівлі. 
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Барна М. Ю. Современные подходы к классификации факторов 

влияния на развитие внутренней торговли 
Рассмотрены подходы к классификации факторов влияния на разви-

тие внутренней торговли, осуществленные отечественными и зарубежными 
учеными. По результатам проведенного контент-анализа и собственных исс-

ледований представлена авторская классификация факторов влияния на раз-
витие внутренней торговли. Данная классификация в наибольшей мере соот-

ветствует ее социально-экономической роли и сущности внутренней торгов-
ли, функциям, которые выполняет этот вид экономической деятельности для 

развития национальной экономики в условиях международной интеграции и 
трансформационных изменений, позволяет определить те из них, которые 

порождают проблемы развития отрасли по соответствующим сферам. 
Ключевые слова: внутренняя торговля, развитие, классификация фа-

кторов, классификационные признаки. 
 

Barna M. Yu. Modern Approaches to Classification of Factors that 

Influence Home Trade Development 

The article reviews current approaches to classification of factors 
influencing the development of home trade, done by home and foreign scholars. By 

the results of the content analysis and the author’s research the author’s own 
classification of factors influencing the development of home trade is presented. It 

conforms to great extent to social economic role of home trade and its nature, 

functions that this type of economic activity for the development of the national 
economy in terms of economic integration and transformational changes performs, 

and allows to determine what causes problems in the development of industry. 
Following the analysis, approaches of scientists on the classification of the 

factors that influence the development of home trade can be put into several groups: 
approaches that list the factors without an attempt to group them and (or) classify in 

some way; approaches in which these factors are grouped on the basis of 
distribution by macro-, micronutrient; approaches which are grouped by other 

characteristics of the factors; approaches in which the defined factors are clearly 
defined by social and economic groups. 

The conducted research on the given factors that affect the development of 
home trade shows that each approach cannot be used to justify the social and 

economic nature of the activity of economy, because they have specific shortcomings 
and inaccuracies. We believe that, after analyzing the results, the classification of 

the factors influencing the development of home trade should be improved. 
The classification of factors influencing the development of home trade 

to  great extent relates to its social and economical role and nature as well as 
the  functions, that perform this type of economic activity for the development of the 

national economy in terms of economic integration and transformational changes, 
help to determine those other factors that cause issues in the given industry.  

Key words: home trade, development, classification factors, classification 

features. 

 
Стаття надійшла 30 жовтня 2014 р. 
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УДК 338.2                  В. Д. Залізко 

 
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА СЕРЕДНЬОСТРОКОВОГО 

ПРОГНОЗУВАННЯ РІВНЯ  
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 
 

На основі інтегрального індексу економічної безпеки сільських тери-

торій та з використанням моделі загальної економічної рівноваги «Альфа», 

елементів факторного аналізу та теорії апроксимації запропоновано алго-

ритм прогнозування рівня економічної безпеки сільських територій у серед-

ньостроковій перспективі. Отриманий песимістичний та базовий прогноз 

рівня економічної безпеки сільських територій України дає підстави ствер-

джувати, що з 2015 р. очікується загострення низки загроз розвитку сільсь-

ких територій України. 

Ключові слова: економічна безпека сільських територій, прогноз, фа-

кторний аналіз, інтегральний індекс, граничні показники. 

 
Постановка проблеми. Серед основних принципів реалізації су-

часної державної регіональної політики виокремимо важливість «ство-

рення на законодавчому рівні системи стратегічного, середньостроково-

го та короткострокового прогнозування і планування економічного та 

соціального розвитку», що передбачає: «…прогнозування та планування 

регіонального розвитку на всіх територіальних рівнях, узгоджене зако-

нодавче забезпечення процесів планування, а також упровадження влас-

тивого кожному суб’єкту регіональної політики інструментарію впливу 

на регіональний розвиток» [1]. Існуючі теоретико-методологічні підходи 

до прогнозування рівня економічної безпеки України не враховують 

наявні суттєві диспропорції (які щороку збільшуються) у розвитку сіль-

ських територій та міських поселень і не дають змоги визначити страте-

гічні потреби сільського та міського населення в соціально-економічних 

та екологічних ресурсах, навіть у найближчій перспективі, що вказує на 

актуальність досліджень у цій сфері. 

Стан дослідження. Серед вітчизняних дослідників різних аспе-

ктів прогнозування рівня економічної безпеки України відзначимо пу-

блікації таких науковців, як Є. Дронь, Я. Жаліло, В. Мартиненко, 

В. Олефір, О. Пенькова, А. Сухоруков, Т. Тищук, Ю. Харазішвілі, 

В. Шлемко та ін. Водночас питання теорії, методології та практики 

середньострокового прогнозування рівня економічної безпеки сільсь-

ких територій України у науковій літературі не висвітлено. 
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Мета статті полягає в розробці алгоритму прогнозування рівня 

економічної безпеки сільських територій у середньостроковій перспек-

тиві, базовим елементом якого є інтегральний індекс економічної без-

пеки сільських територій. 

Виклад основних положень. Визначені властивості, функції та 

сутність поняття «економічна безпека сільських територій» [2] дозво-

ляють відразу розпочати процедуру формування алгоритмізованого 

прогностичного блоку, у якому під поняттям «прогноз» розумітимемо 

«вірогідне судження про способи інтенсифікації регіональної економі-

ки, ефективність альтернативних сценаріїв розвитку тощо»
 
[3, с. 42]. 

Надалі
 
використовуватимемо для прогнозування тенденції рівня роз-

витку економічної безпеки сільських територій України виключно 

комплексний прогноз, що базуватиметься на інтегральному індексі 

економічної безпеки. Прогноз подібного інтегрального індикатора, 

який узагальнює більше сорока показників, від яких залежить соціаль-

но-економічний розвиток сільських територій України, дасть змогу 

ефективно задіяти корегуючий блок механізму реалізації відповідної 

стратегії, елементами якого є профільні міністерства і відомства ВРУ, 

обласні, районні, сільські ради тощо. 

Цілком погоджуючись із думкою А. Сухорукова та Ю. Харазіш-

вілі, що вдало виконаний прогноз «є інформаційним середовищем для 

розроблення стратегії, програм і поточних планів соціально-

економічного розвитку регіону», побудуємо його, використовуючи 

класичну схему прогнозування (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Орієнтовна схема прогнозування 

тенденцій рівня економічної безпеки сільських територій 
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Одночасно з виділенням трьох класичних стадій прогнозуван-

ня – ретроспекція, діагностика та проспекція (детальніше в [3–6]) – 

враховуватимемо потенційні критерії оцінювання, які розглядатимуть-

ся у соціальній та економічній площинах, що об’єднуються екологіч-

ним простором.  

Запропонований підхід передбачає автоматичне врахування 

екологічних наслідків від будь-якого виду антропогенної діяльності в 

межах сільських територій, що сприятиме виконанню основних прин-

ципів сталого розвитку.  

Тому в соціальній площині головним критерієм має стати бла-

гополуччя сільського населення, а в економічній площині – створення 

економічно активного середнього класу, який включатиме левову час-

тку сільського населення та покращення базових економічних показ-

ників.  

Отже, відповідно до наведеної схеми прогнозування на першій 

стадії – ретроспекції – використовуватимемо отримані дані усіх показ-

ників інтегрального індексу економічної безпеки сільських територій 

для детального ретроспективного аналізу.  

Використана оптимальна структура індикаторів економічної 

безпеки сільських територій (з точки зору методології Structured 

Analysis and Design Technique, яка була розроблена Д. Россом, для 

структурного аналізу та знаходження інтегруючих показників), за- 

безпечуватиме достатню верифікативність моделі прогнозування  

(таблиця 1).  

 
Таблиця 1 

 

Система індикаторів для практичного визначення  

економічної безпеки сільських територій України 
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2. Демографічна безпека 
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6. Безпека сільських домогосподарств (СД) 
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Під час діагностики використаємо один із універсальних мето-

дів наближення статистичних даних – апроксимації формозберігаючи-

ми спланами.  

В ролі апроксиманту (детальніше в [7]) використаємо квадрати-

чний коопуклий сплайн L, для якого доведено нерівність: 
 

), ;(c ||
n3

 fLf 
 

 

  ,,,  N, , )-(1 +:=)( 
1/22-1-2

babaxnxnnx
n

  

 

де f – деяка неперервна функція (зокрема, отримана експерименталь-

ним шляхом та задано таблично), яку потрібно апроксимувати, С – 

стала, яка залежить від вибору точок розбиття, ) ;(
n3

 f  – модуль 

неперервності (гладкості) третього порядку, який визначається за до-

помогою таких формул: 
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У дослідженні кількість кроків розбиття h збігатиметься з кіль-

кістю досліджуваних років, а відповідні біноміальні коефіцієнти k

j
C  та 

сума ряду обчислюватимуться з використанням математичного про-

грамного засобу Wolfram Mathematica 10 (ознайомитись із детальною 

інформацію про властивості скінченних різниць, модулів неперервнос-

ті та теорією сплайн-апроксимації можна в [8]). 

Отож, на нашу думку, типовою помилкою багатьох наукових 

досліджень є прогнозування (трендування) остаточних значень інтег-

ральних показників, оскільки отримані значення мають значну похиб-

ку обчислень.  

Натомість, пропонується за замовчуванням наближувати зна-

чення першопочаткових складових і ще раз виконати факторний аналіз 

для новоствореної бази даних з використанням методу «головних ком-

понент», послідовно виконуючи такий алгоритм: 

1. Використовуємо метод порівняння прогнозованих статисти-

чних значень (табл. 1) з відповідним еталонним значенням: 
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де хі – статистичні значення індикаторів (табл. 2), хmіn та хmax – відпо- 

відно найменше та найбільше їх значення.  

2. Знаходимо вектор-матрицю дисперсій )1(

i
D  та матрицю абсо-

лютних величин факторних навантажень )1(

i
A  (з використанням пово-

роту осі та квартимаксної нормалізації, що встановлює більш прості 

кореляційні зв’язки між відповідними змінними та факторами), окремо 

для кожного з семи блоків даних таблиці 1. 

Визначатимемо матриці )1(
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де dj– значення дисперсій, ajj – абсолютні значення елементів матриці 

після повороту осі та квартимаксної нормалізації. 

3. Для знаходження ваги кожного фактору відповідного блоку  

(і = 1, 2, … 7) таблиці 1 обчислимо добуток матриць: 
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Це дає змогу знайти матрицю ваг для показників кожного фактору:  
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що, своєю чергою, дозволяє визначити скалярні значення індексів без-

пеки здоров’я ІБЗ, демографічної безпеки ІДБ, безпеки благоустрою ІББ, 

безпеки освіти ІБО, безпеки загального матеріально-економічного  

добробуту ІМД, безпеки сільських домогосподарств ІБСД та екологічної 

безпеки ІЕБ  у мультиплікативній формі: 
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4. Виконуємо технічні обчислення даних з використанням таких 

програмних засобів, як Statistika 10, Excel 2010 та елементів інтерполя-

ційного наближення для апроксимування деяких статистичних даних. 

Ураховуючи дослідження нобелівського лауреата Р. Лукаса (де-

тальніше в [9] або [10]), який досліджував механізми прогнозування 

раціональної очікуваності, що впливають на майбутні зміни регіональ-

них соціально-економічних показників, то із класичної тріади прогно-

зів (песимістичного, базового та оптимістичного) досліджуватимемо 
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лише перші два, оскільки в сучасних складних фінансово-економічних 

і військово-політичних умовах ймовірність виникнення оптимістично-

го сценарію наближена до нуля.  

Відтак базовий та песимістичний сценарій розвитку сільських 

територій характеризуватиметься сімома групами показників: 

1) станом здоров’я сільського населення та якістю відповідних послуг 

у сфері охорони здоров’я; 2) демографічним індексом; 3) рівнем жит-

лового благоустрою; 4) якістю освітніх послуг; 5) матеріальним доб-

робутом; 6) станом сільських домогосподарств; 7) загальним екологіч-

ним рівнем, покомпонентний аналіз яких дозволяє отримати візуаліза-

цію прогнозів рівня економічної безпеки сільських територій на період 

до 2020 року (рис. 2–3). 

 

 
 

Рис. 2. Базовий прогноз рівня економічної безпеки 

сільських територій України 

 

 
 

Рис. 3. Песимістичний прогноз рівня економічної безпеки 

сільських територій України 

 
Джерело: Отримано автором на основі офіційних даних Держстату. 

 

Висновки. Системний аналіз прогнозованих даних, на яких  

побудовані динамічні ряди рівня економічної безпеки сільських тери-

торій України, підтверджує інерційність соціально-економічного  
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розвитку сільських територій. Середньостроковий песимістичний та 

базовий прогноз рівня економічної безпеки сільських територій Украї-

ни дає підстави стверджувати, що за нинішніх соціально-економічних 

умов, безсистемної державної підтримки та інших негативних факто-

рів (зокрема проведення АТО, інфляції, девальвації тощо), суттєвого 

покращення рівня економічної безпеки сільських територій у період до 

2020 р. не відбудеться, з 2015 р. динамічний ряд індексу економічної 

безпеки знаходитиметься у смузі нижнього порогового значення, що 

характеризується низкою деструктивних (інколи незворотних) проце-

сів у соціально-економічній системі сільських територій. 

Одним із перспективних варіантів зміцнення економічної безпе-

ки національної економіки є визначення рівня розвитку економічної 

безпеки сільських територій та міських поселень на регіональному 

рівні, що підвищить адресність відповідної державної підтримки. 
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Зализко В. Д. Теория и практика среднесрочного прогнозирования 

уровня экономической безопасности сельских территорий Украины 

На основе интегрального индекса экономической безопасности сельс-

ких территорий и с использованием модели общего экономического равнове-

сия «Альфа», элементов факторного анализа и теории аппроксимации пред-

ложен алгоритм прогнозирования уровня экономической безопасности сельс-

ких территорий в среднесрочной перспективе. Полученный пессимистический 

и базовый прогноз уровня экономической безопасности сельских территорий 

Украины дает основания утверждать, что с 2015 года ожидается обостре-

ние ряда угроз развитию сельских территорий Украины. 

Ключевые слова: экономическая безопасность сельских территорий, 

прогноз, факторный анализ, интегральный индекс, предельные показатели. 

 
Zalizko V. D. Theory and practice of medium-term forecasting of eco-

nomic safety level of rural territories of Ukraine 

The paper presents the forecasting of the economic security level of rural 

territories of Ukraine in an integrated manner, based on the use of the integral in-

dex of economic security that includes 7 sub-indexes. Prediction of the integral indi-

cator that summarizes more than forty indicators affecting the socio-economic de-

velopment of rural areas of Ukraine, an opportunity to engage effective adjustment 

mechanism for implementing a strategy whose elements are ministries and depart-

ments of parliament, regional, district, village councils, etc are studied. Three clas-

sic stages of prediction: retrospective, diagnosis and prospecting allow for the po-

tential evaluation criteria in the social, economic and environmental plane. 

Basic and pessimistic scenario of rural development has the following sub-

indexes: 1) the health of the rural population and quality of relevant services in the 

field of public health; 2) demographic index; 3) the level of housing improvement; 

4) quality of education; 5) material well-being; 6) the state of rural households; 

7) the overall environmental level. Components analysis of these indicators provides 

a visualization example of economic security in rural areas for the period until 

2020. A systematic analysis of the data confirms the high level of inertia of the so-

cio-economic development and economic security in rural areas and in the medium 

projection assumes that since 2015 the dynamic range of the index of economic se-

curity lies in strip of the lower threshold, characterized by a number of destructive 

processes (sometimes irreversible) for the socio-economic system rural territories. 

Key words: economic safety of rural territories, forecast, factor of analysis, 

integral index, limit values. 
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УДК 330.341.1         О. І. Лиса, 

Т. В. Лукашенко 

 
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ  

МЕХАНІЗМ СТВОРЕННЯ  
ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПАРКІВ 

 
Розкрито сутність, вимоги та етапи створення індустріальних парків 

в Україні. Розглянуто питання економічного обґрунтування ідеї індустріаль-

ного парку на основі стратегічних досліджень його розвитку на відповідній 

території.  

Досліджено можливості забезпечення фахового управління індустріа-

льними парками та обґрунтовано пропозиції щодо зміни діючого механізму 

вибору керуючої компанії для державних та комунальних парків. Висвітлено 

проблеми фінансування інфраструктури індустріальних парків та основні 

шляхи їх розв’язання.  

Обґрунтовано пропозиції щодо залучення учасників на територію пар-

ку та механізмів їх стимулювання. Розглянуто світовий досвід та основні 

моделі управління індустріальними парками. Оцінено перспективу розвитку 

індустріальних парків в Україні та основні напрями вирішення ключових про-

блем розвитку та управління індустріальними парками.  

Ключові слова: інвестиції, індустріальний парк, керуюча компанія, 

організаційно-економічний механізм, просування, сприяння інвесторам. 

 

Постановка проблеми. Економічний розвиток України немож-

ливий без нарощення потенціалу виробничої сфери загалом та проми-

словості зокрема. Сучасний стан промислового виробництва характе-

ризується несприятливими тенденціями розвитку, низьким технічним 

рівнем, неконкурентоспроможністю низки видів продукції. Щоб виве-

сти промислове виробництво країни на європейський та світовий рин-

ки, потрібне докорінне оновлення його технічної бази, що вимагає  

суттєвого нарощення капіталовкладень у модернізацію діючих вироб-

ництв і створення нових підприємств.  

Інвестиції, як правило, спрямовуються на ті території та у ті галу-

зі, де для них гарантується найвища віддача серед альтернативних дос-

тупних варіантів. Крім віддачі на вкладений капітал, важливою умовою 

зацікавленості інвестора є і сприятливість умов для інвестиційної діяль-

ності. Як засвідчує світовий досвід, сприятливі умови для інвестування 

промислового виробництва створюються в межах індустріальних парків, 

які забезпечують комплексне облаштування території розташування 

майбутнього підприємства виробничою інфраструктурою. 
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Для того, щоб індустріальний парк став зоною активної промис-

лової діяльності, необхідно, щоб організаційно-економічний механізм 

його створення був ефективним. Основні вимоги до побудови такого 

механізму визначені чинною нормативно-правовою базою, зокрема 

Законом України «Про індустріальні парки». Проте, як довела практи-

ка діючих і запроектованих індустріальних парків, для забезпечення 

дієвого організаційно-економічного механізму їх створення вимага-

ються додаткові дослідження, зокрема стосовно вивчення інвестицій-

них можливостей, організації управління парком та фінансування його 

розбудови.  

Стан дослідження. У сучасній економічні літературі недостат-

ньо досліджень, присвячених організаційно-економічному механізму 

створення та функціонування індустріальних парків. Ці питання  

частково відображені в публікаціях О. О. Молдован, Л. Я. Малюта, 

І. Ю.  Матюшенко, В. В. Поєдинка та ін. Одночасно в цих досліджен-

нях не приділяється належна увага проблемним питанням побудови 

організаційно-економічного механізму створення індустріальних пар-

ків, що вимагає додаткового вивчення даної проблеми.  

Мета статті – вивчити організаційно-економічний механізм 

створення індустріального парку та напрями його вдосконалення. 

Виклад основних положень. Індустріальні парки є сучасною 

формою територіального розвитку підприємництва, яка сприяє інвес-

туванню та розвитку бізнесу. Світова практика (огляд роботи індустрі-

альних парків у Чехії, Польщі та Туреччині) доводить, що на 1 га  

площі індустріального парку припадає від 1,0 до 5,0 млн. дол. США 

інвестицій та створюється, як правило, від 20 до 50 робочих місць [2]. 

Ураховуючи те, що останніми роками економіка України зазнає від 

нестачі інвестицій, створення індустріальних парків посприяло б інве-

стуванню промислового розвитку країни. 

Індустріальний парк, як правило, утворює облаштовану відпові-

дною інфраструктурою територію, призначену для здійснення підпри-

ємницької діяльності. Інвестори, які заходять територію парку, отри-

мують можливість суттєво скоротити час і гроші на спорудження  

виробничих об’єктів, оскільки чимало питань, пов’язаних із підго- 

товкою документації та облаштуванням будівельного майданчика, є 

вирішеними.  

Законодавчу основу створення та функціонування індустріаль-

них парків в Україні формують Закон № 5018 від 21.06.2012 р. «Про 

індустріальні парки» [1], низка підзаконних актів, прийнятих на його 

виконання, та чинна нормативно-правова база господарської діяльно- 

сті. Відповідно до закону, право на створення індустріальних парків 
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мають органи державної влади, органи місцевого самоврядування, 

які  здійснюють право власності на землю і наділені повноваженнями 

розпорядження земельними ділянками, а також власники чи орендарі 

(юридичні та фізичні особи) земельних ділянок, які відповідають ви-

могам щодо використання їх для індустріального парку. Земельна ді-

лянка, яку планується використовувати для створення та функціону-

вання індустріального парку, повинна належати до земель промисло-

вості, бути придатною для промислового використання та мати площу 

або сукупну площу суміжних земельних ділянок не менше 15 га та 

не  більше 700 га. Індустріальний парк створюється на строк не менше, 

ніж 30 років.  

Власниками земельних ділянок, які можуть бути відведені під 

індустріальні парки, у більшості є місцеві органи виконавчої влади та 

органи місцевого самоврядування, які і виступають ініціаторами ство-

рення індустріальних парків.  

Діючий організаційно-економічний механізм створення індуст-

ріальних парків передбачає організацію робіт за трьома етапами, які 

відповідають класичній схемі реалізації проектів (рис.).  

На першому передінвестиційному етапі здійснюється вибір зе-

мельної ділянки, оцінюються перспективні можливості для функціо-

нування індустріального парку в обраному регіоні, обґрунтовується 

концепція його розвитку, організується управління індустріальним 

парком.  

Ураховуючи те, що землі, які відводяться під індустріальний 

парк, є землями промисловості, то, як правило, створення індустріаль-

них парків ініціюється на ділянках, які знаходяться у межах промисло-

вих зон або відведені для промислового використання.  

Для створення індустріального парку ініціатор зобов’язаний ро-

зробити та затвердити його концепцію, яка б описала майбутню бізнес-

модель парку. Рішення про створення індустріального парку та його 

концепція є підставою для його реєстрації. 

Відповідно до законодавства, концепція повинна визначати фу-

нкціональне призначення індустріального парку, план його розвитку, 

ресурсне забезпечення, орієнтовні обсяги споживання енергоресурсів, 

води, тощо, очікувані результати функціонування парку. Для того, щоб 

концепція парку реалізувалась на практиці, її розробці повинен пере-

дувати стратегічний аналіз розвитку парку. 

Стратегічний аналіз повинен оцінити всі вихідні умови та мож-

ливості для створення та функціонування парку на відповідній терито-

рії, тенденції їх зміни в перспективі, загрози та бар’єри для досягнення 

успіху на різних етапах життя.  
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Рис. Етапи створення індустріального парку 
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гії розвитку та економічної політики, соціоекономічного середовища, 

природних ресурсів і сировини, технічної та ринкової інфраструктури; 

 передбачення сценаріїв регіонального розвитку на основі оці-

нки вихідних факторів, макроекономічних прогнозів і ключових трен-

дів розвитку; 

 оцінка сценаріїв створення та функціонування індустріального 

парку на основі дослідження ринків, зіставлення вигод і витрат від 

запровадження того чи іншого міжгалузевого поєднання учасників, 

аналізу рівня конкуренції з сусідніми індустріальними парками, ризи-

ків і т. д. та вибір найбільш бажаного варіанту. 

Дослідження окреслених питань дозволяє розробникам концеп-

ції не помилитися у виборі функціонального призначення індустріаль-

ного парку та плану його подальшого розвитку.  

Управління індустріальним парком покладається на керуючу 

компанію. Законодавством передбачено вибір керуючої компанії інду-

стріального парку, створеного на землях державної та комунальної 

власності, за результатами конкурсного відбору, який передбачає оці-

нювання претендентів за сукупністю параметрів, зокрема оцінюється 

представлений бізнес-план індустріального парку та організаційно-

управлінський потенціал претендента. Відносини між керуючою ком-

панією, яка перемогла в конкурсі, і ініціатором регулюються укладе-

ним між ними договором, за яким керуючій компанії передається в 

оренду земельна ділянка, яку слід освоїти відповідно до концепції.  

Для багатьох ініційованих індустріальних парків вибір керуючої 

компанії є проблемою. По-перше, в Україні майже відсутні компанії 

(девелопери), які спеціалізуються на наданні управлінських функцій і 

мають відповідне кадрово-технічне забезпечення. По-друге, в ініційо-

вані індустріальні парки необхідним є вкладання суттєвих інвестицій 

для розбудови інфраструктури. Вкладання капіталу в інфраструктурні 

об’єкти є малопривабливим для інвестора, оскільки характеризується 

тривалими періодами повернення капіталу та низькою прибутковістю. 

Крім того, слід врахувати і низьку інвестиційну привабливість еконо-

міки України, особливо зважаючи на несприятливу військово-

політичну ситуацію. Відповідно, компанії – можливі претенденти, ус-

відомлюючи складність завдань, які їм доведеться розв’язувати, та, 

враховуючи всі ризики у разі зриву виконання проекту, відмовляються 

співпрацювати з ініціаторами індустріальних парків. 

Світовий досвід управління індустріальними парками виділяє 

три основні моделі [4]: 

1) керуюча індустріальна компанія надає підприємствам не 

тільки площі для розміщення їх виробництв, а також інфраструктуру 
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та послуги, може бути одночасно одним із співвласників індустріаль-

ного парку; 

2) підприємства, що розмістили свої виробництва на окремій 

території, самі організують надання необхідних послуг або залучають 

для цього компанію зі сторони (характерно для невеликих парків); 

3) одна із компаній, яка розмістила своє виробництво («якір-

ний» інвестор) виконує функції керуючої компанії.  

Враховуючи труднощі залучення інвестицій в інфраструктуру 

індустріального парку, доцільним є забезпечення участі інвесторів в 

управлінні ним. Цього можна досягнути за умови, коли співзасновни-

ками керуючої компанії – інвестори індустріального парку, сила 

управлінського впливу яких визначатиметься часткою вкладеного в 

розбудову парку капіталу. Відповідно, положення Закону України 

«Про індустріальні парки» (п. 1, ст. 18) щодо визначення керуючої 

компанії парків державної та комунальної власності на конкурсній 

основі [1] повинно бути переглянуто. Доцільно ініціаторам парків 

державної, комунальної та приватної власності надати рівні права  

щодо вибору способу організаційного забезпечення управління індус-

тріальним парком. Це може бути створена ініціатором власна структу-

ра, керуюча компанія, створена у товаристві з іншими партнерами, 

спеціалізоване підприємство, яке перемогло за результатами оголоше-

ного конкурсу або яке обране напряму, без проходження конкурсної 

процедури.  

Вивчення діяльності промислових парків Польщі підтверджує 

доцільність застосування різних підходів до організації управління 

індустріальним парком. Управління парками найчастіше забезпечуєть-

ся партнерствами, учасниками яких є державні інституції, недержавні 

об’єднання, фонди, інші суб’єкти, які долучилися до створення індуст-

ріального парку. Фахове керівництво парками може бути передане 

і  спеціалізованим підприємствам, які спеціалізуються на їх розбудові.  

Успішність індустріального парку залежить від фаховості скла-

ду керуючої компанії. Індустріальних парків, які б відповідали вимо-

гам Закону України «Про індустріальні парки», на території України 

нині немає [1]. Вітчизняні суб’єкти господарювання недостатньою 

мірою володіють необхідним досвідом управління подібними утво-

реннями. Тому, щоб забезпечити фаховість управління індустріальним 

парком, доцільно залучати в склад їх команд спеціалістів із зарубіжжя, 

які були задіяні в організації індустріальних парків на батьківщині. 

Особливо цінним є досвід Польщі, де нині діє 14 спеціальних економі-

чних зон і 300 промислових парків, які є важливими каталізаторами 

у  процесі залучення іноземних інвестицій [3].  
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Освоєння території індустріального парку передбачає її облаш-

тування необхідною інфраструктурою з подальшим будівництвом ін-

весторами виробничих споруд і приміщень. 

Для більшості вітчизняних індустріальних парків найголовні-

шою проблемою є пошук необхідних інвестицій. Законодавство пе-

редбачає залучення для облаштування індустріального парку коштів 

державного та місцевого бюджетів, приватних інвестицій, інших дже-

рел. Бюджетний ресурс, який може скеровуватися на вибір території 

та  облаштування ділянок державної та комунальної власності, через 

значні бюджетні навантаження не може повною мірою забезпечити 

покриття інвестицій в інфраструктуру індустріальних парків. Більши-

ми є суми коштів, які можна залучити з інших доступних джерел, а 

саме – за рахунок побудови різноманітних схем проектного фінансу-

вання, які б об’єднували різні можливі способи залучення капіталів.  

Через об’єднання різних джерел фінансування здійснювалася 

розбудова промислових парків у більшості країн світу. У Польщі фі-

нансування індустріальних парків переважно проводилося за сприяння 

ЄЕС. Для потреб інвестування паркової інфраструктури кошти ЄЕС 

об’єднувалися з коштами державного та місцевих бюджетів та з капі-

талом, залученим від банків і приватних інвесторів. Ураховуючи те, 

що розбудова індустріального парку вимагає довгострокових вкладень, 

то можливими способами їх акумуляції для потреб вітчизняних парків 

рекомендуються довгострокові позики, емісія акцій, випуск інфра-

структурних облігацій, тощо.  

Участь держави у створенні індустріальних парків є обо- 

в’язковою. З огляду на те, що затрати на розбудову інфраструктури 

є  великими, а прибутковість парків часто не може компенсувати 

обов’язкові платежі щодо зобов’язань із залучення капіталу, держава 

повинна хоча б частково покривати ці витрати шляхом субсидіювання. 

Це компенсуватиме інвестиційні ризики не тільки інвестора індуст- 

ріального парку, але слугуватиме певним компенсатором для учас- 

ників парку, яким доведеться сплачувати менше за оренду земель/ 

приміщень. 

Важливим завданням організаційно-економічного механізму 

створення індустріального парку є залучення учасників парку. Щоб 

уникнути ситуації, коли оснащені інфраструктурою будівельні майда-

нчики або побудовані на території парку виробничі приміщення є не-

задіяними, просування проекту парку слід розпочати ще до розбудови 

або одночасно з розбудовою інфраструктури. Зважаючи на те, що уча-

сники парку можуть долучитися і до розбудови інфраструктури парку, 

їх пошук не зайве розпочати на етапі створення/вибору керуючої  
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компанії. Це дозволить врахувати вимоги учасників до збільшення 

обсягів інженерних потужностей та інших технічних характеристик 

інфраструктурних об’єктів, до облаштування території складськими та 

офісними приміщеннями, об’єктами соціальної інфраструктури, тощо.  

Ефективними способами просування індустріального парку 

є  розробка сайту індустріального парку (бажано кількома мовами), 

підготовка каталогів, буклетів, проспектів та їх поширення до потен-

ційних учасників через вітчизняні та закордонні бізнес-асоціації, тор-

гово-промислові палати, економічні представництва та посольства, 

представлення інформації в системі інформаційних матеріалів Інтер-

нет із питань бізнесу та інвестування, донесення інформації на різних 

форумах і конференціях.  

Зацікавленість інвесторів у вкладанні інвестицій в розвиток біз-

несу у межах індустріальних парків повинна забезпечуватися насампе-

ред якістю та повнотою обслуговування учасників парку. Діяльність у 

межах індустріального парку найперше вигідна з позиції отримання 

економії внаслідок комплексного обслуговування, зменшення почат-

кових інвестиційних витрат на проектування та будівництво, отриман-

ня ефекту від можливої співпраці з учасниками парку. Індустріальний 

парк для інвесторів – це більше сприятлива зона для бізнесу через 

створення відповідних умов для виробництва, а не за рахунок пільг.  

Ураховуючи ризики інвесторів у нестабільних умовах нашої 

країни, законодавство гарантує для учасників парку низку пільг. Зок-

рема передбачається їх звільнення від сплати ввізного мита та ПДВ 

на  імпортоване обладнання, устаткування та комплектуючі, звільнен-

ня від пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту. 

Передбачається запровадити законодавчі положення щодо додаткового 

стимулювання учасників парків, зокрема щодо їх оподаткування. 

Окремі преференції можуть надаватися і на рівні місцевих органів  

влади, особливо зважаючи на плановане збільшення їх повноважень 

у  сфері акумуляції та розподілу бюджетних коштів.  

Підтримка учасників індустріального парку повинна здійснюва-

тися в межах програм підтримки бізнесу в цілому. Вважаємо, крім 

зменшення податків, більш дієвими є механізми підтримки учасників 

індустріального парку через механізм державного замовлення їх про-

дукції, сприяння просуванню продукції індустріального парку на віт-

чизняні та зарубіжні ринки, підготовку відповідного кадрового потен-

ціалу, тощо.  

Висновки. Індустріальні парки є перспективною формою залу-

чення інвестицій у розвиток української економіки. Діючий орга- 

нізаційно-економічний механізм створення індустріальних парків 
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не  повністю адаптований до сьогоднішніх умов економічного розвит-

ку та вимагає вдосконалення. Концепція індустріального парку повин-

на формуватися за результатами системного стратегічного аналізу йо-

го розвитку, який би оцінив потенціал території щодо ресурсного за-

безпечення розвитку парку, визначив найбільш сприятливі галузі для 

інвестицій, можливості та загрози для розвитку, перспективні конку-

рентні переваги парку. Зважаючи на незначний вітчизняний досвід 

управління парками, доцільним є використання різних підходів до їх 

створення/вибору, що вимагає уточнення положень щодо конкурсного 

відбору управляючих компаній для індустріальних парків державної та 

комунальної власності. Важливо у цьому забезпечити в управлінні 

участь досвідчених іноземних фахівців з управління парками.  

Інвестування розбудови парків слід будувати за принципами 

проектного фінансування, забезпечуючи поєднання всіх доступних 

джерел і способів вкладання інвестицій. Участь держави є обо- 

в’язковою, як форма часткової компенсації низької прибутковості ін-

фраструктурних проектів.  

Основою успішного індустріального парку є системна діяль-

ність із маркетингу та гарантування високої якості і повноти обслуго-

вування учасників.  
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Лиса О. И., Лукашенко Т. В. Организационно-экономический ме-

ханизм создания индустриальных парков 

Раскрыты сущность, требования и этапы создания индустриальных 

парков в Украине. Рассмотрены вопросы экономического обоснования идеи 

индустриального парка на основе стратегических исследований его развития 

на соответствующей территории. Исследованы возможности обеспечения 

профессионального управления индустриальными парками и сформулированы 

предложения по изменению действующего механизма выбора управляющей 

компании для государственных и коммунальных парков. Освещены проблемы 
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финансирования инфраструктуры индустриальных парков и основные пути 

их решения. Обосновываются предложения по привлечению участников на 

территорию парка и механизмам их стимулирования. Рассматривается ми-

ровой опыт и основные модели управления индустриальными парками. Оцене-

на перспектива развития индустриальных парков в Украине и основные на-

правления решения ключевых проблем развития и управления индустриальны-

ми парками. 

Ключевые слова: инвестиции, индустриальный парк, управляющая 

компания, организационно-экономический механизм, продвижение, содейст-

вие инвесторам. 

 

Lysa O. I., Lukashenko T. V. Organizing and economic mechanism of 

creation of industrial parks 

The article deals with the essence, requirements and stages of setting up in-

dustrial parks in Ukraine. The feasibility study for industrial park is based on stra-

tegic researches of its development on the territory. It is researched possibilities to 

ensure the professional management of industrial parks and justified proposals to 

change the current mechanism of the choice of a management company for the state 

and municipal parks. It is highlighted the problems of financing the infrastructure of 

industrial parks and ways to achieve. Proposals to attract participants to the park 

and mechanisms of their stimulation are grounded. An international experience and 

key management models for industrial parks are being considered. We estimate the 

prospect to develop industrial parks in Ukraine and guideline key problems of their 

progress and management.  

Key words: investment, industrial park, Management Company, organiza-

tional and economic mechanism, promote, facilitate investors. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРЕВАГИ 

ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 
Зауважено, що здійснення економічних реформ – одне із найважливі-

ших завдань для порятунку економіки України. Ці реформи повинні стосува-

тися всіх галузей економіки, а також судової системи, органів державної 

влади та управління та місцевого самоврядування.  

Необхідність реформування місцевого самоврядування та територі- 

альної влади в Україні зумовлена потребою удосконалення бюджетного зако-

нодавства, децентралізації влади та суттєвого розширення повноважень 
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територіальних громад, що передбачає перерозподіл завдань, повноважень, 

ресурсів на національному, регіональному та місцевому рівнях, підвищення 

фінансової самостійності місцевих бюджетів, зміцнення матеріальної та 

фінансової основи місцевого самоврядування.  

Проаналізовано основні проблеми місцевих бюджетів. Розкрито необ-

хідність суттєвої реформи податкової системи та бюджетної системи 

України для створення достатньої фінансової бази органів місцевого само- 

врядування.  

Ключові слова: місцеві бюджети, місцеві фінанси, податкова систе-

ма, бюджетна система. 

 

Постановка проблеми. З моменту набуття Україною незалеж-

ності фінансові проблеми місцевих органів влади залишились майже 

невирішеними. Постійна потреба фінансових ресурсів в органах місце-

вого самоврядування та нестабільність доходів місцевих бюджетів 

є  і  сьогодні проблемою загальнодержавного значення. Як наслідок, 

у  регіонах не вирішуються основні питання соціального захисту насе-

лення, повільно розвивається соціально-культурна, сфера охорони 

здоров’я, погіршується стан доріг, триває занепад комунального гос-

подарства. Причиною таких негараздів є недосконала система держав-

ного менеджменту, яка і досі не вирішує основних завдань щодо ство-

рення достатньої фінансової бази органів місцевого самоврядування, 

а  діюча система формування та використання коштів місцевих бю-

джетів не відповідає потребам місцевого самоврядування [1]. Питання 

про фінансове забезпечення через механізм бюджетної децентралізації 

досі є предметом наукових досліджень і публічного обговорення серед 

дослідників цих проблем.  

Стан дослідження. Це питання вивчали у своїх публікаціях такі 

зарубіжні науковці, як М. Азнар, Ж. Берко, Ж. Бландіньєр, Ф. де Брю-

ке, Т. Вюртенбергер, П. Моргос, Ж. Марку, А. Сендон, Ж. Ле Шательє, 

Ф. Шарпф, Д. Байєрс, Г. Дірікс, Є. Гофман, Р. Кеухен, А. Мадс, 

А.  Тюрк, X. Йоргес, Ж. Фальке, Ю. Неуер, В. Весселс, Р. Редлер, 

Г.  Шефер, X. Енгель, А. Гайхлінгер, Ж-С. Лігуес та ін. 

Питання місцевого і регіонального рівнів управління та їх фі-

нансового забезпечення досліджують і українські вчені та політики, до 

яких належать Р. Безсмертний, О. Бойко-Бойчук, В. Борденюк, І. Ваку-

ленко, І. Васюник, В. Кампо, П. Качур, А. Матвієнко, М. Пітцик, 

І.  Луніна та багато інших. 

Однак і досі питання дослідження теоретичних і практичних ас-

пектів регіонального управління та фінансового забезпечення регіонів 

через механізми бюджетної децентралізації та наданням самостійності 

місцевим бюджетам є актуальним. 
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Метою статті є дослідження механізму розширення повнова-

жень органів місцевого самоврядування та укріплення доходної бази 

місцевих бюджетів. Під час написання цієї статті аналізуються заходи, 

які впроваджуються Урядом країни щодо створення ефективної систе-

ми управління в регіонах і фінансового забезпечення розвитку місце-

вого самоврядування. Слід зазначити, що нині Уряд намагається змі-

нити ситуацію і пропонує відповідні зміни до чинного законодавства, 

що суттєво можуть змінювати бюджетні взаємовідносини центру та 

регіонів у формуванні доходної частини місцевих бюджетів. 

Виклад основних положень У проектах Законів, які подаються 

до Верховної Ради Урядом України, декларується можливість закріп-

лення за місцевими бюджетами стабілізаційного фонду доходів і роз-

ширення наявної доходної бази місцевих бюджетів, що дозволить, на 

мою думку, частково врегулювати бюджетні правовідносини, пов’я- 

зані з упровадженням нової моделі фінансового забезпечення місцевих 

бюджетів і міжбюджетних відносин, надання бюджетної автономії 

місцевим бюджетам і підвищення їх фінансової самостійності, а удо-

сконалення казначейського обслуговування бюджетів посилить відпо-

відальність головних розпорядників бюджетних коштів.  

Водночас слід звернути увагу на недостатність, на мій погляд, 

цих заходів, оскільки існує недостатня обґрунтованість розподілу пов-

новажень у регіонах, визначення актуальних податків, які змінили би 

взаємовідносини бізнесу та бюджетів усіх рівнів, а також відсутність 

дієвих механізмів контролю та відповідальності посадових осіб у регі-

онах, а також на відсутність механізмів стимулювання громад, що дало 

б змогу для об’єднання та формування спроможних територіальних 

громад шляхом переходу бюджетів об’єднаних громад на прямі між-

бюджетні відносини з державним бюджетом, наділення таких громад 

повноваженнями, рівнозначними повноваженням міст обласного зна-

чення, а також отримання права на виконання делегованих державою 

повноважень органів місцевого самоврядування в селах, селищах, міс-

тах районного значення, що не об’єдналися; розширення наявної до-

хідної бази місцевих бюджетів [2]. 

Вирішення цих питань, на мій погляд, пов’язано з формуванням 

такої системи місцевого самоврядування, де повноваження державних 

органів та органів місцевого самоврядування взаємозбалансовані та 

підкріплені фінансовими ресурсами.  

Основою для вирішення цих питань найперше є визначення  

реальної бази оподаткування та введення нових податків, які сут- 

тєво зміцнили би фінансову основу бюджетів усіх рівнів. Для цього 

необхідно здійснити інвентаризацію всіх суб’єктів діяльності та  
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власності, зокрема домогосподарств та інших об’єктів власності регіо-

нах, у м.  Києві й Севастополі та за кордоном. Відповідь на це пи- 

тання повинен надавати Державний реєстр власності України, але до 

цього часу його не оприлюднюють. Та чи можемо ми довіряти цьому 

документу після новацій, які проводились щодо нього 2012–2013 рр. 

Тобто перше питання власності, що належить територіальній грома-

ді, – майно (земля), а також статус суб’єктів підприємницької діяльно-

сті, і  лише тоді можуть бути визначені реальна база оподаткування, 

платники податків, ефективно здійснюватись оподаткування та їх  

розподіл на всіх рівнях бюджетів. 

Наприклад, основою розподілу платників податку на доходи фі-

зичних осіб має стати принцип, за яким усі підприємства (суб’єкти) 

місцевого підпорядкування повинні 100% сплачувати цей податок до 

місцевого бюджету, а що стосується підприємств, які мають загально-

державне значення, то за запропонованою Кабінетом Міністрів Украї-

ни відсотковою шкалою можуть також надходити до місцевих бюдже-

тів в разі недостачі доходів для збалансування доходів також місцевих 

бюджетів. Слід урахувати статус м. Києва як столиці України, і цей 

податок залишається податком вирівнювання бюджетів. 

Недоцільним вважаю введення збору з підакцизних товарів, 

який є податком з обороту, що є дуже сумнівним із точки зору теорії 

податків, тобто одночасне існування податку з обороту і податку на 

додану вартість. У цій ситуації доцільно його назвати «податок 

на  споживання», де, окрім акцизних товарів, розширити його переліком, 

наприклад купівля автомобілів, будівництва котеджів, житла, відпочи-

нок, розваги і т. д. (Перелік установлює Кабінет Міністрів України). 

Крім цього, вважаю доцільним уведення нових податків, які мо-

гли б покращити фінансову основу державних і місцевих бюджетів, 

суттєво стабілізувати розвиток економіки та забезпечити сталі надхо-

дження до бюджету. Найперше йдеться про введення податку (ренти) 

за використання земельних ресурсів і надр землі, суть якого полягає в 

необхідності впровадження земельної ренти з власників та орендарів 

землі. Рента як плата за землю повинна бути введена залежно від ро-

дючості землі, а також рента за користування надрами відповідно до 

геологічних особливостей і умов експлуатації корисних копалин. Дію-

ча система орендної плати за оренду землі є неефективною і не відо-

бражає цілей і реалій використання землі з боку держави, а також вла-

сників паїв, оскільки здійснюється на договірних умовах [3]. Ефект 

надприбутків, які отримуються орендарями залежно від родючості 

землі, практично не враховуються, а також не вирішується основне 

питання – підтримка родючості землі. 
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Треба здійснити перегляд діючої системи надання податкових 

пільг, яка існує для багатьох підприємств у здійсненні підприємництва 

[1]. Податкові пільги, тобто механізм їх отримання для підприємств, 

повинні одночасно стати зобов’язанням із упровадження нової техніки 

та технологій. Такий підхід значно вплине на модернізацію виробни-

чих процесів і випуск конкурентоздатної продукції, збільшення ВВП 

і  надходження податків до бюджетів різних рівнів. 

Необхідно також змінити діючу систему вираховування податку 

на прибуток, суть якої полягає в тому, щоб із діючої системи вираху-

вання оподаткованого обороту, а саме під час визначення оподаткова-

ного прибутку з валових витрат, виключити витрати на охорону, об-

слуговування власників і керівників підприємств, їх сімей, їх відпочи-

нку та всі витрати на здійснення заходів, непов’язаних із витратами 

на  виробництво. Ці витрати повинні здійснюватись за рахунок чисто-

го прибутку, вираховуваного після сплати податків, і це буде соціаль-

но правильно.  

На мою думку, некоректними є підходи та умови для введення 

податку на нерухомість для всіх категорій населення. Цей податок по-

винен сплачуватись насамперед тими особами, які не можуть підтвер-

дити своїми доходами будівництво цих об’єктів. Під час установлення 

об’єкта оподаткування повинні враховуватись не тільки м
2
, а ціна 

об’єкта, й витрати на обслуговування. Тоді одночасно вирішувати-

муться питання люстрації, корупції, а також ефективності дії цього 

податку. Такі зміни в системі оподаткування суттєво зміцнять доходи 

державного та місцевих бюджетів.  

Водночас слід мати на увазі, що запропоновані зміни в оподат-

куванні стосуються і загальнодержавних, і місцевих податків, оскіль-

ки, на мою думку, платники цих податків повинні не менше 5% відра-

ховувати в місцевий бюджет територіальних громад, на території яких 

розташовані. Попри це, неабияку увагу слід приділити проблемі ефек-

тивного використання бюджетних коштів місцевих бюджетів, поси-

лення відповідальності на посадових осіб та їх підзвітність територіа-

льній громаді, залучення громади до формування місцевих бюджетів. 

Програмно-цільовий метод формування місцевих бюджетів, а 

також бюджетів узагалі, – вдалий, але його потрібно правильно вико-

ристовувати. Річ у тому, що за програмно-цільовим методом визнача-

ються програми цільового фінансування. Такі програми повинні охо-

пити всі галузі економіки, які входять до бюджетної сфери (охорони 

здоров’я, освіти, культури, ЖКГ), а також програми розвитку інших 

галузей економіки, в яких зацікавлена держава. Програмно-цільовий 

метод охоплює програми і цілі, у зв’язку з чим у формуванні бюджету 
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ці цілі будуть визначені, тоді буде збережено ефективне бюджетне 

планування та використання бюджетних коштів. Важливим у цьому 

процесі залишається використання прав і зобов’язань бюджетних рів-

нів у формуванні державного та місцевих бюджетів. Слід зазначити, 

що збереження прав і відповідальності – це той баланс, який забезпе-

чує розвиток  території. 

Доцільно також увести зобов’язання розпорядникам кредитів 

у  формуванні спеціального фонду місцевих бюджетів у розрахунках 

кошторисів бюджетних установ обов’язково враховувати кошти бать-

ків і  спонсорів, які надані на їх потреби. За невиконання цих вимог 

повинна бути визначена відповідальність, зокрема кримінальна. Це 

стосується насамперед шкіл, ВНЗ, коштів поліклінік та лікарень і т. д. 

Це одночасно будуть заходи із боротьби з корупцією, а також підви-

щення якості наданих послуг. До слова, щодо надання послуг, то, на 

мою думку, Кабінет Міністрів України повинен розробити та ввести 

відповідні соціальні стандарти щодо складання кошторисів, пов’я- 

заних із освітньою діяльністю, наданням медичних послуг і т. д. 

Ці  норми повинні містити європейські стандарти і відповідати цілям 

їх досягнення. За недотримання цих стандартів означені суб’єкти, зок-

рема державні освітні та медичні заклади, позбудуться можливості 

здійснювати свою діяльність. Тобто під час складання кошторисів, 

бюджетних установ обов’язково повинні бути представлені всі статті 

витрат на утримання цих установ, а не тільки зарплата, в результаті 

чого вони залишаються без тепла, ремонту, меблів і т. д. І це строго 

повинна контролювати система Міністерства фінансів України та його 

органи на місцях щодо забезпечення їх виконання.  

Висновки. З огляду на ситуацію, яка виникла в Україні, необхід-

но розробити і прийняти воєнний бюджет на 2015 рік з можливою 

централізацією більшості бюджетних ресурсів на потреби оборони та 

безпеки країни. В Донецькій та Луганській областях треба зупинити 

діючу систему фінансування заходів із місцевих бюджетів. Усі витрати 

на фінансування заходів на окупованих територіях здійснювати центра-

лізовано, а надходження податків сконцентрувати в Державному бю-

джеті. Практика доводить, що за рахунок доходів в цих областях і заня-

тих територіях фінансуються заходи, пов’язані з терористичними діями 

на їх території. Аналогічно повинні здійснюватися нарахування податків 

щодо підприємства, які знаходяться на території окупованого Криму, 

та  на територіях, які окуповані в Донецькій та Луганській областях. 

Несплачені податки будуть заборгованістю при поверненні території 

Криму в склад України, і про це чітко потрібно повідомити платників 

податків. І особи, які не виконують ці зобов’язання, мають зазнати  
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кримінальної відповідальності. Запропоновані заходи є жорсткими, але 

мусимо враховувати ситуацію – в Україні війна. Крім цього, потрібно 

запровадити кримінальну відповідальність за невиконання цих заходів.  
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Мных Н. В. Проблемы и преимущества финансового обеспечения 

развития местного самоуправления в Украине 
Экономические реформы – одна из важнейших задач для спасения эко-

номики Украины должны касаться всех отраслей экономики, а также судеб-
ной системы, органов государственной власти и управления, местного самоу-
правления. Необходимость реформирования местного самоуправления и тер-
риториальной власти в Украине обусловлена необходимостью совершенство-
вания бюджетного законодательства, децентрализации власти и существен-
ного расширения полномочий территориальных общин, предусматривает 
перераспределение задач, полномочий, ресурсов на национальном, региональ-
ном и местном уровнях, повышение финансовой самостоятельности местных 
бюджетов, укрепление материальной и финансовой основы местного самоуп-
равления. Проанализированы основные проблемы местных бюджетов. Раск-
рыта необходимость существенной реформы налоговой системы и бюджет-
ной системы Украины для создания достаточной финансовой базы органов 
местного самоуправления. 

Ключевые слова: местные бюджеты, местные финансы, налоговая 
система, бюджетная система. 

 

Mnykh N. V. Problems and advantages of the financial support of the 

development of local self-government in Ukraine 
The paper analyzes the main problems of local budgets. The need for sub-

stantial reform of the budgetary system of Ukraine to create a sufficient financial 
base of local governments is revealed. An economic reform is one of the most im-
portant tasks of saving the economy of Ukraine. These reforms should apply to all 
sectors, as well as the judiciary, government and administration and local govern-
ment. The need for reform of local self-government and territorial authorities in 
Ukraine is caused by the need for improvement of the budgetary legislation, decen-
tralization of power and significant empowerment of local communities, involving 
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redistribution of responsibilities, authority and resources at the national, regional 
and local levels, increasing the financial autonomy of local budgets, strengthening 
the material and financial basis of local self-government. 

An important role in this system is provided in fiscal decentralization, 
through which the government of Ukraine is trying to create the appropriate condi-
tions for the effective development of regional economies. The importance of this 
question is that since independence we have failed to create an effective system of 
governance at the regional level with regard to financial security social sphere, 
digging transfer policies of intergovernmental relations and mechanisms of inter-
governmental alignment based on the development of a new model financial support 
of local budgets.  

Currently, the economists did not work out a common approach to fiscal de-
centralization, especially to assess the financial security of local budgets and inter-
governmental relations, accountability of officials’ controls and compliance with 
budget laws. As a result, the system does not work; there is a continued lack of 
budget and lack of authority. 

Thus, our study is characterized by concrete proposals for an action plan to 
reform the system of local governance, especially the financial support of local 
budgets in terms of social infrastructure, culture and economy of intergovernmental 
relations. It should be borne in mind that the positive achievements of local govern-
ment reform are directly proportional to the conduct of budgetary and fiscal re-
forms, reforms in education, health, culture, social welfare, policy implementation 
of fiscal decentralization, improving intergovernmental relations on financial re-
plenish of local budgets for the provision of quality public services, administrative 
and meaningful participation of the territorial community in the budget process. 

Key words: local governments, local finances, budget system. 
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НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ 

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 
 

Визначено такі основні проблеми місцевого самоврядування в Україні: 
практично не використовується основний принцип самовизначення та самоо-
рганізації територіальної спільноти; поточна політична система України 
не  пристосована до розвитку місцевої демократії та самоврядування. Дове-
дено, що децентралізація влади потребує визначення територіальної основи 
місцевого самоврядування та чіткого розмежування повноважень між орга-
нами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування. 

Ключові слова: місцеве самоврядування, децентралізація влади, парт-
нерство державної влади, місцевого самоврядування і самоврядними організа-
ціями, ефективність територіального управління. 
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Постановка проблеми. Місцеве самоврядування в Україні ста-

новить архаїчну систему рад, організаційно та ресурсно неспроможних 

ефективно вирішувати питання місцевого сталого розвитку та надава-

ти якісні публічні послуги населенню. 

Регіональне самоврядування, яке в розвинених європейських 

країнах забезпечує успішний економічний розвиток держави, в Україні 

де-юре відсутнє. Роздрібненість територіальних громад і районів, ни-

зька громадська активність та участь у місцевому самоврядуванні 

не  дозволяють здійснити реальну децентралізацію влади. Значна час-

тина повноважень територіальних громад, що за природою могли 

би  реалізуватися місцевим чи регіональним самоврядуванням, вико-

нуються місцевими державними адміністраціями або іншими держав-

ними органами. Так, для громадян будь-яка справа, вирішення якої 

вимагає звернення до органів публічної влади, супроводжується над-

мірною складністю, численними бюрократичними та матеріальними 

перешкодами [1]. 

Місцеве самоврядування має бути найближчою до громадянина 

інституцією, здатною оперативно, повноцінно, якісно та доступно за-

довольняти більшість потреб жителів громад.  

Без визначення територіальної основи для створення та діяльно-

сті системи органів публічної влади, чіткого розмежування повнова-

жень між органами виконавчої влади та органами місцевого самовря-

дування, встановлення належної фінансової бази для діяльності орга-

нів місцевого самоврядування, регіонального самоврядування децент-

ралізація влади неможлива. А без надання значної кількості повнова-

жень органам місцевого та регіонального самоврядування центральний 

Уряд не зможе вирішувати питання стратегії розвитку України і подо-

лати її відставання від провідних держав світу. 

Сьогодні існує така практика регіонального та муніципаль- 

ного управління, коли місцеве самоврядування підміняється управлін-

ням адміністративно-територіальним устроєм. Із принципів місцевого 

самоврядування в Україні практично не використовується основ- 

ний – самовизначення та самоорганізації територіальної спільноти. Як  

правило, замість реального самоврядування, що ґрунтується на само-

визначенні територіальних спільнот, застосовується правління, адміні- 

стрування з боку ієрархії державної бюрократії і влади та неефективне 

виконання делегованих повноважень територіальних громад. 

Стан дослідження. Поточна політична система України най-

менше пристосована до розвитку місцевої демократії та самоврядуван-

ня. Питання, які потребують повсякденних, прагматичних рішень, ре-

гулювання поточних і критичних потреб місцевої громади, місцевого 
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населення обумовлюються необхідністю реалізації регіональної 

політики, спрямованої на освоєння виділених бюджетних коштів, за 

їх  нецільового використання або витрачання та розкрадання. 

Отож, центральним у питанні формування місцевого самовря-

дування є питання організації політико-управлінського процесу на 

місцях. Попри це, стратегічними залишаються питання забезпечення 

або самозабезпечення функціонування місцевої влади – фінанси, за-

кон, державний контроль і державне управління, партії, ідеології, а 

особливо проблеми кадрового, методологічного забезпечення, питання 

ідеології, інструментарію впровадження низової демократії. 

Важливим інструментарієм реалізації такої політики є прийня-

тий в більш ніж 40 державах світу принцип, пов’язаний з практикою 

партнерства між державною владою, місцевим самоврядуванням і ве-

ликими самоврядними недержавними організаціями, що функціонують 

на цій території. Організації, що діють на цій території та мають тут 

інтереси (міліція, управління охороною здоров’я, суб’єкти підприєм-

ництва та великого бізнесу, добровільні та громадські групи і ор-

ганізації, ін.), об’єднуються під однією стратегічною програмою та 

структурою – «Місцевого стратегічного партнерства (МСП)», спрямо-

ваною на виконання пріоритетів розвитку території місцевого са-

моврядування. Визначивши пріоритети території, МСП розробляє 

Стратегію сталого розвитку місцевого співтовариства. Мета такої про-

грами – залучити все місцеве співтовариство до розробки та впро-

вадження стратегії сталого розвитку території. Серед завдань стратегії, 

наприклад, може бути Стратегія підвищення рівня життя у відсталих 

районах місцевого самоврядування, або Програма оновлення соціаль-

ного середовища. Стратегія охоплює такі сфери, як зайнятість, якість 

праці та умов роботи, криміногенне середовище, шкільна успішність, 

поліпшення санітарного середовища, умов житла і прилеглої до нього 

території та ін. 

Стратегія місцевого партнерства покликана подолати проблеми 

протистояння в організаціях місцевого співтовариства, поліпшити 

якість життя на місцях, підвищити привабливість місцевої території 

для роботи, бізнесу та проживання, на основі якісного рівня місцевого 

управління. Кінцевим її результатом може бути поліпшення загального 

та інвестиційного клімату в цьому регіоні, створення умов для актив-

ного залучення населення в колективні партнерські структури, а також 

надання гарантій безпеки для проживання та розвитку підприємництва 

на означеній території [3; 4]. 

Міжнародна практика доводить, що ефективність місцевого са-

моврядування можлива тільки за наявності законодавчо встановлених, 
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виняткових прав, функцій і обов’язків органів місцевого самовряду-

вання, а не проделегування повноважень, які зараз практикуються та 

є  тимчасовими. Незважаючи на декларовану політику децентралізації 

влади і управління, в Україні, за деякими даними, до 80% повноважень 

і компетенції місцевих органів самоврядування (міських, общинних і 

сільських рад) є делегованими функціями. Делеговані ж повноважен-

ня, як правило, обмежені і за часом, і за масштабом, і можливостями 

самостійно розпоряджатися цими повноваженнями. В Україні най-

частіше говорять саме про делегування функцій під час децентралізації 

системи державного управління. 

Досвід європейських та інших розвинених країн засвідчує, що 

жодне делегування представницьких функцій органів місцевого са-

моврядування вищим органам влади не може об’єктивно й адекватно 

вирішити проблему місцевої громади, отже – ефективно вирішити 

проблему місцевого співтовариства. Місцеве самоврядування в розви-

нених демократіях і в індустріальних країнах є питанням систематич-

ної, прикладної, прагматичної політики. На місцевому рівні випробо-

вуються всі глобальні і державні концепції конструювання влади та 

публічної політики. І провал місцевого самоврядування в Україні є 

свідченням відірваності державної політики та політики центральної 

влади від потреб територіальних громад. 

У питанні місцевого самоврядування існує явний дисонанс 

між  державно-політичною, адміністративно-управлінською доціль-

ністю і прагматичними потребами місцевих громад і співтовариств; 

між інституційними інтересами держави і життєвими запитами місце-

вого населення. 

Мета статті – визначити напрями реформування місцевого са-

моврядування для підвищення ефективності державного управління, 

забезпечення якості життя та сталого розвитку територій. 

Виклад основних положень. Проведення реформи місцевого 

самоврядування та запровадження регіонального самоврядування 

підвищить ефективність використання бюджетних коштів, якість і до-

ступність публічних послуг для населення, створить основу регіональ-

ного розвитку, вирішить чимало інфраструктурних завдань (транспортне 

сполучення, вивезення та утилізація сміття, водопостачання, утримання 

та ремонт доріг, розвиток депресивних територій та підприємництва, 

інвестицій та інноваційний сталий розвиток територій). 

Зміцнення місцевого самоврядування, максимальне наближення 

системи державного управління до місцевості покликане забезпечити 

необхідну гнучкість і оперативність реагування на реальні потреби 

населення. Особливості організації та структурування місцевого 
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управління залежать від умов, потреб і можливостей регіонів, районів 

і  місцевостей, управлінських та адміністративних повноважень ор-

ганів місцевого самоврядування.  

Завдання державної влади – зафіксувати в Конституції країни 

права місцевого самоврядування та законодавчо відрегулювати прак-

тику місцевого самоврядування, надаючи необхідну експертну та  

ресурсну допомогу, відтак – контролювати виконання Конституції 

і  законів на всіх рівнях державного і комунального управління. 

Проект реформування місцевого самоврядування передбачає 

такі основні зміни: 

– запровадження трирівневої системи адміністративно-

територіального устрою України: регіон (область), район, громада; 

– передання функцій виконавчої влади від місцевих адміністра-

цій виконавчим органам рад відповідного рівня; 

– розподіл повноважень між органами місцевого самоврядуван-

ня за принципом субсидіарності; 

– чітке забезпечення повноважень органів місцевого самовряду-

вання необхідними фінансовими ресурсами, зокрема через їх участь 

у  загальнодержавних податках; 

– ліквідація державних адміністрацій і створення натомість 

державних представництв із тільки контрольно-наглядовими і коорди-

наційними, а не виконавчими функціями [2]. 

Створення системи ефективної публічної влади повинно 

здійснюватися шляхом комплексного проведення належно підготовле-

них реформи місцевого самоврядування та реформи адміністративно-

територіального устрою, яка матиме на меті створення чіткої трирів-

невої системи адміністративно-територіальних одиниць: громада,  

район та регіон. За визначення повноважень для органів державної 

влади кожного рівня адміністративно-територіальних одиниць необ-

хідно дотримуватися принципу субсидіарності. 

Базовим рівнем адміністративно-територіального устрою по-

винна бути громада, яка утворюється на основі одного чи декількох 

населених пунктів за умови спроможності ради громади надавати 

мінімальний перелік публічних послуг. 

У громаді діятимуть обрані на прямих виборах голова громади 

та рада громади і її виконавчий орган. Органи місцевого самовряду-

вання у громаді повинні здійснювати всі ті повноваження, що можуть 

бути реалізовані на місцевому рівні. Для належного виконання цих 

повноважень органи місцевого самоврядування повинні бути забезпе-

чені достатніми матеріально-фінансовими ресурсами та дотримуватись 

принципів публічності влади на основі електронного урядування [5].  
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У громаді також діятимуть структурні підрозділи чи посадові 

особи окремих органів виконавчої влади: міліція, пожежна охорона, 

пост державного казначейства, службовці, які надають адміністративні 

та соціальні послуги. 

Районний рівень місцевого самоврядування складатиметься із 

громад і буде базовим для організації місцевих органів виконавчої 

влади загальної компетенції – районних державних адміністрацій. 

На рівні району повинні виконуватися лише ті завдання публіч-

ної влади, що не можуть бути виконані на рівні громади або виконання 

яких на рівні громади є неефективним.  

Матеріальною основою діяльності районних рад будуть об’єкти 

спільної власності громад. Органи місцевого самоврядування району 

необхідно формувати шляхом непрямих виборів – із делегованих ра-

дами громад представників. 

Територіальною основою для регіонального самоврядування 

є  регіони як адміністративно-територіальні одиниці, що становлять 

складові держави, формування яких обумовлено історичними, гео-

графічними, економічними та іншими факторами. 

Основними завданнями регіонального самоврядування повинно 

бути забезпечено соціально-економічного розвитку регіону, сприяння 

залученню інвестицій, розвитку транспортної інфраструктури регіо-

нального значення, культури, спорту та туризму, охорони довкілля, 

збереження етнічних і культурних особливостей регіону, належного 

функціонування спеціалізованих закладів охорони здоров’я та освіти 

регіонального значення.  

Органами регіонального самоврядування повинні бути регіо-

нальні ради, що формуватимуться жителями регіону на прямих вибо-

рах, та їх виконавчі органи.  

Матеріальною основою регіонального самоврядування повинні 
стати об’єкти державної власності, передані у користування 
відповідним регіонам. 

Для підвищення ефективності державного управління необхідно 
реалізувати такі напрями його реформування: 

• у фінансовій сфері: модифікація податкової політики та По-
даткового кодексу, забезпечення стимулюючої ролі податків, безпеки 
банківської системи; 

• у соціальній сфері: підвищення реального рівня доходів насе-
лення та соціальних стандартів через зміни в процесах розподілу до-
ходів, політики зайнятості, економіки праці; 

• у гуманітарній сфері: формування високих цінностей через 
переформатування інформаційного простору й підняття духу громадян 
на основі духовних основ розвитку соціуму; 
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• в економічній сфері: інтелектуально-інноваційна модель  
розвитку на основі використання потенціалу територій, економічної  
безпеки та сталого розвитку;  

• у громадській сфері: таємну приватну економічну владу 

замінити владою публічною, легально формуючою стабільні загально-

визнані правила поведінки на основі соціального партнерства; 

• у сфері державного управління: використання когнітивних 

технологій керування, здатних зменшувати вплив ментальних обме-

жень керування або знімати такі обмеження на основі зміни системи 

цінностей та інтересів [6]. 

Для послідовного та ефективного здійснення в Україні реформи 

місцевого самоврядування та запровадження регіонального самовря-

дування насамперед необхідно реалізувати таку послідовність кроків: 

– завершити реформування місцевого самоврядування на ос-

нові Концепції реформи місцевого самоврядування, ухваленої Кабіне-

том Міністрів України 29 липня 2009 року; 

– розробити Концепцію реформи адміністративно-тери- 

торіального устрою України (проект цієї концепції вже роз- 

роблено) [2]. 

– підготувати й ухвалити Концепцію розвитку регіонального 

самоврядування [4].  

Задля реалізації реформи адміністративно-територіального 

устрою та місцевого самоврядування необхідно розробити та прийняти 

нові закони (нові редакції) «Про адміністративно-територіальний 

устрій», «Про місцеве самоврядування», «Про місцеві державні 

адміністрації», «Про регіональне самоврядування» та низку інших за-

конів і підзаконних актів галузевого характеру у зв’язку зі змінами 

в  адміністративно-територіальному устрої та організації публічної 

влади на місцевому рівні. 

Законодавче забезпечення запровадження регіонального са-

моврядування передбачає внесення змін або прийняття нової Консти-

туції, положення якої в частині організації адміністративно-

територіального устрою, місцевого та регіонального самоврядування 

ґрунтуватимуться на наведених концепціях реформи. 

Реалізація реформи потребує запровадження тимчасової систе-

ми організаційного забезпечення та фінансування реформи і на рівні 

центральних органів виконавчої влади, і на територіальному рівні.  

Висновки. Необхідна децентралізація влади передбачає, що 

усі  інституції публічної адміністрації виконуватимуть належні функції 

з урахуванням інтересів територіальної громади та сталого розвитку 

територій.  
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Центральні органи державної влади вирішуватимуть питання 
державного масштабу, визначатимуть і реалізовуватимуть політику 
держави та не розроблятимуть локальні питання, які вони в принципі 
не можуть вирішити ефективно.  

Органи регіонального самоврядування повинні дбати про еко-
номічний та культурний розвиток регіону, збереження його особливо-
стей, процвітання тих галузей, що властиві саме цьому регіону; сила 
держави забезпечуватиметься її різноманітністю, а не штучним 
нав’язуванням визначених державою пріоритетів, що гальмує внутрі-
шньозакладений потенціал регіону. 

Органи місцевого самоврядування вирішуватимуть питання мі-
сцевого значення, забезпечуватимуть основні соціальні потреби жите-
лів громад, надаватимуть більшість публічних послуг, яких потребу-
ють громадяни.  

Місцеві державні адміністрації забезпечуватимуть законність 
у  роботі органів місцевого та регіонального самоврядування і дотри-
мання правопорядку усіма суб’єктами правовідносин. 

Ефективність місцевого самоврядування залежить від створення 
умов для комбінування і спільного застосування різних технологій 
з  пріоритетом саме локальних, ендогенних технологій і ресурсів для 
забезпечення використання потенціалу та сталого розвитку.  

На місцевому рівні технології прийняття управлінських рі- 
шень повинні передбачати поєднання рішень державного апарату 
і  суспільної, публічної, колективістської технології місцевого само- 
врядування. 
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Моисеенко И. П. Направления реформирования местного само- 

управления 

Определены следующие основные проблемы местного самоуправления 

в Украине: практически не используется основной принцип самоопределения и 

самоорганизации территориального сообщества; нонешняя политическая 

система Украины не приспособлена к развитию местной демократии и само-

управления. 

Доказано, что децентрализация власти требует определения терри-

ториальной основы местного самоуправления и четкого разграничения пол-

номочий между органами исполнительной власти и органами местного само-

управления. 

Ключевые слова: местное самоуправление, децентрализация власти, 

партнерство государственной власти, местного самоуправления и самоупра-

вляемых организаций, эффективность территориального управления. 

 

Moyseyenko I. P. Directions of local self-government reformation 

The following basic problems of local self-government in Ukraine  

are determined: the main principle of self-determination and self-organization 

of  territorial community are not used; the current political system of  

Ukraine is  not  adjusted to the development of local democracy and self-

government. 

International experience is described in relation with practice of partnership 

between state power, local self-government and non-state organizations which 

function on this territory. 

International practice shows that efficiency of local self-government is 

possible only with presence of the legally established rights and functions of local 

self-government authorities.  

Concerning the question of local self-government there is an obvious 

dissonance between state political, administrative and managerial expedience and 

pragmatic necessities of local communities, between institutional interests of the 

state and interests of local population. 

It is proved that decentralization of power needs determination of territorial 

basis of local self-government and clear delimitation of powers between bodies of 

executive power and  local self-government authorities. 

The system of effective public power should be created due to the complex 

conduct of local self-government reform and the reform of administrative-territorial 

system. 

At local level the acceptance of administrative decisions must foresee the 

combination of decisions of state machine and technology of local self-government 

on the basis of partnership. 

Key words: local government, decentralization of power, partnership of 

government, local government and self-governing organizations, territorial 

management effectiveness. 
 

Стаття надійшла 17 жовтня 2014 р. 
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УДК 330.837:351.863:332.1               Я. Я. Пушак, 

 М. В. Максимчук  

 
ІНСТИТУЦІАЛІЗАЦІЯ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТА 

ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕГІОНУ: 
ВНУТРІШНІЙ І ЗОВНІШНІЙ ВИМІРИ 

 
Розглянуто основні теоретичні аспекти дослідження інституційного 

забезпечення безпеки суб’єктів економічної діяльності в регіоні. Визначено 

поняття інституціалізації безпеки суб’єкта економічної діяльності регіону, 

окреслено її внутрішні і зовнішні виміри. Встановлено проблеми взаємодії мо-

ральних і правових регуляторів економічної діяльності, сформованих упро-

довж радянської доби функціонування господарства України та окреслено 

шляхи подолання дисбалансів в інституційному регулюванні безпеки господар-

ської діяльності. 

Ключові слова: економічна безпека, інституціалізація, економічна ді-

яльність, регулювання, моральні та правові регулятори, регіон, Україна. 

 

Постановка проблеми. Проблеми забезпечення безпеки 

суб’єктів економічної діяльності актуальні практично для будь-якої 

країни світу. Досвід розвинених країн указує на те, що вирішенню 

проблем цієї безпеки приділяється дедалі більша увага, найперше 

з  міркувань забезпечення соціальної стабільності й ефективного  

розвитку національної економіки та економіки регіонів. Однак, у су-

часних умовах ринкова трансформація економіки України доволі часто 

характеризується посиленням негативних тенденцій у економічній 

діяльності її регіонів, скороченням валового регіонального продукту 

і  розширенням деструктивних процесів, насамперед тінізації еконо- 

міки, що знижує ступінь економічної безпеки нашої країни.  

Стан дослідження. Теоретичні основи та прикладні аспекти 

безпеки економічної діяльності досліджували: З. Варналій, О. Власюк, 

В. Геєць, В. Горбулін, Я. Жаліло, Г. Козаченко, О. Ляшенко, А. Мокій, 

В. Франчук, С. Живко, А. Штангрет, С. Покропивний, В. Предборсь-

кий, С. Шкарлет та ін. Проте аналіз наукових праць свідчить про від-

сутність єдності в поглядах дослідників на визначення сутності еконо-

мічної безпеки суб’єкта економічної діяльності регіону, а проблема 

інститутціалізації його безпеки, з точки зору взаємодії внутрішніх та 

зовнішніх регуляторів, залишається малодослідженою і потребує дета-

льного наукового аналізу. 

Метою статті є розкриття теоретичної сутності та формулюван-

ня конструктивного визначення інституціалізації безпеки суб’єкта 
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економічної діяльності регіону, визначення її внутрішніх і зовнішніх 

вимірів. Для успішного досягнення мети слід вирішити такі завдання: 

встановити проблеми функціонування моральних регуляторів, сфор-

мованих упродовж радянської доби функціонування господарства 

українських регіонів, визначити шляхи подолання зсувів і дисбалансів 

в інституційному регулюванні безпеки господарської діяльності. 

Виклад основних положень. Успішне провадження економіч-

ної діяльності в регіонах України, подолання суперечностей між 

суб’єктами господарської діяльності, між суб’єктами та наглядово-

контролюючими структурами суспільства вдається конструктивно ви-

рішувати тільки завдяки тому, що в суспільстві формуються інститути, 

які мають відповідний рівень соціальної довіри. 

У теоретичному розумінні дослідження подібних інститутів 

призвело до появи напряму у соціальних та економічних науках – ін-

ституціоналізму [8, с. 657]. «Соціальні інститути – це особливі способи 

існування суспільства, що утворюють особливу систему суспільних 

відносин» [4, с. 200]. Економічна наука під інститутами розуміє найрі-

зноманітніші механізми, що сприяють нормалізації відтворювального 

процесу, через зменшення «сили тертя» між різними агентами еконо-

мічної діяльності. До них належать не тільки організаційні утворення 

(фірми, домашні господарства, профспілки, асоціації підприємців, 

державні органи влади, органи територіального самоврядування тощо), 

але й формальні і неформальні правила та звичаї економічної поведін-

ки і діяльності, що діють у різних регіонах держави.  

Система економічних інститутів, як підсистема суспільства, за-

безпечує раціональну координацію економічної поведінки величезних 

мас людей – агентів економічної діяльності та їх різноманітних струк-

турних утворень, зокрема регіонів. 

Інституалізація, або установлення, – це формування, функціону-

вання та трансформація структур (інститутів), які забезпечують безпе-

ку суб’єкта економічної діяльності регіону.  

У категоріях інституціоналізму вдало описуються зрушення 

і  трансформації, що відбувалися на теренах України і колишнього 

СРСР з середини минулого століття. Ці трансформаційні процеси були 

етапом еволюції суспільного устрою, а «еволюція суспільного устрою 

є процесом природного відбору соціальних інститутів» [4, с. 200]. 

Упродовж останніх декількох десятиліть в Україні відбувалася 

інтенсивна трансформація суспільної системи, а особливо її господар-

ської компоненти у напрямі переходу від плану до ринку як основного 

інституту управління та регулювання економіки. У таблиці представ-

лені два типи економіки – планова та ринкова, що є певною мірою  
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науковою абстракцією. У реальності наведені полярні типи економіки 

навряд чи виникають. Практика ж господарювання послуговується 

конгломератом теоретичних положень різних напрямів економічної 

науки. 

 
Таблиця  

 

Основні інститути планової і ринкової економіки 
 

Тип економіки 

Формо-

творчий  
інститут 

Інституції 

Головні стимули  

економічного  
розвитку 

Планова (жорсткоінститу-

ціоналізована) економіка 
план держплан 

виконання плану, 

репресії 

Ринкова (м’якоінституціо-

налізована) економіка 
ринок 

техноструктура 

корпорацій 

отримання прибут-

ку, банкрутство 

 

Джерело: власна розробка. 

 

Планова була економікою з високим ступенем інституціалізації, 

або жорстко інституціоналізованою економікою, в основу її функціо-

нування була покладена моралізаторська доктрина. Планова – це еко-

номіка, яка формувалася у агресивному політичному середовищі, за-

знаючи через розгалужену систему ідеологічних інститутів безпосере-

дніх керівних впливів правлячої еліти. На певний проміжок часу, пері-

од модернізації та індустріалізації країни, коли функціонував мобілі-

заційний тип економіки, можливо, це і виправдовувало себе. Але зго-

дом відбувся розрив між бажаним і дійсним. Розпочали зростати  

апатія, розчарування і цинізм у суспільстві. Через наявність жорстких 

інституційних структур, їх постійний посилений тиск планова еконо-

міка розпочала розщеплюватися (рис. 1). Відбулося її «роздвоєння», 

основою якого стала подвійна суспільна мораль. «Зайва» енергія  

(мається на увазі творча енергія економічної діяльності найбільш  

підприємливих людей) витіснялася у тінь. 

Як бачимо, ринкові стосунки в Україні визрівали в складі жорс-

ткоінституціоналізованої економічної системи. Вони мали неформаль-

ний характер і проявлялися насамперед у діяльності за принципом 

«ти – мені, я – тобі», у відшукуванні необхідних товарів «по знайомст-

ву» із залишанням частини споживчої вартості продукції у фактично 

неформального посередника такої «тіньової», з точки зору панівних на 

той час економічних інститутів, діяльності. Така традиція тінізації 

найбільш ефективної, з точки зору особистих інтересів, економічної 

діяльності збереглася й до сьогодні.  
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Посилення небезпеки  
 

Рис. 1. Зсув моральних регуляторів суспільства 
 

Джерело: власна розробка. 

 

Фактично ринкові інститути проростали у вже підготовлений 

ґрунт тіньової радянської економіки, залишаючись за традицією і зруч-

ністю в отриманні прямих і непрямих зисків, непрозорими струк- 

турами. Фактично здійснився процес деінституціалізації морально-

етичних регуляторів економічної діяльності, сформувався розщеп- 

лений тип інституційного середовища і з подвійними стандартами  

моральних  норм.  

Таку розщеплену структуру економіки успадкувала правляча 

еліта України у 1991 р. На жаль, в неї не вистачило політичної волі для 

того, щоб реалізувати дієві системні заходи, які б запобігли корупції 

і  подальшій тінізації економіки, і сьогодні тіньова економіка утворює 

чи не найбільшу проблему ведення господарства в регіонах України. 

Умовно можна виділити внутрішні (моральні) і зовнішні (юри-

дично-правові) обмежувачі і регулятори суб’єктів економічної діяль-

ності регіонів. У командно-адміністративний системі домінували зов-

нішні обмежувачі і регулятори. Через це внутрішні регулятори частко-

во деформувалися. Якщо говорити про виправлення стану справ, то 

слід зазначати про зростання ролі внутрішнього контролю (сумлінно-

моральної компоненти) і переоцінку ролі зовнішнього чинника (юри-

дично-правової складової). 

В основі функціонування ринкової економіки, яку зараз намага-

ється побудувати Україна, на відміну від моралізаторської, лежить 

прагматична доктрина. Моральність і трудова етика, безперечно, тут 

присутні. Але не безпосередньо, а опосередковано, через тонкі регуля-

тивні структури суспільної свідомості. В класичному аналітичному 
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розумінні виділяються такі структури у суспільній свідомості: колек-

тивне свідоме суспільства (громади), колективне позасвідоме суспіль-

ства (громади), яке розділяється на підсвідому та надсвідому складову, 

та колективна самосвідомість нації (регіональної громади). Колективні 

підсвідомі процеси визначають суть неусвідомленої економічної пове-

дінки суб’єктів економічної діяльності (тут знаходяться корені різно-

манітних нераціональних господарських вчинків та діянь, наприклад 

біржові паніки, тривожні інфляційні очікування тощо). Для функціо-

нування структури соціальних та економічних інститутів важливе сус-

пільне надсвідоме. Саме у цій сфері лежать регулятивні механізми мо-

ралі та права, різноманітних суспільних стереотипів та понять, що ви-

значають специфіку та якість економічної діяльності того чи іншого 

соціуму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Аналітичні структури суспільної свідомості 

 

Джерело: розроблено на основі: [14, с. 157–164]. 

 

У радянську добу історії господарського розвитку українських 

регіонів проблеми безпеки ніби «знімалися» зовнішнім тиском і засо-

бами примусу. Це був один із вагомих, структуроутворювальних аспе-

ктів тоталітаризму радянського взірця. У тотальній системі всеохоп-

лювального і всезагального контролю громадянину ніби було затишно 

і безпечно. Адже діяли такі установки суспільної свідомості: «хтось за 

тебе подбає», «хтось тобою опікується» (контроль помножений на па-

терналізм), «майбутнє визначене і безпечне» (контроль перспективи 
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господарського розвитку). Релікти цих установок залишилися у колек-

тивній свідомості українських громад і сьогодні. Очевидно, що україн-

ське суспільство має перейти через ці етапи, щоби «подорослішати», 

би стати зрілою та відповідальною за себе нацією. 

Для українського соціуму засадничими принципами внутріш-

нього морального закону є переважно морально-етичні норми христи-

янства, що у концентрованому вигляді викладені у Заповідях Божих. 

Адже «існування людини на землі має глибокий сенс, велике призна-

чення і високу мету» [13, с. 444], суть якої полягає в отриманні пози-

тивного життєвого досвіду, структуруванні через різні виді діяльності 

свого внутрішнього і зовнішнього простору з метою покращення мож-

ливостей в отриманні задоволення від життя. Людина, як основний 

суб’єкт економічної діяльності, наділена засобами, щоб розрізняти 

добрі справи і погані (злі). Такими засобами є внутрішній моральний 

закон, або совість, що спирається на моральні підвалини суспільства, 

а  також зовнішній закон, тобто юридично-правове середовище прова-

дження економічної діяльності.  

Совість – це внутрішній голос, який «інформує» людину, що 

є  добро і що зло, що чесне, що нечесне, що справедливе і що неспра-

ведливе. Голос совісті зобов’язує чинити добро й уникати зла [13, 

с. 517–518]. За всі добрі вчинки сумління нагороджує внутрішнім ми-

ром і  спокоєм, що є, фактично, почуттям внутрішньої безпеки, коли 

відсутня тривога та інші негативні переживання. Вчинивши ж проти 

совісті, людина відчуває докори сумління, збільшується неспокій, три-

вожні очікування, рівень внутрішньої безпеки знижується. Зрозуміло, 

що голосу сумління недостатньо для провадження конструктивної еко-

номічної діяльності, яка не виходить за межі законодавчо-правового 

поля суспільства. Для цього суспільство виробило систему інститутів, 

що підтримують конструктивізм економічної діяльності та регулюють 

господарські взаємини між суб’єктами економічної діяльності. Основу 

таких інститутів утворюють юридично-силові інститути, що забезпечу-

ють правопорядок у суспільстві, зокрема в сфері провадження еконо- 

мічної діяльності господарюючими суб’єктами в регіонах. Ці інститути 

забезпечують зовнішній вимір безпеки суб’єкта економічної діяльності. 

Розподіл систем забезпечення безпеки на зовнішні й внутрішні є до- 

сить умовним. Фактично, це одна система, складові якої знаходяться 

у  постійній взаємодії, функціонують більш чи менш забалансовано. 

Важлива структуризація і взаємозумовленість внутрішніх і зов-

нішніх структур забезпечення безпеки. Якщо використовувати тут 

економічні асоціативні поняття, то можна сказати, що необхідній 

їх  динамічний  баланс.  
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Рис. 3. Внутрішній і зовнішній виміри  

регуляторів безпеки 
 

Джерело: власна розробка. 

 

У випадку наявності такої збалансованості слід зазначити про 

досконалу і гармонійну інституалізацію. Ідеальний стан балансу, безу-

мовно, недосяжний, адже власне це не стан, а процес перманентного 

балансування. 

З радянських часів у структурі конролюючо-обмежувальної ін-

ституційної системи суспільства було покладання тільки на зовнішній 

чинник – командний примус. Через це внутрішні регулятори значно 

послабшали та зазнали своєрідного «роздвоєння». Тому існувала по-

двійна моральна свідомість: проголошувалося одне, а чинилося – інше. 

Існувала мораль «на публіку», і протилежна їй діяльність, яка навіть 

не  тільки виходила за межі проголошених на словах моральних прин-

ципів, але й часто перетинала юридично правові межі. У період т. зв. 

«застою» (середина 70-х – середина 80-х р. ХХ ст.) ці явища набули 

практично тотального характеру, принаймні, в сфері економічної і по-

літичної діяльності суспільства, в сфері культурної і наукової діяльно-

сті також існували подвійні стандарти. Через це інституційне середо-

вище функціонування будь-якого суб’єкта економічної діяльності в 

регіонах пострадянської України спотворене минулим і фактично за-

лишається роздвоєним. Щодо системи контролю як складової інститу-

ту управління соціально-економічною діяльністю, то слід зазначити, 

що контроль – це  особлива форма обмеження, або структуризації. 

Структуризація – це формування меж і виявлення взаємних співвідно-

шень компонентів, які вони обмежують.  

Проте, з точки зору конструктивної прагматичної системи цін-

ностей, гроші слід оцінювати як засіб досягнення чогось іншого, ніж 
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«грошова» мета. З огляду на це, слід зауважувати не лише про гроші 

як такі, а про капітал у широкому розуміння цього поняття: капітал 

і  фінансовий, і інтелектуальний, соціальний, і духовний. 

Змінюючи зовнішній світ через власну діяльність, зокрема еко-

номічну, людина внутрішньо змінюється. Вона опиняється у проблем-

них ситуаціях, долає їх чи відступає, переживає і мислить, структуру-

ючи свій внутрішній світ. Якщо ж на мить перейти з наукової мови 

на  теологічну, то людина отримує практичний досвід пізнання добра 

і  зла. І саме отримання цього досвіду є її особливим призначенням. 

Мета людської діяльності в цьому аспекті – змінити себе, а змінивши 

себе – конструктивно змінити світ, мінімізуючи долю деструкції.  

Чинити добро і пручатися злу – ось загальнолюдський моральний ім-

ператив. Це передбачає чітку аксіологічну структуризацію, внутрішню 

та зовнішню інституціалізацію системи цінностей. Структуризація 

передбачає встановлення (або ж інституціалізацію) меж. Там, де немає 

меж, немає структури, немає розвитку, відбувається розсіяння та анігі-

ляція економічної енергії регіонального розвитку. 

Інститут моралі, структуроформувальним ядром і основним ре-

гулятором якого є совість (сумління), та інститут права, що тримається 

на примусі (переважно зовнішньому), який має багато регулятивних 

механізмів, формоутворюючою структурою якого є юридично-силові 

структури
1
, утворюють бінарну систему підтримання безпеки економі-

чної діяльності суб’єктів регіонального розвитку. Сьогодні в Україні 

зазалишилися релікти планового типу економіки, народилися нові ін-

ституційні структури, притаманні ринковому типу. Через це суспільст-

во перебуває під подвійним інституційним пресом, що значно збіль-

шує так звані трансакційні витрати
2
 в сфері економічної діяльності 

регіонів держави. 

Висновки. Підсумовуючи, слід зазначити, що досліджувати су-

спільні інститути дуже складно, оскільки вони належать до найсклад-

–––––––––––––– 
1 Крім юридично-силових, у суспільній системі людської діяльності 

можна виділити ще й військово-силові структури (відповідно до двох означе-

них вище – див.: примітку 2, сфер суспільної діяльності: охорона (охорона 

правопорядку) – юридично-силові структури; оборона – (оборона від зовніш-

ніх небезпек, військова сфера) – військово-силові структури. 
2 Трансакційні витрати – це витрати для здійснення господарських опера-

цій – дій фізичних та юридичних осіб, спрямовані на встановлення, зміну та при-

пинення громадянських прав та обов’язків. Охоплюють витрати на отримання 

необхідної інформації про ціни та якість товарів, а також витрати, пов’язані із ве-

денням переговорів, оформленням контрактів та укладання угод, контролем за їх 

виконанням та юридичним захистом прав власника в разі їх  порушення.  
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ніших феноменів соціальної реальності. Особливо це стосується їхньої 

економічної складової
1
, адже «економіка – наука про не завжди перед-

бачуване» [6, с. 39]. Суспільство, регіональні громади як його підсис-

теми, складаються з величезної кількості наділених свідомістю та во-

лею агентів економічної діяльності – людей, які активно реагують на 

ситуацію, що виникає, прагнуть змінити її у власних інтересах. Плин-

ними є й інтереси суб’єктів економічної діяльності (групові та індиві-

дуальні). Об’єкт дослідження – інституційна структура економіки – 

знаходиться у постійному русі та змінах. Деякі соціальні та економічні 

інститути зникають, інші – еволюціонують та змінюються ще інші – 

ніби виникають «з нічого». І ці процеси мають, на перший погляд,  

дуже хаотичний характер, але за більш детального розгляду, аналізу 

інституційної структури суспільних систем за тривалішого часу можна 

все ж таки побачити певні закономірності їх функціонування та роз- 

витку. Проте слід зазначити, що у змінах, конструктивних змінах  

інституціональної структури суспільства, найкращим «фактором змін» 

є час. Структура інститутів суспільства, незважаючи на перманентні 

зміни у ньому, достатньо консервативна та інертна структура. І для 

процесу змін, тим більше для трансформаційних змін систем ціннос-

тей, потрібні значні проміжки часу, адже зміни у суспільній свідомості 

відбуваються поволі. Звичаї, традицій та стереотипи, що становлять 

основу інституційної структури суспільства, змінюються, відповідно 

до змін поколінь людей. Відтак щодо покращення інституціалізації 

економічної безпеки економічної діяльності можна з упевненістю ска-

зати, що найкращим «фактором удосконалення» є час. 
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Пушак Я. Я., Максимчук М. В. Институциализация безопасности 

субъекта экономической деятельности региона: внутреннее и внешнее 

измерения 
Исследованы основные теоретические аспекты изучения институцио-

нального обеспечения безопасности субъектов экономической деятельности в 
регионе. Определены понятия институциализации безопасности субъекта 

экономической деятельности региона, очерчены ее внутренние и внешние из-
мерения. Установлены проблемы взаимодействия моральных и правовых регу-

ляторов экономической деятельности, сформированных на протяжении со-
ветского периода функционирования хозяйства Украины и определены пути 

преодоления дисбалансов в институциональном регулировании безопасности 
хозяйственной деятельности. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, институциализация, 
экономическая деятельность, регулирование, моральные и правовые регуля-

торы, регион, Украина. 
 

Pushak Ya. Ya., Maksymchuk M. V. Institutionalization of the security 

of the subject of economic activity in the region: internal and external 

dimension 

The basic theoretical aspects of the study of institutional ensurance of the 
security of the subjects of economic activities in the region are considered. The 
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concept of the institutionalization of the safety of the subject of economic activity in 

the region is defined, its internal and external dimensions are outlined. 
Institutionalization is the formation, operation and transformation of the structures 

(institutions) that ensure the safety of the subject of economic activity in the region. 
Conventionally we can distinguish internal (moral) and external (legal) limiters and 

regulators of the subjects of economic activity in the regions. External regulators 
and limiters dominated in the command-administrative system. Due to this fact the 

internal regulators partly become deformed.  
The basis of the functioning of the market economy, which Ukraine is now 

trying to build, is pragmatic rather than moralizing doctrine. Morality and labour 
ethics are present there not directly, but in mediated way through subtle regulating 

structure of social consciousness.  

The problems of interaction of moral and legal regulators of economic 

activity formed during the Soviet age of functioning of economy in Ukraine are 

established and the ways to overcome imbalances in institutional regulation of 

safety of economic activity are outlined. The main direction of changes is the 

increasing role of internal control (conscientious and moral component) and 

reducing the role of external factors (legal component).  

In spite of permanent changes in the structure of the institutions of the 

society, it is quite conservative and inert structure. And for transformational 

changes of the system of values, significant periods of time are required, because the 

changes in public consciousness occur slowly. Customs, traditions and stereotypes 

that form the basis of the institutional structure of the society are changing 

according to the changes of generations. 

Key words: economic security, institutionalization, economic activity, 

regulation, legal regulators, region, Ukraine. 
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УДК 336.14.352                 Р. С. Сорока 

 
ТЕНДЕНЦІЇ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ 

МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 
 

Розглянуто аспекти механізму наповнення місцевих бюджетів Украї-

ни. Досліджено тенденції формування доходів місцевих бюджетів України за 

2010–2013 рр. загалом і податкових надходжень як визначального їх джерела 

зокрема. Виявлено роль податкових надходжень у формуванні дохідної части-

ни місцевих бюджетів. Установлено, що доходи місцевих бюджетів є осно-

вою фінансової бази органів місцевого самоврядування, сформульовано основні 

напрями зміцнення фінансової бази місцевих бюджетів. 

Ключові слова: місцеві бюджети, доходи бюджету, податкові над-

ходження, динаміка доходів, напрями вдосконалення. 
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Постановка проблеми. Динамічний розвиток політичних про-

цесів і трансформація суспільної свідомості упродовж останнього року 

обумовила зміну державних пріоритетів, одним із яких є бюджетна 

децентралізація місцевих органів влади. 

Фінансова незалежність органів місцевого самоврядування  

неможлива без наявності у кожного органу влади власного бюджету. 

Незважаючи на різноманіття методів формування доходів бюджету, 

основним із них є податковий метод, характерними рисами якого 

є  примусовість, безеквівалентність, регламентований порядок стяг-

нення податків, однаковий підхід до всіх платників. Це і обумовлює 

актуальність теми статті. 

Стан дослідження. Проблема формування і використання міс-

цевих бюджетів стала об’єктом досліджень багатьох учених, серед 

яких можна виокремити таких науковців, як В. Дем’янишин, М. Кар-

лін, О. Кириленко, К. Павлюк, Ю. Пасічник, Л. Сафонова, В. Федосов 

та ін. Однак у працях цих науковців акцентовано на теоретичному об-

ґрунтуванні бюджетних відносин, а аналіз структури доходів місцевих 

бюджетів загалом і податкових доходів як визначального їх джерела 

формування здійснено недостатньо повно. 

Метою статті є оцінка тенденцій формування податкових доходів 

місцевих бюджетів з метою виявлення напрямів зростання їх обсягу. 

Виклад основних положень. Бюджетний процес на місцевому 

рівні управління охоплює процедуру балансових розрахунків дохідної 

й видаткової частин місцевих бюджетів із застосуванням певних кри-

теріїв фінансового вирівнювання. 

Доходи місцевих бюджетів, які формуються у процесі суспіль-

ного відтворення і мобілізуються органами місцевої влади як доходи 

відповідної адміністративно-територіальної одиниці, становлять фі-

нансову основу місцевого самоврядування. 

Основним джерелом формування державних доходів виступає 

створений в Україні ВВП та його новостворена вартість – національ-

ний дохід, зовнішні джерела, а в окремих випадках – національне ба-

гатство [3, с. 92]. 

Мобілізація доходів бюджету може здійснюватися різними ме-

тодами, співвідношення між якими відображає державну фінансову 

політику та фінансовий стан держави.  

Згідно з бюджетною класифікацією (за предметно-цільовою 

ознакою), доходи місцевих бюджетів поділяються на такі класифіка-

ційні групи: 

– податкові надходження – податки на доходи, на прибуток, 

на збільшення ринкової вартості, податки на власність, збори за спеці-
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альне використання природних ресурсів, внутрішні податки на товари 

та послуги, податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції, інші 

податки; 

– неподаткові надходження – доходи від власності та підпри-

ємницької діяльності, адміністративні збори та платежі, доходи від не-

комерційної господарської діяльності, інші неподаткові надходження; 

– доходи від операцій з капіталом – надходження від прода-

жу основного капіталу, державних запасів товарів і нематеріальних 

активів; 

– цільові фонди, що формують частину спеціального фонду 

бюджету; 

– офіційні трансферти – надходження від органів державного 

управління інших рівнів, з-за кордону, з недержавних джерел. 

Склад і структура дохідних джерел місцевих бюджетів України 

у 2010–2013 рр. наведена у табл. 1. 

 
Таблиця 1 

 

Склад і структура доходів місцевих бюджетів України за 2010–2013 роки* 
 

 
 
* Складено за даними Міністерства фінансів України. 

 
Упродовж 2010–2013 рр. дохідна частина місцевих бюджетів 

України зросла на 61622,3 млн. грн, або на 38,66%, що дозволило за-

безпечити у 2013 році сукупні надходження до місцевих бюджетів 

в  обсязі 221019,4 млн. грн. 

Водночас зауважимо, що суттєве збільшення доходів місцевих 

бюджетів України обумовлено ростом обсягу офіційних трансфертів 

упродовж досліджуваного періоду на 36967 млн. грн, або на 46,86%. 

Власні джерела доходів місцевих бюджетів (податкові та неподаткові 

надходження упродовж 2010–2013 рр. збільшилися на 34,95% та на 
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38,3% відповідно, а доходи від операцій з капіталом та надходження 

до цільових фондів скоротилися відповідно на 45,95% та 70,86%) ха-

рактеризувалися нестабільністю.  

Випереджаюче зростання обсягу доходів, отриманих від  

інших органів державної влади на безповоротній і безоплатній основі, 

до яких належать дотації вирівнювання та субвенції переважно со- 

ціального характеру над ростом фінансових ресурсів мобілізованих 

на  території органів місцевого самоврядування, зумовили суттєву  

зміну структури дохідної частини місцевих бюджетів України 

(табл.  1). 

Найбільшу питому вагу у доходах місцевих бюджетів України 

становлять офіційні трансферти, тобто доходи, отримані від органів 

державної влади на безповоротній і безоплатній основі. Також спосте-

рігається стійка тенденція до росту і обсягу, і частки цього джерела 

формування доходів місцевих бюджетів на 2,93 відсоткові пункти. За 

рахунок означеного джерела у 2013 році сформовано 52,42% всіх до-

ходів місцевих бюджетів. Це дещо погіршило фінансову автономію 

місцевих бюджетів України.  

Подальший аналіз динаміки доходів місцевих бюджетів України 

упродовж 2010–2013 рр. свідчить про їх залежність від єдиного джере-

ла – податкових надходжень (рис. 1). 

Наведені розрахунки свідчать про чільне місце податків у сис-

темі бюджетних надходжень. Так, у структурі доходів місцевих бю-

джетів України питома вага цього джерела у 2013 р. досягла 41,26%. 
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Рис. 1. Динаміка структури надходжень  

до місцевих бюджетів України за 2010–2013 роки 
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Визначальне місце в системі бюджетних надходжень належить 

податкам. Податкові платежі є універсальним фінансовим інструментом 

і водночас вихідним атрибутом утвердження фінансового методу розпо-

ділу національного продукту в економіках добробуту. Як свідчать роз-

рахункові дані, в цілому в Україні намітилася чітка тенденція до підви-

щення питомої ваги податків у загальній сумі доходів місцевих бюдже-

тів. До місцевих бюджетів надходять кошти від справляння частини за-

гальнодержавних податків, а також місцеві податки та збори. Серед по-

даткових надходжень найбільше значення мають податок на доходи 

фізичних осіб і податок на прибуток підприємств комунальної форми 

власності. Серед платежів, пов’язаних із використанням природних ре-

сурсів, найбільшу фіскальну роль виконує плата за землю. 

Склад і структура податкових надходжень місцевих бюджетів 

України за 2010–2013 рр. наведена у табл. 2. 

 
Таблиця 2 

 

Склад і структура податкових надходжень  

місцевих бюджетів України за 2010–2013 роки1 
 

 
 
1 Складено на основі даних Міністерства фінансів України. 
2 У 2010 році – збір за забруднення навколишнього природного середо-

вища. 
3 У 2010 році – податок з власників транспортних засобів. 

 
Дані табл. 2 засвідчують, що податок на доходи фізичних 

осіб  продовжує зберігати позицію найвагомішого за обсягом джерела 
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наповнення дохідної частини місцевих бюджетів. Номінальні надхо-

дження такого податку за 2013 рік становили 65,3 млрд. грн, що 

на  4,2  млрд. грн, або на 6,87%, більше за показник минулого року 

і  на  13,9 млрд. грн, або 27,04 більше порівняно з 2010 р. 

Незважаючи на ріст надходжень податку на доходи фізичних 

осіб в абсолютних показниках, його частка у структурі податкових 

надходжень упродовж досліджуваного періоду скоротилася на 

4,44  відсоткові пункти і становила у 2013 р. 71,6%. 

Другим за обсягом джерелом надходжень доходів до місцевих 

бюджетів традиційно є плата за землю. За 2013 рік до місцевих бю-

джетів надійшло 12,8 млрд. грн від справляння цього податку, що на 

0,2 млрд. грн, або на 1,59% більше, ніж за відповідний показник мину-

лого року і на 3,3 млрд. грн, або на 34,74%, більше порівняно з показ-

никами 2010 р. У структурі плати за землю щорічно виникають зміни 

через більш динамічне нарощування номінальних надходжень оренд-

ної плати за повільнішого зростання надходжень земельного податку. 

Така динаміка відстежується через поступове підвищення ставок  

орендної плати на тлі незмінності принципів справляння земельного 

податку, що, однак, не відповідають сучасним вимогам. Позитивна 

тенденція зміни надходжень від плати за землю за 2010–2013 рр.  

обумовила стабілізацію її частки у податкових доходах місцевих  

бюджетів на рівні 14%. 

Місцевих податків і зборів надійшло до місцевих бюджетів у 

сумі 7316,2 млн. грн. Порівняно з 2012 роком надходження збільши-

лись на 32,73%, або на 1861,2 млн. грн. Частка місцевих податків 

і  зборів упродовж досліджуваного періоду у зв’язку із уведенням По-

даткового кодексу України суттєво зросла на 3,86 відсоткові пункти 

і  становила у 2013 р. 8,0% сукупних податкових надходжень. 

Левову частку у надходженнях місцевих податків і зборів 

(90,8%) становлять надходження єдиного податку. За 2013 рік надход-

ження з цього джерела становили 6640,5 млн. грн, що на 37,5%, або на 

1824,9 млн. грн більше, ніж за 2012 рік.  

Зростання частково пояснюється введенням норми щодо розши-

рення кола платників єдиного податку (додані п’ята та шоста групи), 

відповідно до Закону України від 05 липня 2012 року № 5083-VІ «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної подат-

кової служби та у зв’язку з проведенням адміністративної реформи 

в  Україні» з 12 серпня 2012 року.  

Екологічного податку та перехідних платежів (залишків, подат-

кової заборгованості) збору за забруднення навколишнього природно-

го середовища до спеціального фонду зведеного бюджету надійшло 
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у  сумі 1,5 млрд. грн, що становить 116% до затвердженого показника 

на 2013 рік з урахуванням змін. Порівняно з 2010 роком надходження 

збільшились на 50%, або на 0,5 млрд. грн. 

Податок із власників транспортних засобів зараховувався у спе-

ціальний фонд місцевих бюджетів і був визначальним джерелом фі-

нансування дорожніх робіт до 2011 р. (за рахунок цього джерела 

у  2010 р. отримано 1,9 млрд. грн, що становило 2,81% у податкових 

надходженнях).  

Однак упродовж 2011–2013 рр. суттєво скоротилися надхо-

дження від податків на власність (до них, згідно із бюджетною класи-

фікацією, зараховується податок із власників транспортних засобів і з 

2011 р. збір за першу реєстрацію транспортного засобу) зарахованих 

у  доходи місцевих бюджетів на 1,33 млрд. грн, або на 70,0% у  зв’язку 

із уведенням у дію Податкового кодексу України, що передбачив від-

міну податку з власників транспортних засобів. 

Структура податкових надходжень місцевих бюджетів за 2010–

2013 рр. відображена на рис. 2. 

Склад і структура податків у доходах місцевих бюджетів Украї-

ни наведена у табл. 3.  

 
Таблиця 3 

 

Склад і структура податків у доходах місцевих бюджетів України  

за 2010-2013 роки
1 

 

 
 
1 Складено на основі даних Міністерства фінансів України. 
2 У 2010 році – збір за забруднення навколишнього природного середовища. 
3 У 2010 році – податок з власників транспортних засобів. 
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Дані табл. 3 свідчать, що за період 2010–2013 років питома вага 

податкових надходжень у доходах місцевих бюджетів України колива-

лася від 83,97% у 2010 р. до 86,69% у 2013 р.  

 

 
 

Рис. 2. Динаміка структури податкових надходжень 

до місцевих бюджетів України у 2010–2013 рр. 

 

За досліджуваний період спостерігалося зниження надходжень 

в  абсолютних показниках лише від збору за першу реєстрацію транс-

портного засобу (на 1328,7 млн. грн, або на 70,0%) через відміну  

податку з власників транспортних засобів. Це обумовило зниження 

частки цього виду податків у доходах місцевих бюджетів України 

впродовж досліджуваного періоду. 

Водночас у 2010–2013 рр. спостерігалося зниження питомої ва-

ги в доходах місцевих бюджетів України визначного бюджетоутворю-

вального джерела доходів – податку на доходи фізичних осіб на 

1,78  відсоткові пункти при рості його абсолютних надходжень 

на  13,9  млрд. грн, або на 27,04%. За рахунок цього джерела у 2013 р. 

сформовано 62,07% сукупних доходів місцевих бюджетів України. 

Частки всіх інших податків у доходах місцевих бюджетів Укра-

їни за 2010–2013 роки мали тенденцію до зростання. 

Важливим критерієм оцінки податкової системи є оцінка подат-

кового навантаження. Основним показником, який характеризує його 

на макрорівні, є відношення податкових надходжень до валового внут-

рішнього продукту країни.  

Використовуючи цей показник для порівняння його значень між 

країнами, потрібно враховувати різницю в економічному становищі, 

рівні добробуту населення, структурі суспільних благ. Оптимальний 
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рівень податкового навантаження є важливим чинником для забезпе-

чення виконання системою оподаткування не тільки фіскальної, а й 

стимулювальної функції. 

Динаміка суми і частки податків у розрізі їх різновидів, зарахо-

ваних у доходи місцевих бюджетів України у ВВП за 2010–2013 рр., 

наведена у табл. 4. 

 
Таблиця 4 

 

Динаміка суми і частки податків зарахованих у доходи 

місцевих бюджетів у ВВП за 2010–2013 роки
1
 

 

 
 
1  Складено на основі даних Міністерства фінансів України. 
2  У 2010 році – збір за забруднення навколишнього природного  

середовища. 
3  У 2010 році – податок з власників транспортних засобів. 

 

У табл. 4 можна простежити тенденцію до зростання частки по-

даткових надходжень місцевих бюджетів у ВВП за період 2010–

2013  років із 6,24% у 2010 р. до 6,27% у 2013 р., що обумовлено  

випереджаючими темпами зростання обсягу податкових доходів над 

обсягом ВВП. Якщо аналізувати в розрізі окремих податків, то відбу-

лося зростання часток майже усіх податків (крім податку на доходи 

фізичних осіб та збору за першу реєстрацію транспортного засобу).  

Здійснений аналіз засвідчує, що роль податку на доходи фізич-

них осіб, як інструмента фіскального наповнення місцевих бюджетів, 

складно переоцінити. Питома вага цього податку в доходах місцевих 

бюджетів 2013 року становила 62,07%, а в структурі ВВП – 4,49%. 
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Висновки. Основним джерелом формування фінансових ре-
сурсів місцевих бюджетів є податки. Суть податків криється насампе-
ред у примусовому відчужуванні державою частини знову створюва-
ної вартості. 

Ураховуючи досвід зарубіжних країн, в Україні найреальніши-
ми варіантами зміцнення фінансової бази місцевих бюджетів у межах 
податкових заходів є: 

– збільшення частки власних доходів бюджетів місцевого са-
моврядування; 

– введення нових видів місцевих податків і зборів, які б вико-
нували ефективну, бюджетоутворювальну роль у місцевих бюджетах 
і  відповідали особливостям окремих регіонів; 

– підвищення часток регулюючих податків, які перерозподі-
ляються на користь місцевих бюджетів; 

– уведення надбавок до державних податків на користь місце-
вих бюджетів; 

– посилення зацікавленості у додатковому одержанні доходів 
бюджетами територіальних громад; 

– удосконалення діючого порядку стимулювання перевиконан-
ня запланованих показників загального фонду державного бюджету; 

– здійснення ефективного контролю з боку місцевих фі- 
нансових органів за формуванням і використанням коштів міс- 
цевих  бюджетів. 

 
–––––––––––––––––––– 
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Сорока Р. С. Тенденции налоговых поступлений местных бюджетов  
Рассмотрены аспекты механизма наполнения местных бюджетов Ук-

раины. Исследованы тенденции формирования доходов местных бюджетов 
Украины за 2010–2013 гг. в целом и налоговых поступлений как определяюще-
го их источника в частности. Определена роль налоговых поступлений в фор-
мировании доходной части местных бюджетов. Установлено, что доходы 
местных бюджетов являются основой финансовой базы органов местного 
самоуправления, сформулированы основные направления укрепления финансо-
вой базы местных бюджетов.  

Ключевые слова: местные бюджеты, доходы бюджета, налоговые 
поступления, динамика доходов, направления совершенствования. 
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Soroka R. S. Trends in tax revenues of local budgets  

The article describes aspects of the mechanism of local budgets in Ukraine 

through a detailed analysis of the structure of local budgets in Ukraine. The 

tendencies of income of local budgets in Ukraine for 2010–2013 period, general and 

tax revenues as determining their sources in particular are examined. The role of 

tax revenues in the formation of revenues of local budgets is emphasized. 

Revenues, which are formed in the process of social reproduction and 

mobilized local government revenues as an administrative-territorial unit are 

financial basis of local government. According to the budget classification (for 

subject-target basis) local revenues are divided into the following classification 

groups: tax revenues; non-tax revenues; income from capital transactions; trust 

funds; official transfers. The composition and structure of local budgets, trends in 

the structure of local revenues for the period 2010–2013 and its changes due to the 

adoption of the  Budget Code of Ukraine in 201 are analyzed. The analysis of local 

budget revenues of Ukraine for 2010–2013 рeriod shows their dependence on one 

source – tax  revenues.  

The local budget funds are received from the collection of national taxes and 

local taxes and fees. Among tax revenues are the most important tax on personal 

income and corporate income tax communal ownership. Among the charges 

associated with the use of natural resources, the greatest fiscal role of the land tax is 

underlined. The analysis shows that the role of tax on personal income, as an 

instrument of fiscal revenues to local budgets can not be overemphasized. The share 

of the tax revenues of local budgets in 2013 was 62,07%, while the GDP – 4,49%.  

On the basis of this analysis it is showed that local revenues are the basis of 

the financial base of local governments and the main directions of strengthening the 

financial base of local budgets.  

Key words: local budgets, revenues, tax revenues, income dynamics, areas 

of improvement. 
 

Стаття надійшла 14 жовтня 2014 р. 

 

 

УДК 330.34(314:33)               Р. І. Тринько  

 
ДЕМОГРАФІЧНІ ФАКТОРИ РОЗВИТКУ 

ЕКОНОМІКИ ЛЬВІВЩИНИ 
 

Окреслено важливість людського капіталу для економічного розвитку. 

Взаємозв’язок обсягу роздрібного товарообігу на одного жителя та демогра-

фічного навантаження проаналізовано за допомогою графічного методу, ран-

гової кореляції (за коефіцієнтом рангової кореляції Спірмена) та статистич-

них групувань. За результатами здійсненого аналізу визначено демогра- 

фічні фактори, які гальмують економічний розвиток. Запропоновано способи 

скорочення показника демографічного навантаження (нарощування чисельно-
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сті населення у віці 15–64 роки). Визначено роль транспортного та фактора 

географічного положення у соціально-економічному розвитку районів Львівсь-

кої області. Окрім того, проаналізовано некоректне подання необхідної для 

досліджень інформації у статистичних збірниках, зокрема щодо вилучення 

окремих міст із загального інформаційного простору районів, до яких вони 

належать, що і викривляє представлені дані.  

Ключові слова: демографія, демографічне навантаження, людський 

капітал, економічний розвиток, роздрібний товарообіг, малі підприємства, 

рангова кореляція. 

 

Постановка проблеми. Незалежно від суспільно-політичного 

устрою країни, її ефективного чи кризового розвитку, вдалих чи про-

вальних економічних реформ, трудовий потенціал досі є не лише важ-

ливою складовою ресурсного потенціалу країни, галузі чи окремого 

функціонального суб’єкта господарювання, а й основною продуктив-

ною силою розвитку суспільного виробництва. 

На визначальну роль людського капіталу вказують багато авто-

рів, зокрема В. С. Дієсперов. Він зауважує, що «в організації економі-

чного механізму підприємства переоцінюється роль фізичного та гро-

шового капіталу. Сучасними економічними теоріями робоча сила ви-

знана людським капіталом, вартість якого є визначальною» [2, с. 77]. 

На унікальність людини у формуванні передумов інноваційного 

розвитку наголошує О. Завгородня. Вона вважає, що «найвагомішим 

рушійним фактором економічної динаміки з другої половини ХХ ст. 

є  технологічні зміни, що втілюються в інноваційних процесах, а осно-

вним ресурсом розвитку – інформаційно-інтелектуальні технології, що 

знімають проблему обмеженості ресурсів, відкривають принципово 

нові горизонти для зростання продуктивності праці і, найголовніше, 

змінюють у системі економічних координат місце і роль людини – уні-

кального генератора інноваційно-інновативних ідей (підкреслено  

нами)» [3, с. 37]. 

На особливій ролі людського капіталу в економічному розвитку 

наголошує і В. М. Франчук: «У провідних країнах світу людський капі-

тал помітно підсилює конкуренті позиції працівників: чим він значні-

ший, тим вищі економічна активність, зайнятість; менший ризик потра-

пити в безробітні та коротша тривалість перебування в цьому статусі; 

більші заробітки й ширший доступ до привабливих робочих місць; інте-

нсивніші професійна і територіальна мобільність» [6, с. 124–125]. 

Стан дослідження. Демографічним аспектам як носіям людсь-

кого капіталу присвячено низку праць таких авторитетних науковців, 

як О. А. Бугуцький, В. С. Дієсперов, В. І. Куценко, Е. М. Лібанова, 

І. В.  Прокопа, Л. О. Шепотько, В. В. Юрчишин, К. І. Якуба та ін. 



_________________________________________________  Серія економічна ________ 
__________________________________________________________________________ 

 219 

Однак, на нашу думку, в економічній літературі не отримав на-

лежного висвітлення кількісний зв’язок між якістю людського капіта-

лу та економічним розвитком територій (регіонів), що і є метою статті. 

Виклад основних положень. У публікації як показник якості 

людського капіталу прийнято демографічний показник – коефіцієнт 

демографічного навантаження, який визначається як чисельність насе-

лення у віці 65 років і більше в розрахунку на 1000 населення у віці 

15–64 роки. Як результативні показники прийнято обсяг роздрібного 

товарообігу підприємств на одну особу та чисельність малих підпри-

ємств на 10 тис. наявного населення. Обсяг роздрібного товарообігу як 

показник економічного розвитку нами прийнято з тих міркувань, що, 

як зазначає І. В. Височин, «обсяги залучення грошових доходів спожи-

вачів, розмір і структуру суспільних потреб, масштаби та ступінь задо-

волення на товари, рівень життя, матеріального та культурного добро-

буту населення країни дозволяють оцінити обсяги та структура роздрі-

бного товарообігу, який, за визначенням Н. В. Стасюк, становить ком-

плексну систему соціально орієнтованих економічних відносин суспі-

льного відтворення на стадії обміну грошових доходів населення на 

споживчі товари. Саме у такому трактуванні наголошується на вико-

нанні товарообігом найважливішої соціальної функції – підвищення 

добробуту та якості життя населення, а в підсумку – і здоров’я нації» 

[1, с. 35]. Соціально-економічну місію роздрібного товарообігу про- 

ілюструємо за допомогою рис. 1. 

Щодо показника якості трудового потенціалу, то показник демо-

графічного навантаження, на нашу думку, відображає його потенційні 

можливості, які можуть реалізуватись у таких показниках, як продукти-

вність праці, відкриття власної справи. Малі підприємства виступають 

як фактори активізації економічної діяльності, підприємницької діяль-

ності та формування людей з новою ідеологією мислення. 

Необхідні розрахунки із дослідження впливу демографічного 

фактора на економічний розвиток регіонів здійснимо за матеріалами 

щодо Львівської області за 2013 рік. Відповідна інформація міститься 

у збірнику «Статистичний щорічник Львівської області за 2013 рік» 

(частина ІІ) (Львів, 2014. – 262 с.). 

Дещо критично слід оцінити некоректне подання матеріалів у 

згаданому статистичному збірнику, підготовленому Головним управ-

лінням статистики у Львівській області.  

Річ у тому, що основна частина інформації подається за адміні- 

стративними районами. Щодо п’яти районів в окремих позиціях  

подається інформація стосовно міст, які виключаються із загального 

інформаційного простору району. 
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Рис. 1. Соціально-економічна роль роздрібного товарообігу 

 

Так, із загального інформаційного простору Дрогобицького ра-

йону окремо подається інформація щодо таких міст, як Борислав, Дро-

гобич, Трускавець, із інформаційного простору Миколаївського райо-

ну окремо подається інформація стосовно Нового Роздолу. Стрийсь-

кий район подається без інформаційного потенціалу м. Стрий та  

Моршин, Самбірський – без м. Самбір, Сокальський – без м. Червоно-

град. Очевидно, що не потребує особливого доведення алогічність по-

дання інформації щодо окремих районів без інформації про міста, які 
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знаходяться на території району. Для порівняння інформації щодо ра-

йонів нами здійснено відповідні перерахунки. 

За показником демографічного навантаження перше місце  

посідає Перемишлянський район – 309 осіб (на 1000 населення у віці 

15–64 роки), а найнижче – Яворівський – 167 осіб. Залежність між по-

казником демографічного навантаження та обсягом роздрібного това-

рообігу на одного жителя ілюструється графіком (рис. 2). 

 

 
 
–– демографічне навантаження (населення у віці 65 р. і більше в ро-

зрахунку на 1000 осіб населення у віці 15–64 р.), осіб 

–– товарообіг в розрахунку на 1 жителя, грн. 

 

Рис. 2. Демографічний фактор активізації економічної діяльності 

в районах Львівської області, 2013 р. 

 

З метою знаходження кількісної залежності між показником де-

мографічного навантаження та обсягом товарообігу на душу населення 

нами здійснено відповідні розрахунки із визначення рангової кореляції 

(таблиця 1). 

Використавши формулу для обчислення коефіцієнта кореляції 

рангів Спірмена, одержимо: 

 

 
 
Величина коефіцієнта кореляції рангів підтверджує високий рі-

вень залежності між величиною демографічного навантаження та об-

сягом роздрібного товарообігу на одного жителя Львівської області. 
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Коефіцієнт кореляції рангів дає підстави стверджувати, що у 72 випад-

ках із 100 величина роздрібного обігу на одного жителя визначалася 

фактором демографічного навантаження. Найгірший показник демо-

графічного навантаження у 2013 році був у Перемишлянському районі. 

На 1000 населення у віці 15–64 роки тут припадало людей у віці 

65  років більше 309 осіб, що в 1,8 рази більше, ніж у Яворівському 

районі, де мінімальний рівень демографічного навантаження становив 

167 людини, за середнього в області – 218. 

 
Таблиця 1 

 

Вихідні та розрахункові дані для обчислення коефіцієнта кореляції 

рангів Спірмена, 2013 р. 
 

№ 

з/п 
Назва району 

Демографічне 

навантаження 

Обсяг товаро-
обороту на  

одного жителя 

Розрахункові 

графи 

чоловік місце (а) грн. місце (в) а-в (а-в)2 

1.  Перемишлянський 309 1 2018 4 -3 9 

2.  Жидачівський 274 2 1802 3 -1 1 

3.  Старосамбірський  237 3 2350 6 -3 9 

4.  Турківський 233 4 961 1 3 9 

5.  Буський 232 5 3045 9 -4 16 

6.  Бродівський 229 6 3637 11 5 25 

7.  Радехівський 229 7 1781 2 5 25 

8.  Золочівський 219 8 2585 7 1 1 

9.  Сколівський 215 9 4153 13 -4 16 

10.  Городоцький 214 10 2311 5 -5 25 

11.  Кам.-Бузький 212 11 3509 10 1 1 

12.  Мостиський 211 12 5510 17 -5 25 

13.  Сокальський 208 13 6323 18 -5 25 

14.  Дрогобицький 208 14 4487 14 0 0 

15.  Самбірський 201 15 3656 12 3 9 

16.  Пустомитівський 199 16 9770 20 -4 16 

17.  Стрийський 193 17 6777 19 -2 4 

18.  Жовківський 191 18 5274 16 2 4 

19.  Миколаївський 189 19 2928 8 11 121 

20.  Яворівський 167 20 4924 15 5 25 

Разом 4370 – 77801 – +36 
366 

Середнє значення 218,5 – 3890 – -36 

 

За високим показником демографічного навантаження при- 

ховується низка негативних факторів, які гальмують економічний  

розвиток:  
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по-перше, несприятлива вікова структура населення ви- 

ступає одним із факторів порівняно низької економічної активності 

населення; 

по-друге, відповідно нижча чисельність працездатного населен-

ня, з преважною чисельністю людей пенсійного віку виступає факто-

ром нижчої їх продуктивності праці; 

по-третє, в районах із високим показником демографічного  

навантаження виникає нижча ділова мобільність населення, що в ре-

зультаті відображається у нижчому рівні роздрібного товарообороту 

як  одного із концентрованих індикаторів соціально-економічного  

розвитку  району. 

Це підтверджується конкретними прикладами соціально-

економічного розвитку окремих районів Львівської області. За найви-

щого демографічного навантаження у Перемишлянському районі (309) 

на одного жителя роздрібний товарооборот становив у 2013 р. 

2018  грн, тоді як у Яворівському районі, де показник демографічного 

навантаження був найнижчий (167), на одну особу обсяг товарообігу 

становив відповідно 4924 грн, або був у 2,4 рази вищий. 

У 2013 р. лише у п’яти районах показник демографічного нава-

нтаження був нижче 200 осіб: Пустомитівському – 199, Стрийському – 

193, Жовківському – 191, Миколаївському – 189 та у Яворівському – 

167. У середньому у цих п’яти районах демографічне навантаження 

становило 188 за середнього в області – 218. Можна вважати, що в об-

ласті можливим показником зниження демографічного навантаження є 

коефіцієнт на рівні 0,15–0,16. 

Зниження демографічного навантаження на 0,15–0,16 (або на 

15–16%) означає не фізичне скорочення населення старше 65 років, 

а  систематичне нарощування чисельності населення у віці 15–64 роки, 

а це сприяло б відносному (а не абсолютному) скороченню показника 

демографічного навантаження. 

Цього можна досягти через: 

– скорочення еміграційних потоків населення; 

– диверсифікації виробництва, особливо в сільській місцево-

сті, і за рахунок цього скорочення безробіття і підвищення зайнятості 

населення; 

– спрощення порядку відкриття приватного бізнесу; 

– здешевлення кредитів; 

– відновлення соціальної інфраструктури та поліпшення еко-

логічної ситуації; 

– поліпшення якості та розширення будівництва доріг як ос-

новного фактора зростання ділової активності та трудової зайнятості. 
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Про те, що соціально-економічний розвиток районів Львівщини 

значною мірою визначається транспортним фактором, свідчить досвід 

двох гірських районів – Сколівського та Турківського. Як відомо, 

у  Сколівському районі за демографічного навантаження у 2013 р. 

215  осіб на одного жителя обсяг роздрібного товарообігу становив 

4153 грн і був вищим порівняно із середнім обласним (3890 грн) 

на  6,8%, а із середнім у Турківському районі був вищий у 4,3 рази. 

Транспортний фактор на території Сколівського району формував  

підвищений попит на товари та послуги, а кращий демографічний 

стан  населення намагався його задовольнити шляхом створення  

широкої мережі малих підприємств, яких у районі у 2013 р. у розра- 

хунку на 10  тис. населення було 29, тоді як у Турківському районі 

таких підприємств було лише 11 на 10 тис. населення, або на  

62%  менше. 

Роль транспортного та фактора географічного положення пев-

ною мірою ілюструється і роботою Стрийського та Самбірського ра-

йонів. Стрийський район, як і Сколівський, перетинає міжнародна  

траса Київ–Чоп. У Стрийському районі на 10 тис. населення у 2013 р. 

було 45 малих підприємств, у Самбірському – 36 або на 20% менше. 

У  Стрийському районі високий попит на товари і послуги формувало 

м. Стрий, з 59,8 тис. населення та курортне місто Моршин, з 6,0 тис. 

населення, тоді як у м. Самбір проживає 34,9 тис. населення, що  

становить лише 53,0% від загальної чисельності населення міст Стрий 

та  Моршин. 

Міжнародна траса та курортне м. Моршин формували порівняно 

з Самбірським районом підвищений попит на товари та послуги, вна-

слідок чого обсяг роздрібного товарообігу у Стрийському районі на 

душу населення становив 6777 грн при 3656 грн у Самбірському райо-

ні, або на 46% менше, ніж у Стрийському. 

Відтак можна зробити висновок, що кращий демографічний 

стан населення окремих районів Львівської області стимулює вищу 

ділову активність і мобільність населення, а це в результаті відо- 

бражається у показнику роздрібного товарообігу на душу насе- 

лення, який акумулює соціально-економічне зростання окремих  

районів  області. 

З метою відстеження залежності економічного розвитку районів 

Львівської області від демографічного навантаження нами всі райони 

були розміщені у спадаючому ранзі за цим показником. Використову-

ючи метод рівних частин (однакове число спостережень), нами було 

утворено 4 групи по п’ять районів у кожній. Результати групування 

викладені в таблиці 2. 
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Таблиця 2  
 

Вплив демографічного навантаження на розвиток  

малого підприємництва та соціально-економічний розвиток  

районів Львівщини, 2013 р. 

 
Групи районів  

за показником  

демографічного 

навантаження,  

осіб на 1000 осіб 

населення 

Число 

районів 

Середній рівень 

демографічного 

навантаження 

Кількість малих 

підприємств на  

10 тис. населення 

Обсяг роздрібного 

товарообороту  

на 1 жителя 

чол. % од. % грн % 

1. 309–232 5 257 100,0 32 100,0 2035 100,0 

2. 229–214 5 221 86,0 37 115,6 2893 142,2 

3. 212–201 5 208 80,9 43 134,4 4697 230,8 

4. 199–167 5 188 73,1 54 168,7 5934 291,6 

По області 20 218 84,5 42 131,2 3890 191,1 

 

Якщо наведений на рис. 2 графік ілюструє загальну тенденцію 

зростання соціально-економічного розвитку районів Львівщини із 

зниженням демографічного навантаження, коефіцієнт кореляції рангів 

підтверджує порівняно високий рівень взаємозв’язку між указаними 

показниками (0,72), то матеріали таблиці 2 підтверджують зроблені 

нами узагальнення, демонструючи певний тип кількісних взаємозале-

жностей, які можуть стати основою формування відповідних еконо- 

мічних законів. У кількісному вираженні матеріали таблиці 2 підтвер-

джують, що кожний відсоток зниження демографічного навантаження 

(а це рівнозначне оздоровленню демографічної ситуації) супроводжу-

ється розвитком ділової активності населення районів області, яка реа-

лізується у зростанні на 2,56% чисельності малих підприємств; відпо-

відно один відсоток зниження демографічного навантаження забезпе-

чує приріст обсягу роздрібного товарообігу на одного жителя на 7,1%. 

Оздоровлення демографічної ситуації на користь зростання чи-

сельності економічно активного населення сьогодні виступає важли-

вим чинником активізації соціально-економічного розвитку районів. 

Як свідчать наведені нами матеріали економічної діяльності районів 

Львівської області, кращі економічні результати районів досягаються 

за одночасного оздоровлення демографічної ситуації та розвитку під- 

приємництва. Це підтверджується і практикою, і результатами дослі-

дження окремих науковців.  

Оцінюючи розвиток інституціонального середовища розвитку 

підприємництва, О. В. Коваленко зауважує: «Підприємницька актив-

ність населення – один із визначальних чинників економічного зрос-

тання, тому оцінювання внеску малого і середнього підприємництва 
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в  економічний розвиток країни – це важливе завдання економічних 

досліджень» [4, с. 161]. 

Якщо у Львівській області чисельність малих підприємств у 

2013 р. в розрахунку на 10 тис. населення становила 42 одиниці, то у 

Дрогобицькому – 64, Пустомитівському – 86 або в 1,5–2 рази більше. 

Це свідчить про те, що Львівщина реально може подвоїти чисельність 

малих підприємств. А це означало б додаткові робочі місця, новий  

імпульс активізації соціально-економічного розвитку районів області. 

За рівнем розвитку малого підприємництва суттєво відстають такі ра-

йони, як Мостиський – 34, Сокальський та Самбірський – по 36 на 

10  тис. населення. Однак на шляху розвитку малого підприємництва 

є  чимало перешкод, які стримують позитивні тенденції в соціально-

економічному розвитку. Це: злочинність і корупція; безпека бізнесу; 

кваліфікація підприємств і мотивація найманих працівників; надій-

ність і  якість ринкової інфраструктури; недосконалість податкового 

законодавства; політична нестабільність; практично стан війни на 

Сході України. 

У статті ми проаналізували лише один із найменш досліджених 

факторів соціально-економічного розвитку районів, тобто демографіч-

не навантаження особами старше працездатного віку. Поліпшення де-

мографічної складової людського капіталу через зростання чисельнос-

ті економічно активного населення реалізується, як довели результати 

публікації, в кількісному зростанні малого бізнесу, що, своєю чергою, 

сприяє формуванню найбільш стабільного суспільного прошарку на-

селення – середнього класу. 

Висновки. Поміщена в «Статистичному щорічнику Львівської 

області за 2013 рік» інформація в окремих таблицях є не зовсім корек-

тною, оскільки щодо окремих районів вона подається без великих 

міст,  які знаходяться на їх території, внаслідок чого порушується база 

порівняності районів.  

З метою усунення вказаного недоліку доводиться вдаватись до 

спеціальних додаткових розрахунків. Через відсутність у статистичній 

інформації даних про регіональний валовий продукт, як результат со-

ціально-економічного розвитку районів нами використано обсяг розд-

рібного товарообігу в розрахунку на одного жителя. 

Як фактор (дестабілізуючий) соціально-економічного розвитку 

нами обрано показник демографічного навантаження особами старше 

працездатного віку.  

Зниження негативного впливу високих показників демограф- 

фічного навантаження досягається не абсолютним його скороченням, 

а  відносним – за рахунок зростання чисельності населення у  віці  
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15–64 роки. Графічний метод візуально, а коефіцієнт рангової кореля-

ції та результати аналітичного групування підтверджують кількісно 

тісний взаємозв’язок між показником демографічного навантаження та 

рівнем соціально-економічного розвитку районів Львівської області. 

Позитивна динаміка соціально-економічного розвитку районів 

синхронно супроводжується наростанням розвитку малого під- 

приємництва. 
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Тринько Р. И. Демографические факторы развития экономики 

Львовщины 

Сделан акцент на важности человеческого капитала для экономичес-

кого развития. Взаимосвязь объема розничного товарооборота на одного 

жителя и демографической нагрузки проанализированы с помощью графичес-

кого метода, ранговой корреляции и статистических группировок. По резуль-

татам проведенного анализа определены демографические факторы, тормо-

зящие экономическое развитие. Предложены способы сокращения показателя 

демографической нагрузки (наращивание численности населения в возрасте 

15–64 лет). 

 Определена роль транспортного фактора и фактора географического 

положения в социально-экономическом развитии районов Львовской области. 

Кроме того, оказано на некорректную подачу необходимой для исследований 

информации в статистических сборниках из-за исключения отдельных горо-

дов из общего информационного пространства районов, к которым они отно-

сятся, что и искажает представленые данные. 

Ключевые слова: демография, демографическая нагрузка, человечес-

кий капитал, экономическое развитие, розничный товарооборот, малые пред-

приятия, ранговая корреляция. 
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Trynko R. I. Demographic factors of economic development in Lviv region 

At the article there are marked that regardless of the socio-political system 

of the country, its effective or potential critical development of labor was and is not 

only an important part of the resource potential of the country, industry or individu-

al functional entity, but the main productive force of the development of social pro-

duction. There were studied the views of some scientists to the value of human capi-

tal for economic development at the article. The quality of human capital has been 

estimated by the coefficient of demographic burden (which was defined as the popu-

lation aged 65 and over per 1000 population aged 15–64 years). The level of eco-

nomic environment is viewed through indicators of retail turnover of enterprises per 

capita and the number of small businesses per 10 thousand of population. 

In addition, there was analyzed incorrect supply of information needed for 

research in statistical digests, including the removal of some cities from common 

information space to which they belong, which distorts the data. Relationship of 

retail turnover per capita and population pressure were analyzed by using the 

graphical method, rank correlation (by Spearman’s rank correlation coefficient) 

and statistical groupings. By the results of the analysis the demographic factors that 

impede economic development were defined. Ways of reducing population pressure 

index (increase in population aged 15–64 years) were proposed. The role of the 

transport factor and factor of geographical position in the socio-economic develop-

ment were defined for Lviv oblast. 

The results of the analysis concluded that the best demographic condition of 

population of some areas of Lviv region stimulates higher business activity and mo-

bility, which ultimately is reflected in the index of retail turnover per capita, which 

accumulates the socio-economic growth in some areas of region. 

Key words: demography, demographic burden, human capital, economic 

development, retail trade, small businesses, ranks correlation. 
 

Стаття надійшла 23 жовтня 2014 р. 

 

 

УДК 338.439.5                    О. В. Федик 

 
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ  

ДО ВИБОРУ КАНАЛІВ ЗБУТУ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 

ГОСПОДАРСТВАМИ НАСЕЛЕННЯ 
 

Розглянуто основні критерії вибору каналів збуту сільського сподар- 

ської продукції господарствами населення. Запропоновано методику визна-

чення вагомості критеріїв у виборі каналів збуту на підставі здійсненого  

опитування власників господарств населення. Узагальнено особливості впливу 

систем сервісних, постачальницько-збутових і соціально-побутових послуг 
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на  забезпечення розвитку товарного виробництва продукції тваринництва 

в  підсобних господарств населення. Виявлено переваги та недоліки за- 

стосування каналів збуту продукції. Визначено критерії, за якими здійсню- 

ється їх вибір.  

Ключові слова: господарства населення, збут сільськогосподарської 

продукції, критерії вибору каналів збуту, вагомість критеріїв, особисті під- 

собні господарства, інфраструктура, послуги суб’єктів інфраструктури, 

система послуг. 

 

Постановка проблеми. Економіка України переживає глибокий 

економічний спад, спричинений і збройним конфліктом на Сході, 

і  відсутністю реформ. Єдиною галуззю, яка нині хоч якось «витягує» 

економіку, є сільське господарство. Так у січні-вересні 2014 р. індекс 

обсягу сільськогосподарського виробництва порівняно з 2013 р. стано-

вив 116,0%, зокрема в аграрних підприємствах – 129,1%, у господарст-

вах населення – 105,5%.  

Господарства населення виступають основними постачаль- 

никами продукції масового повсякденного споживання на внутрішній 

ринок [3]. 

У цих умовах дедалі більшої актуальності набувають питання 

залучення продукції, виробленої господарствами населення, до то- 

варних ресурсів держави. Враховуючи нерозвиненість інфраструктури 

заготівельної галузі в сільській місцевості, перед господарствами  

населення постає складне питання вибору каналів збуту виробленої 

продукції. 

Стан дослідження. Роль окремих каналів у збуті сільськогос-

подарської продукції загалом і продукції господарств населення зок-

рема доволі детально розглянуто у працях таких вітчизняних учених, 

як В. В. Апопій [1; 4], О. В. Березін [2], І. А. Лопащук [1, 5], Н. Г. Мі-

ценко [6] та ін.  

Постійна зміна ситуації на ринку сільськогосподарської проду-

кції, наявність на ньому значної кількості суб’єктів, які беруть участь у 

дистрибуції продукції, вимагають розроблення певної методики вибо-

ру каналів збуту продукції господарств населення. 

Метою статті є вивчення основних критеріїв і встановлення їх 

вагомості під час вибору каналів збуту продукції тваринництва та рос-

линництва господарствами населення.  

Виклад основних положень. Під час дистрибуції виробленої 

господарствами населення продукції важливу роль виконують критерії 

вибору каналів збуту. Як довело здійснене анкетне опитування госпо-

дарств населення Львівщини, при збуті продукції рослинництва та 

тваринництва власники господарств керуються дещо різними критері-
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ями, які, окрім того, різного значення. Це визначається як особливос-

тями продукції, так і різними умовами її реалізації. 

Так, ранжовані критерії вибору каналів збуту продукції рослин-

ництва, які були отримані в результаті анкетного опитування власників 

господарств населення, наведені в табл. 1. 

 
Таблиця 1 

 

Основні критерії вибору каналів  

збуту продукції рослинництва 

господарствами населення
* 

 

Критерії 
Кількість 

балів 
Рейтинг 

Коефіцієнт 
вагомості 

Ціна 838 1 0,36 

Номенклатура та якість надаваних 

послуг 
475 2 0,20 

Транспортування та зберігання про-

дукції покупцем 
383 3 0,16 

Затрати часу на реалізацію 260 4 0,11 

Невимогливість покупця до якості 

продукції 
189 5 0,08 

Порядок розрахунків за реалізовану 

продукцію 
116 6 0,05 

Можливість отримання кредитів під 

майбутній врожай 
60 7 0,03 

Інші 23 8 0,01 

Разом 2344  1,00 
 

* Джерело: власне дослідження. 

 

Примітка: в опитуванні допускалося кілька відповідей. 

 

Дані табл. 1 свідчать про те, що у виборі каналу збуту продукції 

рослинництва найважливішу роль виконують запропонована госпо-

дарству населення ціна та номенклатура й якість надання покупцем 

послуг.  

Неабияке значення мають також затрати часу на реалізацію ви-

робленої продукції. 

Отримані відповіді дають змогу розрахувати вагомість кожного 

критерію, за яким здійснюється вибір каналу збуту продукції госпо-

дарствами населення.  
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Розрахунок вагомості критеріїв, на нашу думку, можна здійс-

нювати за формулою: 

 

 

 

 

де: fj – коефіцієнт вагомості j-го критерію; 

nj – кількість відповідей, відданих за j критерій; 

n – загальна кількість відповідей. 

Дещо іншими критеріями керуються господарства населення під 

час збуту продукції тваринництва (табл. 2). 

 
Таблиця 2 

 

Основні критерії вибору каналів збуту  

продукції тваринництва господарствами населення
* 

 

Критерії 
Кількість 

балів 
Рейтинг 

Коефіцієнт 

вагомості 

Ціна 811 1 0,42 

Порядок розрахунків за реалізовану 

продукцію 
535 2 0,27 

Невимогливість покупця до якості 

продукції 
253 3 0,13 

Транспортування та зберігання проду-

кції покупцем 
181 4 0,09 

Затрати часу на реалізацію 101 5 0,05 

Номенклатура та якість надаваних 

послуг 
38 6 0,02 

Інші 28 7 0,01 

Разом 1947  1,00 
 

* Джерело: власне дослідження. 

 

Примітка: в опитуванні допускалося кілька відповідей. 

 
Як очевидно з наведених даних, під час збуту продукції тварин-

ництва, порівняно з продукцією рослинництва, значно більшу роль 

виконують порядок розрахунків за реалізовану продукцію та невимог-

ливість оптових покупців до якості продукції. Проблема значно загос-

трюється тим, що з 1 січня 2015 року, як передбачено Законом «Про 
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безпечність та якість харчових продуктів», забороняється реалізація та 

обіг необробленого молока, сиру домашнього виробництва, а також 

м’яса тварин подвірного забою.  

Для вибору посередників можна використовувати метод балової 

оцінки щодо кожного критерію з урахування їх вагомості для госпо-

дарства. Для розрахунків повинні використовуватися визначені дос- 

лідним шляхом узагальнені дані щодо вагомості критеріїв для відбору 

посередників. Кожному ймовірному оптовому покупцю сільськогос-

подарської продукції, залежно від конкретних умов діяльності госпо-

дарств населення, дається певний бал. Перевага надається тому опто-

вому покупцю, який у підсумку набрав найбільшу кількість умовних 

балів (з урахуванням вагомості конкретного критерію).  

Розрахунок пропонується здійснювати за формулою: 

 

 

 
де: Бі – загальна кількість умовних балів, набраних певним оптовим 

покупцем продукції;  

Кj – кількість балів, набраних покупцем за j-критерієм;  

fj – вагомість j-критерію для господарства. 

Розрахунок рекомендується виконувати з використанням табли-

ці Excel (рис. 1).  

 
Таблиця 3 

 

Відбір посередників методом балової оцінки 

за критеріями 
 

 
 

Рис. 1. Розрахунок кількості умовних балів, 

набраних оптовими покупцями сільськогосподарської продукції 
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Оскільки зазвичай господарствами населення для просування 

своєї продукції на ринок використовується кілька каналів, у їх виборі 

слід також звертати увагу на: 

– обсяг збуту продукції через канал за певний період; 

– отримані доходи (прибуток) під час використання певного 

каналу збуту; 

– витрати на збут продукції; 

– тенденції зростання обсягу збуту; 

– негативні проблеми (зростання транспортних витрат, витрат 

на комунальні послуги, енергоносії і ін.); 

– зміну зовнішніх чинників (податкової і митної політики, за-

конодавства); 

– зміну транспортних тарифів; 

– швидкість виконання замовлення. 

Висновки. Вибір каналів збуту сільськогосподарської про- 

дукції господарствами населення за запропонованими основни- 

ми критеріями з урахуванням їх вагомості дозволить господар- 

ствам населення успішно вирішувати проблеми збуту виробленої  

продукції, сприяти повнішому насиченню ринку сільськогоспо- 

дарською  продукцією. 
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Федык О. В. Методические подходы к выбору каналов сбыта сель-

скохозяйственной продукции хозяйствами населения 

Рассмотрены основные критерии выбора каналов сбыта сельскохозяй-

ственной продукции хозяйствами населения. Предложена методика определе-

ния ценности критериев при выборе каналов сбыта на основании проведенно-

го опроса собственников таких хозяйств.  

Обобщены особенности влияния систем сервисных и социально-

бытовых услуг на обеспечение развития товарного производства продукции в 

подсобных хозяйствах населения. Выявлены преимущества и недостатки 

применения каналов сбыта продукции, определены критерии, по которым 

осуществляется такой выбор. 

Ключевые слова: хозяйства населения, сбыт сельскохозяйственной 

продукции, критерии выбора каналов сбыта, ценность критериев, индивиду-

альные подсобные хозяйства, инфраструктура, услуги субъектов инфра-

структуры, система услуг. 

 

Fedyk O. V. Methodological approaches to select channel sales of agri-

cultural production households 

The main criteria for selecting channels agricultural production farms. The 

method of determining the weight of criteria when selecting channels based on the 

survey of owners of households. Main reasons that motivate owners of private per-

sonal subsidiary economies to reduce the development of production of stock-raising 

goods are generalized; the features of the influence of the services, supply and mar-

keting, social and personal services to ensure the development of commodity pro-

duction livestock farms are investigated. 

Channels of agricultural production distribution by households of the popu-

lation are considered and analyzed in this paper. Advantages and disadvantages of 

distribution channels application as well as criteria of selection are determined.  

The article considers the role of infrastructure in promoting the development 

of private farms. Determining its components: production, trade, finance and credit, 

information, legal and social infrastructure.  

In article noticed the major and priority problems of modern economy of 

transitional period. It is noticed in the conditions of sovereignness and independ-

ence of Ukraine, there is a problem of food safety. At the same time, crisis phenome-

na in the economy of the state in recent years caused the reduction of productions in 

all industries of agro business as well as the increase of unemployment among rural 

population.  

More attention in article is paid to development of subsidiary economies of 

population, that, from one side, produce an additional source of filling up to the 

budget of villagers, and from the other side become the important source of addition 

to the commodity resources of the country. 

Key words: households, sales of agricultural products, the criteria for se-

lecting channels, validity criteria, individual private farms, infrastructure, services 

of the infrastructure, system services.  
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УДК 65.012.8:336.6(477)              В. І. Франчук, 

В. В. Волянюк 

 
CТАН БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ 

ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ 
БУДІВЕЛЬНО-ГОСПОДАРСЬКИХ 

ГІПЕРМАРКЕТІВ 

 
Розглянуто будівельну галузь як одну з провідних галузей економіки, від 

якої залежить функціонування всієї системи господарювання. За результа-

тами статистичних досліджень здійснено оцінку її сучасного стану; окресле-

но взаємозв’язок між будівельною галуззю та будівельно-господарськими гіпе-

рмаркетами в структурі будівельного комплексу. Визначено основні проблеми 

будівельної галузі; здійснено аналіз загроз економічний безпеці будівельної га-

лузі. Визначено вплив будівельної галузі на економічну безпеку будівельно-

господарських гіпермаркетів. 

Ключові слова: будівельна галузь, будівництво, економічна безпека 

будівельно-господарських гіпермаркетів. 

 
Постановка проблеми. Будівельна галузь України є однією з 

провідних галузей економіки, від якої залежить функціонування сис-

теми господарювання. Будівництво створює значну кількість робочих 

місць і споживає продукцію різних галузей економіки, у зв’язку з чим 

зазначена галузь може виконувати в економіці України і мобілізуючу 

роль, спрямовану на її розвиток, і дестабілізуючу, створюючи загрози 

для підприємств. У сучасних умовах господарювання в будівельній 

галузі України тривають трансформаційні процеси, які характеризу-

ються посткризовими ознаками. З одного боку, спостерігається зрос-

тання показників діяльності підприємств будівельної галузі, з іншого 

боку, – їх рівень не  досяг докризових значень [5]. 

Для функціонування та розвитку будівельної галузі значну роль 

виконують будівельно-господарські гіпермаркети, які реалізують 

зв’язувальну функцію між виробництвом будівельних матеріалів і буді-

вництвом. Їх економічний стан, своєю чергою, також значною мірою 

залежить від стану справ у цій галузі. Крім того, конкурентоспромож-

ність будівельно-господарських гіпермаркетів потребує відповідного 

моніторингу стану будівельної галузі, визначення її сильних і слабких 

сторін, а особливо, з точки зору їх економічної безпеки, виявлення за-

гроз. Управління діяльністю будівельно-господарських гіпермаркетів 

у  сучасних умовах без такої інформації може призвести до виникнення 
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тих чи інших загроз. Тому є необхідність у здійсненні наукового аналізу 

основних показників функціонування будівельної галузі через призму їх 

пливу на економічну безпеку будівельно-господарських гіпермаркетів. 

Стан дослідження. Аналіз наукових досліджень доводить, 

що  питання розвитку та проблем будівельної галузі в Україні дослі-

джували такі науковці, як К. І. Бобков, В. В. Бузирьова, А. Ф. Гойка, 

А. В. Грінченко, С. В. Дзюбенко, І. В. Молчанов, І. С. Степанова, 

А. М.  Тугай, Л. М. Чистов та ін. У дослідженнях вони розкривають 

здебільшого різноманітні економічні аспекти функціонування буді- 

вельної галузі України. 

Фрагментарно висвітлив окреслену проблему у дисертаційній 

роботі А. М. Новак. Він зважив на те, що сьогодні в Україні знижу- 

ється виробничо-господарський потенціал будівельних підприємств, 

негативно впливають макроекономічні процеси (знижується обсяг 

промислової і будівельної продукції, імпорт і експорт товарів, зростає 

заборгованість із заробітної плати, кількість зареєстрованих безробіт-

них та ін.), спостерігається нестабільне соціально-економічне стано-

вище та ін. [5]. 

Проте, незважаючи на доволі великий обсяг досліджень розгля-

дуваної теми, окремої розробки, що стосувалася б аналізу стану та її 

впливу на економічну безпеку будівельно-господарських гіпермарке-

тів, не здійснено, що й спонукає до наукових пошуків.  

Мета статті – аналіз стану будівельної галузі та визначення 

її  впливу на економічну безпеку будівельно-господарських гіпер- 

маркетів. 

Виклад основних положень. Будівництво – дуже чутливий по-

казник стану економіки країни. Так, фаза підйому в економіці найпер-

ше відчувається саме у будівництві, бо швидко збільшуються капіта-

ловкладення в основні фонди.  

Зростання рівня життя населення відображається на розширенні 

житлового й соціально-культурного будівництва. У фазах спаду й кри-

зи темпи зниження обсягів будівництва чи не найбільші серед інших 

галузей економіки. Водночас будівництво може стати важливим регу-

лятором розвитку економіки [7, с. 282–284]. 

За природою будівництво має комплексний характер, у зв’язку 

з  чим на практиці функціонує як будівельний комплекс. 

До будівельного комплексу належать: промисловість буді- 

вельних матеріалів; виробництво будівельних конструкцій; будівницт-

во та проектно-конструкторські і дослідні роботи у галузі будівництва. 

Він повинен значно впливати на визначення темпів і масштабів вироб-

ництва та розміщення виробництва [3, с. 173–174]. 
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Будівельний комплекс тісно пов’язаний з іншими галузями еко-

номіки, у результаті чого створюється значна частина нових основних 

фондів виробничої і невиробничої діяльності та проводиться реконст-

рукція діючих. З іншого боку, комплекс є споживачем продукції бага-

тьох галузей. Так, будівництво використовує 10% продукції машино-

будування, 20% прокату чорних металів, 40% лісоматеріалів. Воно 

споживає також вироби хімічної промисловості (лаки, фарби, пластма-

си). Для продукування будівельних матеріалів потрібна велика кіль-

кість палива, іноді й води. Будівельні матеріали, конструкції є важли-

вою складовою вантажообігу транспорту [6]. 

Промисловість будівельних матеріалів охоплює комплекс галу-

зей, які виробляють будівельні матеріали, виготовляють деталі і конс-

трукції для всіх видів будівництва. Основна її продукція: стінові мате-

ріали (цегла, бетонні, гіпсові, піно- та шлакоблоки, панелі), в’яжучі 

матеріали (цемент, вапно, гіпс), покрівельні (черепиця, шифер, мета-

лочерепиця, толь, руберойд), облицювальні матеріали (керамічна, гла-

зурована і кислотривка плитка, синтетичні і металеві листи), а також 

ізоляційні матеріали, скло, вироби з полімерної сировини, санітарно-

технічні вироби, смоли, клейкі речовини, лінолеум, деталі з каменю, 

дерево і вироби з нього, деревостружкові плити [7]. 

Значні обсяги зазначеної продукції реалізуються виробником 

кінцевому споживачеві через торговельну мережу, де основною лан-

кою є будівельно-господарські гіпермаркети (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Місце будівельно-господарського гіпермаркету 

у структурі будівельного комплексу* 

 
* Власна розробка автора. 
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Незважаючи на невисоку частку будівництва у доданій вартості 

ВВП України за 2012 рік та на початку 2013 року, який становив від 

2,2 до 3,1%, будівельній галузі належить значна роль у структурі фор-

мування внутрішнього валового продукту, адже її робота тісно 

пов’язана з іншими галузями економіки. Будь-які значні коливання 

у  будівельній галузі відразу спричиняють зміну в господарській дія-

льності господарчих суб’єктів, що тісно пов’язані з будівництвом. 

Обсяги виробництва будівельної продукції мають важливе зна-

чення для економічного стану будівельно-господарських гіпермарке-

тів, оскільки через них значна її частка доходить до споживача. Цей 

обсяг можна відстежити через динаміку індексів виконання будівель-

них робіт, що подана на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Динаміка індексів виконання будівельних робіт 

протягом 2011–2013 рр. 
 

Джерело: складено автором за [2]. 

 
2011–2013 рр. будівельна галузь України зазнавала як збільшен-

ня, так і скорочення обсягів виробництва будівельної продукції. 

У  2011 році усі часові періоди за кількістю місяців від січня до будь-

якого місяця року продемонстрували стабільний ріст обсягів викона-

них будівельних робіт із помітним нарощенням відносних показників у 

II кварталі. 2012 року ця динаміка помітно погіршилася, в результаті 

чого лише у січні-травні були зафіксовані показники росту. Проте по-
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казники індексів виконання будівельних робіт лише зменшувалися, 

досягнувши позначки 86% січня-грудня до відповідного періоду 

2011  року. 2013 року динаміка індексів не змінила свій напрям регре-

сії, досягнувши показника у 82,2% у січні-травні 2013 року до відпо- 

відного періоду 2012 року [2]. 

Стрімкий спад індексів виконання будівельних робіт утворився 

в категорії інженерних споруд, досягнувши показника 77,4%, що,  

своєю чергою, пов’язано зі значними обсягами будівництва, яке здійс-

нювалося до ЄВРО-2012. Загальний спад промислового виробництва 

та уповільнення виробничої активності господарчих суб’єктів позна-

чилися на будівництві нежитлових споруд, де було також зафіксовано 

спад до 80,9% відповідного періоду, а індекс у житловому будівництві, 

навпаки, підвищився на 2,4% [2]. 

Подальше зменшення індексів будівельної продукції та обсягів 

виконаних будівельних робіт загрожує скороченням обсягів виробниц-

тва товарів і надання послуг господарчими суб’єктами, які тісно 

пов’язані галузевими зв’язками з будівництвом, підвищенням рівня 

безробіття та неповної зайнятості, зменшенням надходжень до місце-

вих бюджетів і збільшенням довгобудів у категоріях будівництва, де 

спостерігалося найбільше скорочення. 

Будівництво в Україні занепадає: основні фонди зношені майже 

на 60%, у середньому на одну родину вони втричі менші, ніж у Росії, 

та вчетверо, ніж у Литві. Порівняно із західноєвропейськими країнами, 

забезпеченість житлом в Україні менша у 3–5 разів [1].  

Основною проблемою розвитку будівництва залишається збі-

льшення собівартості робіт через подорожчання основних складових 

будівництва. З метою підтримки рівня рентабельності будівельні ком-

панії вимушені підвищувати вартість робіт та послуг, що в результаті 

негативно впливає на динаміку попиту з боку замовників (інвесторів).  

Збитковість будівництва зменшує його інвестиційну привабли-

вість. 2011 року кількість збиткових компаній перевищувала 55% від 

загальної кількості підприємств галузі. Повільне зростання довгостро-

кового кредитування також обмежувало можливості для нарощування 

фінансування інвестиційних проектів. Скорочення обсягів наданих 

позик громадянам і нефінансовим корпораціям на придбання, будівни-

цтво та реконструкцію об’єктів істотно знижувало попит на них.  

На думку Є. П. Качана, з якою можна цілком погодитися, у бу-

дівельній галузі є низка проблем.  

Основні з них такі: 

– відсутність джерел фінансування будівництва (значне ско- 

рочення обсягів державних централізованих капітальних вкладень, 
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зменшення інвестиційних можливостей більшості суб’єктів господа-

рювання, зубожіння значної кількості людей); 

– високий ступінь зношення основних фондів, їх занедбаність 

унаслідок відсутності інвестиційного попиту; 

– недосконала система ціноутворення; 

– бюрократичні перешкоди на шляху реалізації інвестиційних 

проектів; 

– відсутність рівних правових умов діяльності для всіх учасни-

ків інвестиційного процесу; 

– недосконала система механізмів нормативно-правового регу-

лювання економічних, соціальних і правових відносин у житловій 

сфері (наприклад, відсутній законодавчо врегульований механізм май-

нової відповідальності за порушення умов договору підряду). 

Але першочерговою проблемою, яка постає перед будівель- 

ною галуззю на нинішньому етапі, є питання створення в Україні 

сприятливого інвестиційного клімату, реальних фінансово-кредит- 

них механізмів для стимулювання промислового та житлового  

будівництва з метою підвищення конкурентоспроможності галузі 

[6,  c.  240–242]. 

Аналізуючи стан справ у будівельній галузі, можна зауважити, 

що є низка дестабілізуючих факторів, які негативно впливають на об-

сяги будівництва, що, своєю чергою, може призвести до скорочення 

виробництва та реалізації через будівельно-господарські гіпермаркети 

будівельної продукції. Для відповіді на питання, чи можуть вони бути 

загрозою для діяльності будівельно-господарських гіпермаркетів, було 

використано авторську методику діагностики загроз [8]. Результати 

подано у таблиці. 

 
Таблиця  

 

Оцінка загроз безпеці будівельної галузі 
 

№ 

з/п 
Зміст загрози 

Ймовірність 

загрози 

Величина 
можливого 

збитку 

Інтегральний 
показник  

впливу загрози 

1 2 3 4 5 

1. Брак необхідних фінан-

сових та організаційних 

перетворень у будівель-

ній галузі 

0,62 0,68 0,69 

0,59 0,66 0,60 

2 3 2 

2 2 2 

Помірна 

загроза (0,35) 

2. Зниження фінансового 

та виробничого потен- 

ціалу підприємств 

0,65 0,75 0,80 

0,73 0,62 0,77 

3 3 3 

3 2 2 

Значна 

загроза (0,52) 
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Продовження таблиці 

1 2 3 4 5 

3. Скорочення обсягів 

інвестування, при низь-

кому рівні залучення 

іноземних інвестицій 

 

0,47 0,54 0,60 

0,44 0,45 0,58 

 

2 2 2 

3 2 2 

Помірна  

загроза (0,27) 

4. Зменшення інвестицій-

ної привабливості буді-

вництва, у зв’язку з його 

збитковістю 

0,79 0,87 0,93 

0,88 0,76 0,86 

3 3 4 

3 3 3 

Значна  

загроза (0,66) 

5. Обмеженні можливості 

фінансування інвести-

ційних проектів, у 

зв’язку з повільним зро-

станням довгостроково-

го кредитування 

0,29 0,35 0,40 

0,33 0,26 0,41 

2 2 2 

1 2 2 

Незначна 

загроза (0,15) 

6. Зниження попиту на 

придбання, будівництво 

та реконструкцію 

об’єктів з причини ско-

рочення обсягів надання 

позик громадянам і не-

фінансовим корпораціям 

0,48 0,54 0,44 

0,60 0,56 0,52 

2 2 2 

2 3 2 

Помірна  

загроза (0,40) 

7. Високий ступінь зно-

шення основних фондів, 

їх занедбаність 

0,45 0,62 0,55 

0,59 0,49 0,57 

3 2 2 

2 2 2 

Помірна  

загроза (0,31) 

8. Збільшення собівартості 

робіт через подорож-

чання основних складо-

вих будівництва 

0,39 0,25 0,29 

0,41 0,43 0,50 

1 2 2 

2 2 3 

Незначна 

загроза (0,17) 

 

Джерело: складено автором за [8]. 

 
Як зрозуміло з наведеної таблиці, значними загрозами для  

будівельної галузі є зниження фінансового і виробничого потенціалу 

підприємств (0,52%) та зменшення інвестиційної привабливості будів-

ництва у зв’язку з його збитковістю (0,66%).  

Інші фактори негативно впливають на функціонування ринку 

будівельних матеріалів та галузь загалом, проте суттєво дестабілі- 

зувати діяльність будівельно-господарських гіпермаркетів не спро- 

можні. Це пояснюється тим, що їх торговельна діяльність пов’язана 

з  продажем супутніх товарів, які становлять левову частку доходу 

підприємства. 
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Висновок. Здійснений аналіз дає підстави стверджувати, що не-

сприятливий інвестиційний клімат у будівельній галузі та низька фі-

нансова спроможність фізичних й юридичних осіб негативно вплива-

ють на попит будівельної продукції та послуг, що, своєю чергою, ство-

рює умови для зменшення обсягів їх виробництва. Така ситуація ство-

рює несприятливі умови для торговельної діяльності будівельно-

господарських гіпермаркетів. Сьогодні суттєвої реальної загрози для 

них, пов’язаної зі станом справ у будівельній галузі, немає, оскільки 

їх  діяльність диверсифікована, тобто, окрім будівельних, будівельно-

господарські гіпермаркети реалізовують також і супутні товари.  
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Франчук В. И., Волянюк В. В. Стан строительной отрасли и ее 

влияние на экономическую безопасность строительно-хозяйственных 

гипермаркетов 

Рассмотрена строительная отрасль как одна из ведущих отраслей 

экономики, от которой зависит функционирование всей системы ведения 
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хозяйства. По результатам статистических исследований проведена оценка 

ее современного состояния; очерчена взаимосвязь между строительной  

отраслью и строительно-хозяйственными гипермаркетами в структуре 

строительного комплекса. Определены основные проблемы строительной 

отрасли; проанализированы угрозы экономической безопасности строитель-

ной отрясли. Определено влияние строительной отрасли на экономическую 

безопасность строительно-хозяйственных гипермаркетов.  

Ключевые слова: строительная отрасль, строительство, экономи-

ческая безопасность строительно-хозяйственных гипермаркетов. 

 

Franchuk V. І., Volyanyuk V. V. State of the construction industry and 

its impact on economic security construction-economic hypermarkets 

We consider the construction industry as one of the leading sectors of the 

economy which determines the functioning of the economic system; noted that this 

sector can play in the economy of Ukraine as a catalytic role aimed at its 

development and destabilizing, thus creating a threat to certain enterprises; 

characterized warehouse building complex which includes: construction materials, 

construction of structures, namely the construction and design, research work in the 

construction industry; intercommunication is outlined between building industry and 

construction-economic hypermarkets in the structure of building complex; on results 

statistical researches the estimation of her is conducted the modern state; the basic 

problems of building industry are certain; analyzing the state of businesses in 

building industry evidently, that a row of destabilizing factors that negatively 

influence on the volumes of building is, that can result the turn in a decline in a 

production and realization through construction-economic hypermarkets of building 

products; in accordance with methodology of diagnostics of threats the analysis of 

threats is conducted economic to safety of building industry and certainly, that 

unfavorable investment climate in building industry and subzero financial possibility 

of physical and legal persons negatively effect on demand of building products and 

services, that creates terms the turn for reduction of volumes them; analyzed that 

this situation creates a hostile environment for trade and economic construction of 

hypermarkets the influence of the construction industry on the economic security of 

construction-economic hypermarkets and proved that today a significant threat to 

them related to the situation in the construction industry, not because diversified 

their activities, that is, except for building construction and household goods 

hypermarkets sell related products. 

Key words: construction industry, construction, economic security and 

construction-economic hypermarket. 
 

Стаття надійшла 23 жовтня 2014 р. 
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Розділ ІІІ 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКІ НАПРЯМИ 

ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 

 
УДК 338.124.4:001     І. Г. Бабець 

 
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ 

ОЦІНКИ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ 
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Запропоновано модифіковану методику оцінки рівня фінансової безпе-

ки підприємства, яка передбачає дослідження динаміки інтегрального показ-

ника та виявлення і аналіз ключових загроз безпеці. На прикладі підприємства 

апробовано удосконалені методичні підходи до нормування індикаторів, роз-

рахунку інтегрального показника фінансової безпеки та визначення впливу 

зміни індикаторів на зміну інтегрального показника. За допомогою коефіцієн-

та чутливості визначено найбільш істотні загрози фінансовій безпеці підпри-

ємства та джерела їх виникнення. 

Ключові слова: фінансова безпека підприємства, інтегральний показ-

ник, загрози безпеці, коефіцієнт чутливості. 

 
Постановка проблеми. У період загострення фінансово-еконо- 

мічної кризи в Україні забезпечення позитивних тенденцій економіч-

ного і соціального розвитку можливе лише за умови ефективного фун-

кціонування вітчизняних підприємств, адже саме їх діяльність є пер-

винною ланкою формування економічної складової національної  

безпеки. Економічна безпека суб’єктів господарювання виконує ви-

значальну роль у зміцненні безпеки національної економіки і є перед-

умовою її стабільного розвитку, оскільки ефективна та стабільна  

діяльність підприємств безпосередньо визначає рівень таких функціо-

нальних складників безпеки держави, як виробничий, фінансовий, со-

ціальний, технологічний, зовнішньоекономічний, енергетичний та 

екологічний. У зв’язку з цим актуальною є проблема оцінювання рівня 

економічної безпеки підприємства та виявлення ключових факторів 

підвищення ефективності його діяльності, що потребує розробки від-

повідних методичних підходів до проведення окремих етапів діаг- 

ностики  стану  підприємства. 
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Поняття економічної безпеки підприємства є комплексним і пе-

редбачає, поряд із досягненням фінансової стійкості, забезпечення су-

часного технологічного рівня виробництва, ефективність ризик-

менджменту та організаційної структури, правову захищеність діяль-

ності, захист інформаційних ресурсів, безпеку персоналу, капіталу, 

майна і комерційних інтересів. Основою формування майнової, інтеле-

ктуальної, кадрової, технологічної та інших елементів економічної 

безпеки підприємства є фінансова складова. Саме вона «визначає фор-

мування оптимального перерозподілу фінансових ресурсів, створення 

об’єктивних умов для розвитку відтворювальних процесів капіталу 

підприємства» [1, с. 89]. Отож, здійснення адекватної оцінки стану 

фінансової безпеки підприємства дозволить зробити висновки про йо-

го здатність до стійкого функціонування і розвитку на основі викорис-

тання наявних ресурсів, а також про можливість забезпечення інших 

складових економічної безпеки на належному рівні.  

Стан дослідження. У науковій літературі економічна безпека 

суб’єкта господарювання визначається як «стан найефективнішого 

використання корпоративних ресурсів для запобігання загрозам та за-

безпечення стабільного функціонування підприємства у даний час і в 

майбутньому» [2]. В існуючих методичних підходах до оцінки рівня 

фінансової безпеки підприємства дослідники використовують чистий 

прибуток як основний критерій побудови системи індикативних пока-

зників [3; 4]. Для здійснення експрес-діагностики фінансової безпеки 

підприємства пропонується розрахунок інтегрального показника на 

основі згортання показників фінансової ліквідності та платоспромож-

ності, порівняння його із значеннями нормативного та граничного ін-

тегральних показників [5]. 

У навчально-методичній літературі розрахунок рівня економіч-

ної безпеки підприємства пропонується здійснювати через визначення 

інтегрального показника методом зважених сум окремих функціональ-

них критеріїв, що визначаються на основі порівняння можливої вели-

чини збитків, які можуть бути завдані підприємству, та ефективності 

заходів щодо попередження виникнення цих збитків [6, с. 285; 

7,  с.  530; 8, с. 538]. 

Існуючі методики оцінки рівня фінансової безпеки передбача-

ють розрахунок індикативних показників та їх порівняння з гранични-

ми значеннями, визначення інтегрального показника, що дозволяє ро-

бити висновки про фінансовий стан підприємства та ступінь його від-

повідності критеріям економічної безпеки. Висновок про ключові фак-

тори фінансової безпеки підприємства робиться на основі аналітичної 

оцінки тенденцій зміни фактичних значень індикаторів фінансової 
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безпеки – показників платоспроможності, фінансової стійкості та ін. 

З  точки зору забезпечення здатності підприємства щодо запобігання 

загрозам чи зниження їх впливу, потребують розробки методичні під-

ходи щодо виявлення найбільш істотних загроз та оцінки їх впливу 

на  рівень фінансової безпеки підприємства. 

Мета статті полягає в удосконаленні методичних підходів до 

оцінки рівня фінансової складової економічної безпеки підприємства 

в  частині визначення впливу загроз на значення інтегрального показ-

ника фінансової безпеки та апробації обґрунтованої методики в проце-

сі дослідження стану конкретного підприємства.  

Виклад основних положень. Оцінка фінансового стану підпри-

ємства базується на розрахунку і аналізі тенденцій зміни основних по-

казників діяльності. Водночас застосовуються різні підходи: індикати-

вний, який передбачає розрахунок індикаторів фінансової безпеки  

підприємства та їх порівняння з пороговими значеннями відповідних 

показників; ресурсно-функціональний, що базується на оцінюванні 

ефективності використання власних і позикових фінансових ресурсів 

та забезпечення фінансової стабільності і незалежності підприємства; 

аналіз достатності оборотних коштів. Найбільш ґрунтовним вважаєть-

ся індикативний підхід, на основі якого можна не лише здійснювати 

аналіз відповідності фактичних значень фінансових показників діяль-

ності підприємства, а й розраховувати інтегральний показник фінансо-

вої безпеки, що дозволить визначати вплив загроз на рівень фінансової 

безпеки підприємства та здійснювати порівняння декількох підпри-

ємств за станом і динамікою фінансової безпеки.  

Застосуємо основні принципи індикативного методу для оцінки 

рівня фінансової безпеки підприємства, яке виробляє цемент (з метою 

дотримання конфіденційності інформації назва підприємства не вказу-

ється), та визначимо основні загрози його безпеці. Згідно з індикатив-

ним підходом, першим етапом оцінки рівня фінансової безпеки підп-

риємства є формування системи індикаторів, до якої включимо показ-

ники платоспроможності, фінансової стійкості та прибутковості, поря-

док розрахунку та порогові значення яких визначені Н. Реверчук 

[4,  с.  184]. Розрахуємо фактичні значення індикаторів фінансової без-

пеки (табл. 1) та порівняємо їх з граничними величинами. 

Як зрозуміло з табл. 1, упродовж 2009–2013 рр. здійснюється істотне 

погіршення усіх показників діяльності підприємства, що дозволяє зробити 

припущення про зниження рівня фінансової безпеки. У 2009 р. лише кое-

фіцієнт маневрування власного капіталу не відповідав критеріям безпеки, 

а більшість показників знаходилися в межах порогових значень, що свід-

чило про порівняно високий рівень фінансової безпеки підприємства.  
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Таблиця 1 
 

Індикатори фінансової безпеки підприємства 
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2009 2,04 4,71 0,23 -0,06 47,3 32,1 0,22 0,93 

2010 0,85 4,8 0,41 -0,29 23 18,7 0,02 0,4 

2011 0,5 3,6 0,55 -0,32 13,4 11,8 0,007 0,3 

2012 0,32 2,38 1,32 -0,92 7,1 6,7 0,048 0,23 

2013 0,77 1,32 0,97 -1,3 5 4,8 0,014 0,29 

Граничне 

значення 

не  
менше  

2 

не 
менше 

0,5 

не 
більше  

1 

не  
менше  

0,4 

не  
менше  

10 

не  
менше  

20 

не  
менше  

0,2 

не  
менше  

0,7 

 
Натомість у 2013 р. більшість показників-стимуляторів істотно ни-

жчі за порогові значення. Станом на 31.12.2013 р. фінансове становище 

підприємства характеризується недостатньою платоспроможністю та лік-

відністю, обмеженою можливістю погашення поточної заборгованості 

коштами чи оборотними активами. Лише два показники – коефіцієнт  

фінансової незалежності та фінансовий важіль – знаходяться у межах по-

рогових значень. У зв’язку з цим можна зробити висновок про істотне  

погіршення стану фінансової безпеки.  

Отже, на основі результатів аналізу фактичних значень індика-

торів та їх порівняння з пороговими значеннями можна зробити висно-

вок про загострення низки загроз фінансовій безпеці підприємства 

внаслідок зменшення власного капіталу, прибутковості та платоспро-

можності.  

Проте за результатами такого дослідження неможливо оцінити 

динаміку рівня фінансової безпеки та визначити вплив загроз на рівень 

фінансової безпеки підприємства. Відповідно, здійснимо більш ґрун-

товне дослідження фінансової діяльності підприємства і розрахуємо 

інтегральний показник фінансової безпеки. 

Інтегральний індекс економічної безпеки підприємства визна-

чають [8] за формулою: 
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   (1) 

 

де і – коефіцієнт, що відображає значущість функціонального склад-

ника економічної безпеки;  

Rі – величина часткового критерію за i-тим функціональним 

складником;  

n – кількість функціональних складників економічної безпеки 

підприємства. 

Значення окремих функціональних критеріїв розраховуються як 

співвідношення можливої величини збитку підприємства і суми витрат 

на реалізацію заходів, пов’язаних із його попередженням: 

 

і

і

i
З

СЗ
R  ,       (2) 

 

де CЗі – сукупний збиток за і-тим функціональним складником еконо-

мічної безпеки, грн;  

Зі – сумарні витрати на реалізацію заходів щодо попередження 

збитку за і-тим функціональним складником економічної безпеки, грн. 

Проте, як зазначає Т. Васильців, запропонований критерій може 

використовуватися тільки у випадку наявності кількісних оцінок збит-

ку, пов’язаного із впливом загроз, а також величини витрат, необхід-

них для їхнього усунення [9, с. 47]. Зважаючи на відсутність необхід-

них даних для досліджуваного підприємства, як часткові критерії за 

кожним функціональним складником використаємо нормалізовані 

значення індикаторів фінансової безпеки підприємства.  

Нормування статистичних показників проводимо згідно з мето-

дом, за якого для показників-стимуляторів як нормувальне значення 

оберемо максимальне значення показника для досліджуваного підпри-

ємства за п’ять років (2009–2013 рр.), а для показників-

дестимуляторів – мінімальне значення відповідного показника за цей 

період. Отож, нормування статистичних показників здійснюватимемо 

за формулами (3) і (4), що дозволить повністю врахувати позитивні 

і  негативні тенденції в фінансовій діяльності підприємства під час 

розрахунку інтегрального показника фінансової безпеки: 
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де 
фактХ

і

 – фактичне значення і-го індикатора фінансової безпеки 

підприємства; 

норм
S

Х
i

 – нормалізоване значення і-го показника-стимулятора 

фінансової безпеки підприємства;  

норм
D

Х
i

 – нормалізоване значення і-го показника-дестимуля- 

тора фінансової безпеки підприємства;  

maxX
 – максимальне значення і-го індикатора фінансової без-

пеки підприємства;  

minX  – мінімальне значення і-го індикатора фінансової безпе-

ки підприємства за досліджуваний період. 

Вагові коефіцієнти і для індикаторів розраховуємо за допомо-

гою моделі головних компонент модуля «Факторний аналіз» програми 

«Статистика» і за формулою (1) визначаємо інтегральний індекс фі-

нансової безпеки підприємства.  

Як бачимо з таблиці 2, у 2009 р. усі індикатори фінансової без-

пеки відповідали критеріям безпеки, про що свідчать високі нормалі-

зовані значення цих показників. Відповідно інтегральний показник 

фінансової безпеки у 2009 р. також наближається до найвищого зна-

чення – 1. З 2010 р. унаслідок різкого погіршення показників, особливо 

коефіцієнта маневрування власного капіталу та коефіцієнта абсолют-

ної ліквідності, здійснюється зниження рівня фінансової безпеки підп-

риємства, про що свідчить зменшення інтегрального показника з 0,999 

у 2009 р. до 0,415 у 2010 р. і до 0,188 у 2013 р. Як відомо, зміна кожно-

го індикатора щодо його порогового значення сигналізує про посилен-

ня або послаблення загроз фінансовій безпеці підприємства.  

Визначивши ступінь впливу зміни кожного індикатора на зміну 

значення інтегрального показника, можна оцінити вплив відповідної 

загрози на рівень фінансової безпеки підприємства. З метою визначен-

ня відповідних показників, покращення яких найбільше сприятиме 

зміцненню безпеки підприємства, та виявлення на цій основі най- 

більш впливових загроз, для мінімізації або усунення яких необхідно 

насамперед розробляти відповідні заходи, застосуємо метод аналізу 

чутливості інтегрального індексу фінансової безпеки до зміни кожного 

індикатора. 
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Таблиця 2 
 

Інтегральний показник фінансової безпеки підприємства 
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нормалізовані значення показників 

 2009 1 0,981 1 1 1 1 1 1 0,999 

 2010 0,417 1 0,561 0,207 0,486 0,582 0,091 0,430 0,415 

 2011 0,245 0,75 0,418 0,187 0,283 0,367 0,032 0,322 0,282 

 2012 0,157 0,496 0,174 0,065 0,150 0,209 0,218 0,247 0,191 

 2013 0,377 0,275 0,237 0,046 0,106 0,149 0,064 0,312 0,188 

 Вагові   

 к-ти 
0,141 0,051 0,121 0,144 0,127 0,119 0,153 0,143 – 

 

Визначення показників, які найбільше впливають на рівень фі-

нансової безпеки досліджуваного підприємства, здійснимо з викорис-

танням функціональної залежності інтегрального індексу від множини 

індикаторів, отриманої в процесі обробки даних за допомогою моделі 

головних компонент у програмі «Статистика». Розрахуємо коефіцієнт 

чутливості (еластичності) у 2013 р. на основі підходу, викладеного 

в  [10], за формулою: 
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        (5)

 
 
де ∆ІФБ – різниця між фактичним значенням інтегрального індексу  

фінансової безпеки і значенням індексу після зміни статистичного  

значення індикатора на 1%;  
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∆хі – величина зміни статистичного значення індикатора;  

хі – фактичне (початкове) значення статистичного індикатора;  

ІФБ – початкове значення інтегрального індексу фінансової  

безпеки. 

Результати розрахунку коефіцієнта чутливості (табл. 3) до- 

водять, що інтегральний індекс фінансової безпеки підприємства 

є  найбільш чутливим до зміни коефіцієнта загальної ліквідності 

(Кч = 0,282), який характеризує здатність підприємства погашати  

поточні (короткострокові) зобов’язання за рахунок оборотних  

активів.  

Це  означає, що зменшення коефіцієнта загальної ліквідності 

на  1% призводить до зниження інтегрального показника фінансової 

безпеки підприємства на 0,282% за інших рівних умов. 

 
Таблиця 3 

 

Рівень чутливості інтегрального показника  

фінансової безпеки підприємства до зміни індикаторів 
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чутливості 
0,282 0,075 0,154 0,035 0,072 0,094 0,052 0,237 

 
Інтегральний індекс фінансової безпеки досліджуваного підпри-

ємства також достатньо чутливий до зміни коефіцієнта швидкої лік- 

відності (Кч = 0,237), який характеризує платіжні можливості підпри-

ємства щодо погашення поточних зобов’язань за умови своєчасного 

здійснення розрахунків з дебіторами.  

Відповідно, зменшення значення цього коефіцієнта на 1%  

призведе до зниження інтегрального показника фінансової безпеки 

на  0,237% за інших рівних умов. 
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Отже, враховуючи істотний вплив показників ліквідності на рі-

вень фінансової безпеки досліджуваного підприємства, визначимо  

основні загрози: недостатність у підприємства оборотних коштів, 

які  можуть бути використані для погашення короткострокових  

зобов’язань; зниження реальних надходжень за зростаючої потреби 

підприємства в коштах; зростання низьколіквідних елементів (запасів) 

у  структурі поточних активів; зростання ймовірності неповернення 

боргів і зниження реального рівня платоспроможності.  

Висновки. З метою оцінки рівня фінансової безпеки підприєм- 

ства доцільно застосовувати індикативний підхід, який дозволяє на 

стадії попереднього аналізу показників діяльності підприємства визна-

чити ступінь їх відповідності критеріям безпеки, та зробити попередні 

висновки про стан безпеки. Формування системи індикаторів здійсню-

ється з урахуванням різних аспектів діяльності підприємства, для чого 

використовуються показники платоспроможності, фінансової стійкості 

та прибутковості.  

Для дослідження зміни рівня фінансової безпеки підприємства 

та забезпечення можливості проведення міжгалузевих і внутрішньога-

лузевих порівнянь та групування великої кількості підприємств за сту-

пенем їх відповідності критеріям безпеки розраховується інтегральний 

показник методом «зважених сум»: сума добутків нормалізованих зна-

чень індикаторів на їхні вагові коефіцієнти.  

Процедуру нормування фактичних значень індикаторів необ-

хідно проводити за таким принципом: нормалізоване значення показ-

ників-стимуляторів визначається як відношення фактичного значення 

показника у рік t до його максимального значення за досліджуваний 

період, а для показників-дестимуляторів використовується відношення 

мінімального значення показника за досліджуваний період до його 

фактичного значення у рік t. Вагові коефіцієнти визначаються за до-

помогою моделі головних компонент модуля «Факторний аналіз» про-

грами «Статистика». 

Ранжування загроз фінансовій безпеці підприємства і визначен-

ня найбільш небезпечних із них доцільно здійснювати за результатами 

розрахунку коефіцієнта чутливості інтегрального показника до зміни 

кожного окремого індикатора.  

Коефіцієнт чутливості (еластичності) визначається як від- 

носна зміна інтегрального показника фінансової безпеки у від- 

сотках, що відповідає відносній зміні фактора (індикатора) на 

1%  за  інших рівних умов. Індикатори, для яких значення коефі- 

цієнтів чутливості будуть найбільші, відображають істотні загрози 

фінансовій  безпеці.  
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Це дозволяє керівництву підприємства зосередити увагу насам-

перед на ключових загрозах безпеці та розробляти заходи щодо їх уни-

кнення чи зниження впливу. 
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Бабец И. Г. Усовершенствование методики оценки уровня финан-

совой безопасности предприятия 

Предложена модифицированная методика оценки уровня финансовой 

безопасности предприятия, предусматривающая исследование динамики ин-

тегрального показателя, выявление и анализ ключевых угроз безопасности. На 

примере предприятия апробированы усовершенствованные методические 

подходы к нормированию индикаторов, расчету интегрального показателя 

финансовой безопасности и определению влияния изменения индикаторов на 

изменение интегрального показателя. С помощью коэффициента чувствите-

льности определены наиболее существенные угрозы финансовой безопасности 

предприятия и источники их возникновения.  

Ключевые слова: финансовая безопасность предприятия, интеграль-

ный показатель, угрозы безопасности, коэффициент чувствительности. 
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Babets I. G. Improvement of methods of evaluating of financial security 

enterprise level 

A modified method of estimating the degree of financial security of an enter-

prise was suggested. It involves the study of dynamics of integral index and the iden-

tification and analysis of the key security threats. In order to assess the level of 

company’s financial security an indicative approach was used. That allows deter-

mining the degree of compliance of financial security of an enterprise during the 

period of preliminary analysis of the company’s performance with the adopted secu-

rity guidelines and drawing preliminary conclusions about the state of security. 

Thus the formation of a system of indicators occurs with the use of indicators of 

solvency, financial stability and profitability. To investigate the changes in the level 

of company’s financial security and provide opportunities for cross-sectorial or 

intra-industry comparisons an integral index is calculated as the sum of normalized 

values of indicators multiplied by their weights. Normalized values of stimulant 

indicators are calculated as the ratio of the actual value of the index in year t to its 

maximum value over the studied period, and for the de-stimulant indicators – the 

ratio of the minimum value of the index over the period to its actual value in year t. 

Ranking threats to the financial security of an enterprise and determining 

the most dangerous ones was done on the basis of the calculation of the integral 

index of sensitivity to change. Sensitivity coefficient is defined as the relative change 

in the integral indicator of financial security (in percentage) which corresponds to 

the relative change in factor by 1%, ceteris paribus. Indicators, for which the values 

of the coefficients of sensitivity will be the largest, reflect the significant threat to 

financial security. This allows company management to focus primarily on key secu-

rity threats and to develop measures to avoid or reduce the impact. 

Key words: financial security of an enterprise, integral index, security 

threats; sensitivity coefficient 
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УДК 336.6:658.1             Н. М. Внукова,  

М. М. Воротинцев 

 
АНАЛІЗ ІНТЕГРАЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ РІВНЯ 

КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ФІНАНСОВИХ 
КОМПАНІЙ І КРЕДИТНИХ СПІЛОК 

 
Виконано аналіз існуючих підходів і моделей розрахунку інтегральних 

показників кредитостійкості кредитних спілок та фінансових компаній в 

Україні. Визначено, що модель розрахунку інтегрального показника боржника-

юридичної особи, що застосовується, не є оптимальною. Перевірено та ви-

значено нові інтервали (межі) оцінки кредитостійкості кредитних спілок 
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і  фінансових компаній. Запропоновано розробити модельний базис функціону-

вання кредитних спілок і фінансових компаній з урахуванням їх інтегральних 

показників (моделі функціонування; класів або груп (кластерів), до яких нале-

жить суб’єкт господарювання, меж розподілу за визначеними кластерами; 

функціональних залежностей, які б описували та ураховували індивідуальні 

особливості суб’єктів господарювання). 

Ключові слова: фінансова компанія, кредитна спілка, модель, інтег-

ральний показник, кластер. 

 

Постановка проблеми. Розподіл і перерозподіл створеного 

в  суспільстві продукту виражається в огранізації централізованих 

і  децентралізованих кредитно-фінансових установ, якими розгляда-

ються фінансові компанії та кредитні спілки. Фінансовий ринок є ос-

новним інструментом функціонування суб’єктів економічних стосун-

ків в умовах ринкової економіки. Його існування обумовлено наявніс-

тю тимчасово вільних грошових мас, які акумулюються в кредитній 

системі (ринок кредитних ресурсів), тобто в фінансових компаніях 

і  кредитних спілках. А оскільки є ринок, що призводить до виникнен-

ня конкуренції, яка створює відповідний попит і необхідність вибору 

за  деяким показником або індикатором, актуальне питання визначен-

ня  інтегрального показника боржника-юридичної особи для небан- 

ківських фінансових установ, зокрема фінансових компаній та кре- 

дитних  спілок. 

Стан дослідження. Аналізу діяльності із дослідження інтегра-

льних показників фінансово-кредитних інститутів і небанківських 

установ в умовах ринкової економічної системи присвятили свої робо-

ти такі українські та зарубіжні вчені: В. Базилевич [8; 9], З. Васильчен-

ко [10; 11], Б. Дадашев [13], О. Іваненко [16], Н. Ковтун [14], Л. При-

мостка [15] та ін. Однак питання визначення інтегральних показників 

кредитостійкості кредитних спілок і фінансових компаній, які б урахо-

вували особливості кожної з нефінансових установ і мали би застосу-

вати в основі системний підхід, залишається невирішеним.  

Мета статті – виконати аналіз існуючих підходів і моделей роз-

рахунку інтегральних показників кредитостійкості суб’єктів господа-

рювання (кредитних спілок і фінансових компаній) в Україні, переві-

рити та визначити нові інтервали (межі) оцінки кредитостійкості кре-

дитних спілок і фінансових компаній стосовно їх включення до відпо-

відних класів або груп (кластерів).  

Виклад основних положень. Останніми роками на національ-

них ринках позикових капіталів розвинутих країн важливу роль розпо-

чали виконувати спеціалізовані небанківські кредитно-фінансові уста-

нови, які посіли важливе місце в накопиченні та мобілізації грошового 
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капіталу. До цих установ слід віднести (згідно з наведеною класифіка-

цією [17]) позиково-ощадні асоціації, будівельні товариства, інвести-

ційні та фінансові компанії, благочинні фонди, кредитні спілки. Ці 

інститути суттєво витіснили банки в акумуляції заощаджень населення 

і стали важливим постачальником позикового капіталу [1]. 

Серед перелічених небанківських установ для дослідження ви-

ділено фінансові компанії та кредитні спілки як представників фінан-

сової та кредитної підсистем фінансово-кредитної системи України.  

Відповідно до Закону України «Про фінансові послуги і держа-

вного регулювання ринків фінансових послуг», фінансова компанія – 

юридична особа, яка, відповідно до закону, надає одну або декілька 

фінансових послуг і яка внесена у відповідний реєстр в порядку, вста-

новленому законом [2].  

Згідно з Законом України «Про кредитні спілки», кредитна спі-

лка – це неприбуткова організація, заснована фізичними особами, 

професійними спілками, їх об’єднаннями на кооперативних засадах 

з  метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та 

наданні фінансових послуг за рахунок об’єднаних грошових внесків 

членів кредитної спілки [3]. 

Аналізуючи стан кредитних спілок і фінансових компаній в 

Україні, встановлено таке. За даними Національної комісії з фінансо-

вих послуг (Нацкомфінпослуг), кількість кредитних установ в Україні 

в січні-червні 2014 року збільшилася на 2,8% порівняно з аналогічним 

періодом 2013 року – до 745. Зокрема, зареєстровано 627 кредитних 

спілок (станом на січень-червень 2014 року [4]). Збільшення відбулося 

через зростання кількості кредитних спілок (на 5 од., або на 0,8%). 

Як  зазначає регулятор, найбільшу кількість кредитних установ зареєс-

тровано в Києві та Київській області – 154 (20,7%), Луганській – 

53  (7,1%), Донецькій – 46 (6,2%), Харківській – 45 (6%), Дніпропет-

ровській – 39 (5,2%) та Одеській – 38 (5,2%) [4].  

Водночас кількість членів кредитних спілок скоротилася на 

13% – до 878,7 тис. осіб. Кількість членів кредитних спілок, які мають 

діючі кредитні договори, скоротилася на 14,4% – до 207,5 тис. осіб, які 

мають діючі депозитні договори, – із 42 до 34,7 тис. осіб. Крім того, 

відбулося зменшення частки осіб, які не користуються послугами кре-

дитних спілок, але залишаються їх членами, – з 725,1 тис. станом на 

30  червня 2013 року до 636,5 тис. осіб на кінець першого півріччя 

2014 року. За кількістю членів кредитних спілок лідирують Одеська 

область (265,9 тис. осіб), Львівська (180,6 тис. осіб), Київ і Київська 

область (75,5 тис. осіб), Івано-Франківська (63,5 тис. осіб), Закарпатсь-

ка (61,1 тис. осіб) і Донецька області (58 тис. осіб). За результатами 
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півріччя, як і раніше, більшість кредитних спілок (60,4%) об’єднує до 

1  тис. членів, 35,7% кредитних спілок об’єднує від 1 тис. до 10 тис. 

членів, в 11 кредитних спілок входить від 10 тис. до 20 тис. осіб, 

у  шість кредитних спілок входить понад 20 тис. членів [4].  

Також активи небанківського фінансового сектора України в сі-

чні-червні 2014 року збільшилися на 9,3% порівняно з аналогічним 

періодом 2013 року – до 131 млрд грн. За даними Нацкомфінпослуг, 

зокрема активи кредитних спілок, скоротилися на 14,3%, фінансових 

компаній – на 6,8%, до 42,4 млрд грн.  

На фінансові компанії припадає 32,4% загального обсягу акти-

вів, на кредитні спілки – 1,8% [4]. Станом на 31.10.2014 р. у Держав-

ному реєстрі фінансових установ міститься інформація про 330 фінан-

сових компаній, що на 47 установ (або на 12,47%) менше порівняно з 

відповідною датою 2013 року (станом на 31.12.2013 р. – 377 фінансо-

вих компаній) [16]. 

Отож, кредитні спілки у сучасних економічних умовах знахо-

дяться у нестабільному становищі і мають деякі невирішені проблеми 

[5]: 1. Відсутність механізму гарантування вкладів членів кредитних 

спілок. 2. Незадовільний стан корпоративного управління в кредитних 

спілках. 3. Недостатність гарантій захисту прав членів кредитних спі-

лок як співвласників і споживачів їх послуг. 4. Недосконалість системи 

юриспруденційного нагляду на ринку кредитних установ. 

Серед проблем, які виникають у фінансових компаній, виділя-

ють [5]: 1) відсутність на законодавчому рівні дієвого механізму захи-

сту прав довірителів фондів фінансування будівництва житла; 2) зако-

нодавча неврегульованість використання факторингу в колекторсько-

му бізнесі, і як наслідок – незахищеність громадян перед колекторами; 

3) обмеженість доступу споживачів фінансових послуг до інформації 

про діяльність фінансових установ. 

Для оцінки кредитоспроможності та конкурентоспроможності 

суб’єктів господарювання на ринку фінансових послуг пропонується 

застосовувати моделі розрахунку інтегрального показника боржника, 

визначеного на підставі його річної фінансової звітності щодо струк-

тури доходів за останній звітний період. Це дозволить класифікувати 

суб’єкта господарювання на ринку фінансових послуг за його рейтин-

гом згідно з визначеним класом, а також перевірити правильність ви-

значення запропонованих меж розподілу інтегрального показника. 

Модель розрахунку інтегрального показника боржника-

юридичної особи, що належить до малого підприємства (у більшості 

випадків за середньообліковою чисельністю працюючих за звітний 

(фінансовий) рік [6] та обсягом валового доходу від реалізації продук-
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ції (робіт, послуг) за цей період), яке складає фінансову звітність від-

повідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затвердже-

них наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 № 87, зареєст-

рованих у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за № 391/3684 (зі  

змінами) [18].  

Методика встановлює єдині методичні засади проведення бан-

ками оцінки фінансового стану позичальників-юридичних осіб (крім 

банків) з метою визначення їх кредитоспроможності та розрахунку 

показника ризику кредитної заборгованості. 

Модель розрахунку інтегрального показника боржника-юридич- 

ної особи визначається не рідше ніж один раз на рік, дотримуючись 

максимального значення питомої ваги доходу від певного виду діяль-

ності (у відсотках) у загальному обсязі чистого доходу (виручки), 

отриманого від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). 

Для дослідження було обрано найбільш стабільних 25 фінансо-

вих компаній і 25 кредитних спілок України (у подальшому дослі-

дженні для визначення репрезентативної вибірки плануємо збільшити 

кількість установ). Згідно із Законом України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України з питань регулювання підприємни-

цької діяльності» від 18.09.2008 р. № 523-VI, ці підприємства слід від-

нести до малих [6], у яких середньооблікова чисельність працюючих за 

звітний (фінансовий) рік не перевищує п’ятдесят осіб, а обсяг валового 

доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період не пере-

вищує сімдесят мільйонів гривень. Отже, розрахунок було здійснено за 

дискримінантною моделлю, представленою в табл. 1 [6]. 

Методичною основою визначення базового інтегрального пока-

зника фінансового стану є метод багатофакторного дискримінантного 

аналізу.  

Базова модель багатофакторної дискримінантної функції для ро-

зрахунку інтегрального показника має такий вигляд: 

 

Z = а1×К1 + а2×К2 + а3×К3 + а4×К4 + а5×К5 + аn×Кn – a0, 

 

де Z – базовий інтегральний показник фінансового стану позичальни-

ка-юридичної особи;  

К1, К2, … Кn – фінансові коефіцієнти, що розраховуються на 

базі фінансової звітності позичальника;  

а1, а2.... аn – параметри дискримінантної функції (вагомість 

впливу окремих фінансових коефіцієнтів на загальний базовий інтег-

ральний показник фінансового стану);  

а0 – вільний член дискримінантної функції. 



_________________________________________________  Серія економічна ________ 
__________________________________________________________________________ 

 259 

Таблиця 1 
 

Модель розрахунку інтегрального показника 

боржника-юридичної особи 
 

Група видів економічної діяльності Модель 

Фінансова та страхова діяльність 

(крім банків): секція К (розділи 64–

66) для малих підприємств 

Z = 0,02 × МК1 + 1,7 × МК3 + 

+ 0,001 × МК4 +  + 0,001 × МК5 + 

+ 0,15 × МК6 + 3,1 × МК8 + 

+ 0,02 ×  МК9 – 0,4 

 

Фінансові інтегральні коефіцієнти визначаються згідно з Додат-

ком 3 до Положення про порядок формування та використання банка-

ми України резервів для відшкодування можливих втрат за активними 

банківськими операціями та на підставі даних фінансової звітності за 

останній звітний період, а також даних звітності останнього звітного 

року для боржника – малого підприємства – за формою № 1-м або 

№  1-мс «Баланс» (ф. 1-м або 1-мс), формою № 2-м або № 2-мс 

«Звіт  про фінансові результати» (ф. 2-м або 2-мс). Розраховані інтег-

ральні коефіцієнти за період дослідження 2009–2013 рр. наведені 

в  табл. 2–3, які були розраховані як середні значення за отриманою 

вибіркою  даних. 

Отриманий із застосуванням дискримінантної моделі інтеграль-

ний показник фінансового стану позичальника визначається як базо-

вий. Базовий показник коригується на коефіцієнти, які характеризують 

кредитну історію позичальника, цільове використання кредиту та стан 

обслуговування боргу. 

Результати розрахунку (здійснювався згідно із означеною мо-

деллю, табл. 1) інтегрального показника фінансових компаній та кре-

дитних спілок представлені в табл. 4.  

Отримані значення інтегрального показника ранжирувалися  

згідно із визначеними межами діапазонів [7] із підрахуванням їх кіль-

кості, що увійшла до відповідного діапазону, з  метою визначення 

їх  кредитоспроможності та розрахунку показника ризику кредитної 

заборгованості. 

Згідно з Додатком 3 до Положення про порядок формування 

та  використання банками України резервів для відшкодування мож- 

ливих втрат за активними банківськими операціями, клас боржника-

юридичної особи визначається залежно від значення інтегрального 

показника з урахуванням величини підприємства, що потрапляє у від-

повідні межи. 
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Таблиця 2 
 

Проміжні коефіцієнти фінансових компаній,  

розраховані за період дослідження 2009–2013 рр. 
 

П
ід

п
р
и

єм
ст

ва
 

Ф
ін

ан
со

ва
 к

о
м

п
ан

ія
  

«
Б

р
ед

ек
с 

Ф
ін

ан
с»

  

(м
. 
О

д
ес

а)
 

«
Б

о
р
и

сп
іл

ь 
К

ап
іт

ел
ь
»
 

(м
. 
К

и
їв

) 

«
Ін

ве
ст

и
ц

ій
н

о
- 

Б
у
д
ів

ел
ьн

и
й

 Т
р
ас

т»
 

(м
. 
Д

о
н

ец
ьк

) 

«
С

іг
н

іф
ер

 О
н

л
ай

н
»
 

(м
. 
Д

н
іп

р
о
п

ет
р
о
вс

ьк
) 

«
Г

ар
аз

д
 Ф

ін
ан

си
»
 

(м
. 
Ів

ан
о
-Ф

р
ан

к
ів

сь
к
) 

«
Д

и
н

ер
о

-К
ап

іт
ал

»
  

(м
. 
Х

ар
кі

в
) 

«
Б

к
 П

ар
у
с»

 

(м
. 
К

и
їв

) 

Ф
ін

ан
со

ва
 к

о
м

п
ан

ія
  

«
Ін

те
р
 І

н
ве

ст
»
 (

м
. 
К

и
їв

) 

Ф
ін

ан
со

ва
 к

о
м

п
ан

ія
  

«
Т

ал
ін

о
ф

ф
»
 

(м
. 
О

д
ес

а)
 

Ф
ін

ан
со

ва
 к

о
м

п
ан

ія
  

«
Г

р
о
н

а»
 (

м
. 

О
д

ес
а)

 

Т
о
ва

р
и

ст
в
о
 з

 о
б

м
еж

ен
о
ю

  

в
ід

п
о
в
ід

ал
ь
н

іс
тю

 «
У

н
ів

ер
са

л
ь
н

і 
 

П
л
ат

іж
н

і 
Р

іш
ен

н
я»

 (
м

. 
К

и
їв

) 

Т
о
ва

р
и

ст
в
о
 з

 о
б

м
еж

ен
о
ю

  

в
ід

п
о
в
ід

ал
ь
н

іс
тю

 «
Іп

о
те

ч
н

а 
 

К
о
м

п
ан

ія
 «

А
р
к
ад

а-
Ф

о
н

д
»
  

(м
. 
К

и
їв

) 

Т
о
ва

р
и

ст
в
о
 з

 о
б

м
еж

ен
о
ю

  

в
ід

п
о
в
ід

ал
ь
н

іс
тю

  

«
Н

м
т 

«
Ін

ве
ст

м
ен

тс
»
 (

 

м
. 
К

и
їв

) 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

МК1 21,98 4622,3 2818,90 108,27 4744,73 1,63 148,09 633,15 1,69 90,48 182,35 417,19 542,26 

МК3 0,78 0,99 0,86 1,01 0,98 0,26 0,54 0,47 0,99 0,79 0,99 0,17 1,00 

МК4 38,28 1,35 232,60 43,02 242,42 361,34 11,02 636,235 1,03 1,47 281,47 0,40 1105,90 

МК5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,20 0,40 

МК6 0,26 0 -0,24 -10,95 -4,02 0 0,05 -0,064 0,04 -0,28 0,00 2,10 -0,02 

МК8 0,013 0,01 0,02 -0,04 -0,26 0,19 0,01 -0,003 0,0004 0,001 -0,14 0,00 -0,02 

МК9 0,15 0 0,02 0,01 0,01 0 29,04 0 1,96 0,02 0,00 0,00 0,06 

 
Продовження табл. 2 

 

Проміжні коефіцієнти фінансових компаній,  

розраховані за період дослідження 2009–2013 рр. 
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№ 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

МК1 1,63 1324,29 1,10 91,72 203,54 23,55 1,21 14,05 11,18 85,63 7,88 1,08 

МК3 0,33 1,00 0,37 0,98 0,43 0,95 0,98 0,34 0,83 0,99 1,00 0,07 

МК4 55,81 55,11 1,22 43,68 1877,48 341,36 1,00 18,44 8,88 15,83 1,01 
4212,

77 

МК5 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 

МК6 -0,08 0,00 0,01 0,00 -0,95 -0,04 -0,88 -0,30 0,00 0,11 -0,87 0,74 

МК8 0,00 0,08 0,03 0,00 -0,07 0,00 0,00 -0,05 -0,05 -0,01 0,00 0,01 

МК9 0,08 8,40 0,22 0,00 0,08 0,01 0,08 0,06 0,00 0,17 0,29 0,01 



_________________________________________________  Серія економічна ________ 
__________________________________________________________________________ 

 261 

Таблиця 3 
 

Проміжні коефіцієнти кредитних спілок,  

розраховані за період дослідження 2009–2013 рр. 
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№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

МК1 55,93 21,89 2,16 1,55 1,86 8,32 9,00 5,79 2,31 2,50 3,28 1,21 15,22 

МК3 0,92 0,94 0,48 0,39 0,35 0,78 0,61 0,59 0,15 0,47 0,61 0,42 0,24 

МК4 904,50 72,23 3,88 2,53 8,58 228,89 104,01 23,00 121,49 3,92 36,02 9,29 3,46 

МК5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МК6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МК8 0,16 0,06 -0,04 0,01 0,01 0,00 0,05 0,05 0,02 0,03 0,14 0,05 0,01 

МК9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Продовження табл. 3 

 

Проміжні коефіцієнти кредитних спілок,  

розраховані за період дослідження 2009–2013 рр. 
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№ 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

МК1 2,13 1,35 1,88 1,92 1,49 2,20 1,52 3,02 5,22 2,14 1,49 1,74 

МК3 0,54 0,33 0,27 0,39 0,40 0,55 0,23 0,49 0,14 0,42 0,24 0,37 

МК4 2,43 1,92 18,57 45,80 2,28 16,34 10,75 14,28 8,25 14,39 4,48 2,55 

МК5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МК6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МК8 -0,02 0,01 0,02 0,02 0,06 0,03 0,01 0,09 -0,04 0,05 -0,02 0,03 

МК9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Таблиця 4 
 

Середній інтегральний показник фінансових компаній  

та кредитних спілок за 2009–2013 рр. 

(розрахований на основі табл. 1–3) 
 

 Фінансові компанії 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ZФКn 1,4902 93,7958 57,6803 1,7581 95,0000 1,0549 4,1080 13,6878 1,3760 2,7136 4,7783 8,5638 13,1767 

№ 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  

ZФКn 0,2249 28,2672 0,3452 3,1397 5,9105 2,0298 1,1420 0,2656 1,0772 3,0068 1,3229 4,1027  

 Кредитні спілки 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ZКСn 3,6768 1,8916 0,3260 0,3428 0,2618 1,3255 1,1203 0,9053 0,0788 0,5228 1,1750 0,4923 0,3377 

№ 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  

ZКСn 0,5123 0,2334 0,1670 0,4122 0,4924 0,6820 0,0525 0,7857 -0,1818 0,5315 -0,0150 0,3597  

 

Отримані вихідні (кінцеві) дані наочно демонструють розподіл у 

часі (2009–2013 рр.) кількості досліджених фінансових компаній і кре-

дитних спілок (табл. 5).  

Наведений розподіл демонструє належну тенденцію за визначе-

ними рівнями інтегрального показника, з якої наочно представлена 

тенденція зниження означеної кількості фінансових компаній і кредит-

них спілок у часі з наближенням їх до верхньої межі (1,2) за визначе-

ним рівнем.  

Загальне відхилення від середнього рівня у позитивну сторону 

свідчить про відповідні позитивні зміни їх рівня за інтегральним пока-

зником фінансового стану боржника. 

 
Таблиця 5 

 

Кількісний розподіл фінансових компаній 

і кредитних спілок у визначених межах 

(від -4,2 до +2) за Положенням [7] за 2009–2013 рр. 
 

2 1,2 0,95 0,52 0,1 -0,25 -0,83 -4,2

2009 0 7 1 5 3 3 1 1

2010 0 6 2 4 4 2 1 1

2011 0 9 0 2 6 2 1 0

2012 1 7 0 4 3 5 0 0

2013 1 9 2 3 4 0 0 1  
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Також із наведеного розподілу чітко помітна вагова частина у 

більш ніж 92% фінансових компаній і кредитних спілок, розташована 

у межах від -0,25 до + 1,2, тобто потрапляють у межі від 2-го до 6-го 

класу [7]. Тобто більшість фінансових компаній і кредитних спілок 

мають рейтинги від достатнього рівня спроможності виконувати свої 

зобов’язання, однак недостатній рівень захисту щодо можливих ризи-

ків економічної діяльності та вище середнього рівня спроможності 

виконувати зобов’язання, однак існують окремі недоліки в економіч-

ному розвитку (клас 2) до високого спекулятивного рівня та небезпеки 

припинення виконання зобов’язань та дефолту (клас 6). 

Однак, розглянута методика має, на нашу думку, такі недоліки: 

1. Підхід до визначення інтегрального показника є несистем-

ним, тобто він не дозволяє урахувати та формально описати усю  

сукупність фінансових компаній і кредитних спілок як єдину взаємо-

пов’язану систему. 

2. Інтегральний показник узагальнений, але не дає змоги вра-

хувати особливості різних видів небанківських установ (у нашому ви-

падку кредитних спілок та фінансових компаній). 

3. Запропоновані інтервали визначення класу підприємств 

не  мають достатнього математичного та наукового обґрунтування, що 

може призвести до неадекватного відображення отриманих значень 

діяльності реальному стану суб’єктів господарювання. 

4. Фінансові компанії і кредитні спілки розглядаються не як 

окремі особисті суб’єкти господарювання, а як базові однотипні оди-

ниці, для яких застосовується єдиний підхід, що не ураховує їх особ-

ливостей. 

У зв’язку із цим висуваємо гіпотезу, згідно з якою необхідно 

створити новий метод розрахунку інтервалів визначення класу відпо-

відності для фінансових компаній та кредитних спілок з урахуванням 

означених недоліків. Для визначення діапазонів інтегрального показ-

ника фінансових компаній та кредитних спілок та їх групування  

пропонується застосувати кластерний та дискримінантний аналіз за 

допомогою пакеті STATISTICA
TM

.  

Спочатку пропонується використати кластерний аналіз, який 

дозволить розділити (виділити) множину показників на групи або кла-

стери. Пропонується обрати для застосування об’єднувальний агломе-

ративний метод, що становить послідовне об’єднання близьких за їх 

параметрами об’єктів в один кластер. Процес такого послідовного 

об’єднання можна зобразити на графіку у вигляді дендрограми або 

дерева об’єднання. Таке зручне представлення дозволить наочно пред-

ставити кластеризацію агломеративними алгоритмами. Для порівняння 
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пропонується побудувати по дві діаграми для фінансових компаній за 

проміжними коефіцієнтами (які будуть визначені на проміжному етапі 

розрахунків) та за інтегральним показником боржника – юридичної 

особи. Такий розподіл дозволить значно зменшити помилку в розраху-

нках через своєчасне корегування отриманих даних. Також запропоно-

ваний розрахунок дозволить довести або спростити згадану кількість 

класів (гіпотеза). 

Таке розділення дозволить (гіпотеза) виявити залежність або  

незалежність застосованих моделей від типу суб’єктів господарюван-

ня, а також визначити індивідуальні моделі розрахунку інтегрального 

показника боржника-юридичної особи або моделі розрахунку проміж-

них коефіцієнтів. Крім того, якщо будуть отримані різні моделі для 

досліджувальних суб’єктів господарювання за інтегральним і проміж-

ними коефіцієнтами, то це буде доказ, що підтвердить необхідність 

подальшого застосування замість однієї моделі (багатофакторної дис-

кримінантної функції для розрахунку інтегрального показника) окре-

мих, отриманих у результаті дослідження.  

Висновки. У результаті дослідження був отриманий (розрахо-

ваний) інтегральний показник фінансових компаній та кредитних  

спілок, який дозволив визначити загальну їх кількість 92%, що відпо-

відають означеним межам із відповідними класами (від 2-го до  

6-го класу). Модель розрахунку інтегрального показника боржника-

юридичної особи (що отримана на основі методу багатофакторного 

дискримінантного аналізу), що застосовується, не є оптимальною, 

оскільки визначені суб’єкти господарювання мають певні особливості, 

які вимагають ураховувати їх окремо, у різних моделях. Як напрям 

щодо подальшого дослідження можна зазначити таке: розробити мо-

дельний базис функціонування кредитних спілок і фінансових компа-

ній з урахуванням їх інтегральних показників (моделі функціонування; 

класів або груп (кластерів), до яких належить суб’єкт господарювання, 

меж розподілу за визначеними кластерами; функціональних залежнос-

тей, які б описували та ураховували індивідуальні особливості 

суб’єктів господарювання). 

 

–––––––––––––––––– 
1. Спеціалізовані небанківські кредитно-фінансові установи [Елект-

ронний ресурс]. – Режим доступу: http://buklib.net/books/26616/ 

2. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових 

послуг: Закон України № 2664-III від 12 липня 2001 року [Електронний ре-

сурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=2664-14 

3. Про кредитні спілки: Закон України № 2908-III від 20 грудня 2001 р. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/2908-14 

http://buklib.net/books/26616/
http://zakon.nau.ua/doc/?code=2664-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/2908-14


_________________________________________________  Серія економічна ________ 
__________________________________________________________________________ 

 265 

4. Forbes Україна [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://forbes.ua/ua/news/1379048-kilkist-kreditnih-ustanov-v-ukrayini-zrosla. 

5. Концепція розвитку ринків небанківських фінансових послуг Укра-

їни на 2013–2014 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://nfp.gov.ua/files/docs/Prezentacia_syn.pdf. 

6. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань 

регулювання підприємницької діяльності: Закон України № 523-VI від 18 ве-

ресня 2008 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/523-17 

7. Методика інтегральної оцінки фінансового стану позичальників 

юридичних осіб [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kbs.org.ua/ 

files/897546123456.pdf. 

8. Базилевич В. Д. Метафизика экономики: монография / В. Д. Бази-

левич, В. В. Ильин. – 2-е изд., испр. и доп. – К.: Знання, 2010. – 925 с. 

9. Базилевич В. Д. Державні фінанси: навчальний посібник / В. Д. Ба- 

зилевич, Л. О. Баластрик; за заг. ред. В. Д. Базилевича. – К.: Атіка, 2004. –  

368  с. 

10. Васильченко З. Моделювання інтегрального показника економічної 

безпеки банку / З. Васильченко, І. Васильченко // Банківська справа. – 2006. – 

№ 5/6. – С. 44–56. 

11. Васильченко З. Універсальний комерційний банк як центральна 

ланка фінансово-промислової групи: общественно-политическая литература / 

З. Васильченко // Банкiвська справа. – 2002. – № 5. – С. 53–60. 

12. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua. 

13. Дадашев Б. А. Напрями та умови розвитку інноваційних процесів в 

сучасних умовах розвитку економіки України / Б. А. Дадашев, О. В. Кантаєва 

// Міжнародний збірник наукових праць. – Вип. 2 (20). – С. 155–167. 

14. Ковтун Н. В. Використання методів кластерного аналізу при  

багатовимірній періодизації та типологізації в дослідженні закономір- 

ностей глобалізації країн світу / Н. В. Ковтун, Н. І. Гражевська // Вісник  

Київського нац. університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2010. – 

Вип. 117. – С. 4–7. 

15. Примостка Л. О. Банківські ризики: теорія та практика управління: 

монографія / Л. О. Примостка, О. В. Лисенок, О. О. Чуб, П. М. Чуб, Г. Т. Кар-

чева, В. О. Черемис, М. І. Диба, М. І. Зубок, А. В. Нікітін, Л. В. Конопатська. – 

2008. – 456 с. 

16. Іваненко О. Статистична оцінка ефективності діяльності кредитних 

спілок в регіональному розрізі / О. Іваненко // Вісник Киiвського національно-

го університету iм. Тараса Шевченка. Серiя: Економiка. – 2014. – № 4 (157). – 

С. 44–47. 

17. Гроші та кредит: підручник / М. І. Савлук, A. M. Мороз, М. Ф. Пу-

ховкіна та ін.; за заг. ред. М. І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2001. – 604 с. 

18. Про затвердження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку: 

Наказ Міністерства фінансів № 87 від 31 березня 1999 року [Електронний ре-

сурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0391-99. 

http://forbes.ua/ua/news/1379048-kilkist-kreditnih-ustanov-v-ukrayini-zrosla
http://nfp.gov.ua/files/docs/Prezentacia_syn.pdf
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/523-17
http://kbs.org.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0391-99


________  НАУКОВИЙ ВІСНИК 2´2014 ______________________________________ 

________  Львівського державного університету внутрішніх справ ____________ 

 266 

Внукова Н. Н., Воротынцев М. М. Анализ интегральных показате-

лей уровня кредитоспособности субъектов хозяйствования 

Проанализированы существующие подходы и модели расчета интеграль-

ных показателей кредитоустойчивости кредитных союзов и финансовых компа-

ний. Определено, что применяемая модель расчета интегрального показателя 

должника-юридического лица не является оптимальной. Проверены и определены 

новые интервалы (пределы) оценки кредитоустойчивости кредитных союзов и 

финансовых компаний. Предложено разработать модельный базис функциониро-

вания кредитных союзов и финансовых компаний с учетом их интегральных пока-

зателей (моделей функционирования; классов или групп (кластеров), к которым 

принадлежит субъект ведения хозяйства, пределов распределения по определен-

ным кластерам; функциональных зависимостей, описывающих и учитывающих 

индивидуальные особенности субъектов ведения хозяйства).  

Ключевые слова: финансовая компания, кредитный союз, модель, ин-

тегральный показатель, кластер. 

 

Vnukova N. N., Vorotintcev M. M. Analysis of integrated indicators of 

the level of creditworthiness of finance companies and credit unions 

The analysis of existing approaches and models for calculating the integral 

indicators of credit stability of the business entities in Ukraine (credit unions and 

financial companies) has been performed. It has been determined that the model of 

the integral index calculating for the debtor – legal entity (which was obtained on 

the basis of multivariate discriminant analysis), which is currently used and which is 

not optimal, because the certain business entities have some features that need to 

consider them separately in different models. New intervals (ranges) of a credit 

stability assessment for the credit unions and financial companies on their including 

in the relevant classes or groups (clusters) were tested and determined. It has been 

established that the model basis of functioning for the credit unions and financial 

companies with regard to their integral indicators (operational models; classes or 

groups (clusters)) should be developed. Business entity, distribution limits by certain 

clusters, functional dependencies, which describe and take into account the individ-

ual characteristics business entities) belong to those indicators. Activity analysis of 

some researches for the integral indicators of the financial and credit institutions 

and non-bank entities under the conditions of the economic and market system was 

carried out in this article. Obtained study has been done in accordance with current 

local legislation. It has been established that the credit unions have enough instabil-

ity state and they have some unsolved problems. Some calculation models of the 

integral index (or indicator) debtor, which was determined basing on its annual 

financial statements for the income structure for the last reporting period, were 

suggested for use to assess the creditworthiness and competitiveness of business 

entities in financial services market. It makes possible to classify the entities on the 

financial services market by its ranking according to a specified class and will check 

a definition of the suggested distribution boards of the integral index. 

Key words: financial companies, credit unions, model, integral indicator, cluster. 
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УДК 338.9+658.01            Г. М. Воляник,  

М. К. Бондарчук, О. Б. Курило  

 
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА 

ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ 
З УРАХУВАННЯМ СТРАТЕГІЙ УПРАВЛІННЯ 

САНАЦІЄЮ 
 

Розглянуто механізм управління санаційним процесом у виробничо-

господарському об’єднанні, який ґрунтується на узгодженій стратегічній 

концепції формування асортименту продукції і нових видів послуг і раціоналі-

зації. Це дозволило, на противагу існуючим підходам, для забезпечення еконо-

мічної безпеки підприємства враховувати дві важливі стратегії: формування 

асортименту продукції і нових видів послуг та раціоналізації виробництва 

за  умов інноваційних трансформацій і забезпечити ліквідацію кризових  

ситуацій у ВГО. 

Ключові слова: економічна безпека, виробничо-господарське об’єд- 

нання, санація, стратегії управління санацією, інноваційні трансформації. 

 
Постановка проблеми. Економічна безпека підприємства і у 

складі виробничо-господарського об’єднання (далі – ВГО), і окремо 

вимагає впровадження санаційного управління у об’єднанні підпри-

ємств і потребує розроблення відповідного теоретичного підґрунтя – 

теорії кризових явищ, їх виникнення, розвитку, діагностики, методич-

ного забезпечення, а також здійснення практичної роботи.  

Процеси подальшого удосконалення виробничо-господарського 

об’єднання здійснюються через зміни у виробничих, збутових та екс-

портних планах об’єднання підприємств, використання ресурсів і змін 

у технічній і технологічній базі виробництва. ВГО повинні так сфор-

мувати свій виробничий напрям і асортимент продукції, щоб їх струк-

тура повністю відповідала стратегічним планам розвитку. Для цього у 

кожному виробничо-господарському об’єднанні здійснюється деталь-

ний аналіз діяльності, розробляється стратегічна концепція і коорди-

нуються заходи, які спрямовані на формування виробничої програми 

відповідно до вимог з його економічної безпеки. Рівень раціоналізації 

і  формування асортименту продукції ВГО визначає їх необхідне  

реагування на кризові ситуації, широке впровадження нових техноло-

гій паралельно з ефектом від економії і вивільнення робочої сили, зі 

зниженням питомого використання ресурсів і подальшим удоскона-

ленням матеріально-технічної бази. З метою забезпечення економічної 
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безпеки і для недопущення виникнення кризових ситуацій у виробни-

чо-господарському об’єднанні створюється та вдосконалюється узго-

джена стратегічна концепція формування асортименту продукції  

і  нових  послуг  та  раціоналізації. 

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 під час прийняття управлінського рі-

шення щодо інноваційних трансформацій санаційного характеру у 

ВГО потрібно чітко дотримуватися стратегічного плану його розвитку. 

Наголошено, що управління санацією ВГО стосовно розширен-

ня виробництва і підвищення її ефективності безпосередньо ґрунтуєть-

ся на економічних стратегіях розвитку країни, проблемах росту і стру-

ктурних проблемах, які необхідно вирішувати в об’єднанні. На засадах 

викладеного запропоновано у системі економічної безпеки загалом 

та  при управлінні санаційним процесом у ВГО зокрема враховувати 

дві важливі стратегії: формування асортименту продукції і нових  

видів послуг та раціоналізації виробництва за умов інноваційних  

трансформацій.  

Метою статті є забезпечення економічної безпеки об’єднання 

підприємств через удосконалення механізму управління санаційним 

процесом у системі ВГО, який ґрунтується на узгодженій стратегічній 

концепції формування асортименту продукції і нових видів послуг 

і  раціоналізації. 

Виклад основних положень. Стратегія формування асортимен-

ту продукції і нових видів послуг – це напрям планування і реалізації 

перспектив у ВГО, що спрямована на задоволення попиту та на вироб-

ництво ефективних асортиментів продукції через здійснення науково-

дослідних і дослідно-конструкторських робіт (НДДКР) та виготовлен-

ня виробів до їх збуту на внутрішньому та зовнішньому ринках, а та-

кож нових видів послуг у фінансово-кредитних учасників ВГО за  

рахунок джерел фінансування і надання послуг як усередині 

об’єднання, так і за її межами. Ця стратегія охоплює і оновлення номе-

нклатури продукції відповідно до попиту та використання переваг 

єдиного виробничого циклу ВГО, що забезпечує випуск високоякісних 

виробів, які конкурентоспроможні на внутрішньому ринку і експорт 

яких є ефективним, і оновлення спектру прибуткових фінансово-

господарських послуг. 

Ураховуючи провідну роль виробництва над обігом, розподілом 

та споживанням, у кожній ВГО під час розробки його стратегії за 

складом продукції, що виробляється, орієнтуються не тільки на поточ-

ний попит, але й одночасно впливають на ефективне формування  
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попиту, враховуючи тенденції науково-технічного прогресу і у ВГО, 

і  у споживачів. 

Стратегія раціоналізації виробництва спрямована на постійне 

покращення якості продукції, робіт і послуг. Водночас вона забезпечує 

економію робочого часу, енергії та матеріалів, тобто однією важливою 

метою є покращення умов праці і побуту.  

Обидві зазначені стратегії – передбачають здійснення узгодже-

ної стратегії в сфері використання ресурсів, оскільки оновлення асор-

тименту продукції і послуг реалізується одночасно з ліпшим викорис-

танням енергоносіїв і покращенням засобів праці, що призведе до  

повного задоволення попиту, розширення експорту за загального  

зниження витрат. 

Під час розроблення процесу оновлення асортименту продукції 

розрізняють: початок виробництва окремих нових і удосконалених 

виробів; перехід від випуску окремих виробів до системи виробів; 

упровадження нових асортиментів унаслідок зміни поколінь виробів. 

Як правило, оновлення окремих виробів на підприємстві або 

у  ВГО реалізується в межах групи виробів, а нові системи виробів 

або  зміна поколінь призводять до змін у поділі праці, спеціалізації 

і  кооперації ВГО та підприємств.  

Формування асортименту продукції у ВГО здійснюється шля-

хом: пришвидшення впровадження НДДКР, оновлення нової продук-

ції, виробництва і збуту виробів; забезпечення єдності розроблення 

продукції та технологій, включаючи засоби раціоналізації, які необ-

хідні ВГО; багатоцільове використання технологічних і організаційних 

рішень, що стосується засобів виробництва, споживання і спеціального 

технологічного обладнання, включаючи засоби автоматизації; вироб-

ництва нових виробів вже в першій партії в кількості, що відповідає 

попиту, і які конкурентоздатні на внутрішньому ринку; економічних 

розмірів виробництва деталей, вузлів та виробів шляхом уніфікації, 

спеціалізації і концентрації, тобто шляхом використання конструктив-

ної і технологічної схожості належного для виробництва асортименту 

продукції; економічного виробництва малих обсягів виробництва, що 

відповідають попиту; встановлення співвідношень між початком і за-

кінченням виробництва виробів та їх груп. 

Узгоджене вирішення питань формування асортименту продук-

ції та проведення раціоналізації дозволяє повніше використати мате- 

ріали і енергію, наприклад, через використання замкнутих циклів ви-

робництва і вторинної сировини. Досвід функціонування ВГО в інших 

країнах (Німеччина, Англія, Франція тощо) засвідчує, що оновлення 

асортименту безпосередньо визначає ефективність використання  
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ресурсів і загальну ефективність і динаміку виробництва. Відтак  

підготовка рішень стосовно оновлення асортименту продукції  

є невід’ємною частиною рішень щодо зниження та зміни структури 

загальних  витрат. 

Стратегія формування асортименту продукції ВГО виникає не 

тільки в результаті об’єднання положень довгострокових концепцій 

розвитку за групами виробів [1]. Принципові тенденції в сфері вимог 

споживачів, нових науково-технічних рішень на внутрішньому ринку 

вивчаються з погляду різних альтернативних дій. Якщо це не викону-

вати, то за розроблення стратегії залишаються невиявленими важливі 

технологічні зміни і нові комплексні рішення. 

Розроблення стратегії виробничо-господарського об’єднання 

виконується за активної участі основних партнерів із кооперації в га-

лузі науки, виробництва, внутрішньої і зовнішньої торгівлі. 

Стратегічно зорієнтовані асортимент продукції і нові послуги 

та  заходи щодо раціоналізації є основою розробки щорічних пла-

нів.  Однак при цьому можливе виникнення двох варіантів проблемних 

ситуацій: 

1) попит з боку внутрішнього і зовнішнього ринків перевищує 

виробничий потенціал ВГО і планові показники з експорту. В таких 

умовах, за управління санаційним процесом, до асортименту продукції 

включаються конкурентоспроможні товари і розробляється оптималь-

на виробнича програма. Під час розроблення плану ВГО враховуються 

галузеві пріоритети при задоволенні попиту на внутрішньому ринку 

і  забезпеченні поставок на експорт, вимоги до ефективності, ліміти, 

виявлений внутрішній попит, можливості для експорту, а також фонд 

часу і кооперовані поставки. Проект плану виконується з використан-

ням методів оптимізації. За основу плану беруться підготовлені рішен-

ня щодо формування асортименту продукції, які пов’язані з українсь-

кою та міжнародною спеціалізацією; 

2) частина асортименту виробленої продукції та деякі види фі-

нансових послуг не відповідають попиту внутрішнього та зовнішнього 

ринків. У таких умовах під час управління кризовими ситуаціями ви-

конуються зміни в структурі виробничої і фінансової програм. 

 Якщо проблемна ситуація своєчасно виявлена в процесі аналі-

тичної роботи, то ВГО реагує на неї впровадженням у виробництво 

нових, відповідних попиту виробів та послуг, перевіряє способи їх ре-

алізації, які дозволяють витримати конкуренцію на зовнішніх ринках 

щодо цін, якості і новизни. Однак, якщо впродовж невеликого проміж-

ку часу виникає ситуація, коли вироби і послуги вже не відповідають 

попиту або не достатні експортні можливості виробничої програми, 
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відтак неможливо виконати планові завдання, то виконуються опера-

тивні структурні зміни.  

У виробничо-господарських об’єднаннях, для яких характерною 

є перша ситуація, планування виробничої програми зосереджується на 

досягненні високого ефекту з раціоналізації та автоматизації виробни-

цтва з метою зниження витрат матеріалів, енергії і втрат робочого ча-

су, економії робочих місць і значного зниження собівартості. 

Виробничо-господарські об’єднання, на діяльність яких впливає 

друга ситуація, під час розроблення програми виробництва відповідно 

до попиту внутрішнього ринку і конкурентоздатних експортних виро-

бів також вживають заходів щодо зниження витрат. 

Залежно від відмінностей в науково-технічному рівні виробів, їх 

ресурсоємкості і ефективності виробництва, часу виготовлення і пози-

цій на ринку під час аналітичної роботи з’ясовуються, коли перша си-

туація може змінити другу. Такий прогноз необхідний для того, щоб 

своєчасно зважити альтернативні варіанти формування асортиментної 

продукції, що відповідають різним народногосподарським вимогам. За 

виникнення другої ситуації вже є варіанти можливих рішень. У цій 

ситуації миттєве реагування на неї обмежується не багатьма варіанта-

ми і можливостями. Водночас тут можуть виникати збитки від низької 

ефективності. Щоб зупинити це, потрібно знати перспективні плани 

виробництва, збуту та експорту ВГО. Тому формування асортименту 

продукції ВГО має першочергове значення для розроблення та здійс-

нення економічної стратегії і удосконалення виробничої структури 

народного господарства. 

За зміни проблемних ситуацій, переходу від першої до другої 

або від другої до першої в рамках окремої групи виробів у виробничій 

програмі підприємства чи ВГО виникає взаємодія формування асорти-

менту і раціоналізації.  

Відтак, якщо головну роль виконують високі споживчі якості 

виробів за того чи іншого споживання ресурсів, то завдання полягає в 

розробленні і застосуванні нової технології з метою стабільного і ефе-

ктивного відтворення і покращення цих якостей. А якщо рівень якості 

відповідає вимогам споживачів на найближчу перспективу, то необ-

хідні нові і удосконалені технології для зниження витрат у поєднанні 

з  реалізацією рішень щодо комплексної автоматизації і створення за-

мкнутих циклів використання матеріалів. 

Ураховуючи досвід діяльності ВГО і в нашій країні, і за кордо-

ном, а також викладене, можна зробити такі висновки: 

– якщо формування асортименту продукції достатньо тісно 

пов’язано з розвитком і удосконаленням технологічної бази, якщо між 
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ними виникає розрив, то виробництво нових виробів є дуже дорогим 

і  потрібний обсяг виробництва не буде забезпечений: 

– взаємний вплив формування асортименту продукції, пере-

ліку нових послуг та раціоналізації знижує науково-технічний та  

економічний ризик нового виробництва і попереджає про ризик  

старіння виробів; 

– якщо пришвидшення темпів науково-технічного прогресу 

здійснюється як єдність формування асортименту продукції, переліку 

нових послуг і раціоналізації, то можна попередити псевдоінновації, 

насамперед досягнення незначного науково-технічного прогресу за 

рахунок великих народногосподарських витрат; 

– розроблення сучасної техніки потрібно здійснювати в по-

єднанні з розробленням більш точних контрольно-вимірювальних 

приладів, використовуючи досягнення єдиного відтворювального про-

цесу ВГО; 

– інтегрований зв’язок формування асортименту продукції 

і  нових видів послуг із раціоналізацією відповідає інтенсивному роз-

ширеному відтворенню у ВГО. Попри це, ефект від вивільнення робо-

чої сили є джерелом економічного росту. 

Для забезпечення тісного зв’язку формування асортименту про-

дукції з раціоналізацією виробництва здійснюється аналіз зв’язків між 

оновленням асортименту та змінами технологічної бази ВГО. Зміни 

вимог споживачів, тісно пов’язані з пришвидшенням темпів науково-

технічного прогресу та розподілом праці, спонукають ВГО до онов-

лення виробничої програми. Одночасно ці процеси впливають на зміни 

в процесі відтворення, що виявляється в застосуванні матеріало- і ене-

ргозберігаючих технологій, технологічних процесів, удосконаленні 

організації виробництва. 

На підставі аналізу взаємозв’язків виробничої програми і відт-

ворювального процесу можна зробити такий висновок: виробничу 

програму і процес відтворення ВГО необхідно формувати під час  

забезпечення їх взаємної відповідності. Ступінь відповідності – це 

співвідношення між структурою витрат на виконання виробничої  

програми і структурою фонду часу та матеріалів, що включаються до 

балансів, не тільки за величиною, але й також до елементів та їх спів-

відношень. Останні відображають відповідні пропорції в якісному 

і  кількісному  відношенні. 

З огляду на досвід діяльності ВГО, для досягнення вказаної від-

повідності використовувався метод балансування, а завдання полягало 

у тому, щоб для різних планових періодів збалансувати структуру тех-

нологічних витрат і потреби в матеріалах так, щоб не вийти за межі 
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заданого допуску. Встановлений допуск ґрунтується на дослідних да-

них. Він зменшується відповідно до скорочення періоду, для якого 

складається баланс. Багаторічний досвід приладобудування, тяжкого 

машинобудування дозволив вивести нормативний допуск у розмірі 

10% від оптимального використання виробничої потужності [2].  

Було встановлено, що за значних відмінностях між структурами 

витрат і  фонду часу необхідні заходи, спрямовані на довгострокову 

перспективу, але й такі, які дають ефект у плановому році. Такий ме-

тод можна використати і в роботі ВГО, особливо при розробці техно-

логічної концепції [3]. Для обліку змінених умов відтворення завдань 

щодо підвищення народногосподарської ефективності неможливо 

здійснити формування виробничої програми і процесу відтворення за 

взаємної відповідності з точністю простих зорієнтованих на статич-

ність чи адитивних методів моделювання [4].  

Численні дослідження проблеми зв’язку потреб, науки, техніки, 

капіталовкладень, виробництва, збуту і  взаємозв’язку виробів, техно-

логій і основних фондів призвели до нових результатів і рішень з пог-

ляду національного господарства та  економіки ВГО. Такі ідеї, рішен-

ня і моделі активно використовуються у розробленні довготермінової 

програми (стратегії). 

Висновки. Враховуючи недопущення виникнення кризових си-

туацій у системі виробничо-господарських об’єднань, без належного 

управління ним керівникам і менеджерам ВГО за створення узгодже-

ної стратегічної концепції формування асортименту продукції і нових 

видів послуг і раціоналізації, запропоновано враховувати стратегію 

формування асортименту продукції і нових видів послуг і стратегію 

раціоналізації виробництва за умов інноваційних трансформацій. Для 

забезпечення економічної безпеки у ВГО та недопущення виникнення 

проблемних ситуацій в об’єднаннях підприємств, необхідно управляти 

процесами росту виробництва продукції, збільшенням обсягу викона-

них робіт і наданих послуг, які супроводжуються різними темпами 

і  структурними змінами, внаслідок чого у кожному ВГО створюється 

та вдосконалюється узгоджена стратегічна концепція формування асо-

ртименту продукції і нових послуг і раціоналізації. 
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Воляник Г. М., Бондарчук М. К., Курило О. Б. Экономическая без-

опасность производственно-хозяйственных объединений с учетом страте-

гий управления санацией 
Рассмотрен механизм управления санационным процессом в производ-

ственно-хозяйственных объединениях. Механизм основан на утвержденной 

стратегической концепции ассортимента продукции и новых видов услуг и 

рационализации.  

Это позволило, в отличие от существующих подходов, для обеспечения 

экономической безопасности предприятия рассмотреть две важные страте-

гии: формирования ассортимента продукции и новых видов услуг и рационали-

зации производства в условиях инновационных преобразований и обеспечения 

ликвидации кризисов в производственно-хозяйственных объединениях.  

Ключевые слова: экономическая безопасность, производственно-

хозяйственные объединения, санация, стратегии управления санацией, инно-

вационные трансформации. 

 
Volyanyk G. M., Bondarchuk M. K., Kurylo O. B. Economic security of 

industrial and business associations with regard to financial rehabilitation 

management strategies  

The economic security of the company, both as a part of an industrial and 

business association (IBA) and as a separate entity, requires the introduction of 

financial rehabilitation management in the association of enterprises. Every indus-

trial and business association conducts a detailed analysis of its activities, develops 

a strategic concept and coordinates measures aimed at generating a production 

program according to its economic security requirements. The level of rationaliza-

tion and product range creation of the IBA determines their need for responses to 

crises, widespread adoption of new technologies in parallel with effects from labour 

saving and release, with a decrease in the specific use of resources and the further 

improvement of logistics. In order to ensure economic security and prevent crisis 

situations, industrial and business associations create and improve an agreed stra-
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tegic concept of creating a range of products and new services and a rationalization 

concept.  

The aim of the study is to ensure economic security of the association of en-

terprises by improving a financial rehabilitation process management mechanism in 

the IBA system based on an agreed strategic concept of creating a range of products 

and new services and a rationalization concept.  

In order to ensure economic security, the authors have proposed taking 

into  account the following two important strategies: a strategy of creating a range 

of products and new services and a production rationalization strategy under  

conditions of innovative transformations and also ensuring the elimination of 

 crises in IBA. 

Key words: economic security, industrial and business association, finan-

cial rehabilitation, financial rehabilitation management strategies, innovative trans-

formations. 
 

Стаття надійшла 29 жовтня 2014 р. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ 

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДОЛОГІЙ 
ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВАРТІСНОГО 
МОДЕЛЮВАННЯ В УПРАВЛІННІ  

ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ 
СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 
Досліджено теоретичні та практичні аспекти проблеми моделювання 

функціонально-вартісних характеристик складових економічної безпеки гос-

подарюючих суб’єктів у контексті вартісного менеджменту. 

Ключові слова: аналіз і проектування бізнес-процесів, формування ва-

ртості, методологія функціонально-вартісного моделювання, управління  

вартістю, постійними витратами і точкою беззбитковості, пошук можли-

востей зменшення витрат, схема поступового покращення. 

 
Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку еконо- 

міки стає очевидним, що принципи, закладені в класичній теорії орга-

нізації виробництва, не відповідають вимогам сучасної індустрії,  

оскільки продукція (результат господарювання) в наш час припиняє 

бути масовою і повинна орієнтуватись на вузькі групи споживачів; 
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ринок продукції (товарів) став набагато ширшим, а конкуренція і бо-

ротьба за споживання – більш агресивні [2]. 

Основою наукового підходу до управління, як відомо, є функці-

ональна спеціалізація: розподіл праці, спеціалізація та стандартизація 

визначаються основними принципами виконання будь-якої роботи 

[1;  2; 7; 9]. 

Природним наслідком цих поглядів стало розповсюдження  

функціональних структур [2]. Більшість організацій на сучасному  

етапі побудовано за функціями і рівнями ієрархії та ґрунтується на 

спеціалістах, що виконують вузькі завдання, які вважають, що досяг-

нення відповідного рівня економічної безпеки за виконання цього  

завдання формує необхідний рівень безпеки діяльності всього підпри-

ємства [9].  

Вирішення проблеми автори вбачають у зміні базових принци-

пів організації суб’єктів господарювання і переході до концепції мене-

джменту економічною безпекою, що орієнтована не на функції, а на 

процеси [3].  

Найбільш ефективною з таких концепцій вважається функціо-

нально-вартісне моделювання [6; 8]. 

Мета статті – сформувати теоретико-методичну базу здійснення 

функціонально-вартісного моделювання і запропонувати узагальнену 

схему проведення робіт функціонально-вартісного проектування виго-

товлення нового товару за критерієм економічної безпеки. 

Стан дослідження. Як доводять дослідження вітчизняних і за-

рубіжних учених, ефективним інструментом підвищення рівня еконо-

мічної безпеки може слугувати методологія функціонально-вартісного 

моделювання, яка за «зворотнього» процесу реалізується у вигляді 

комплексу процедур функціонально-вартісного аналізу (ФВА), а за 

прямого впровадження – у вигляді функціонально-вартісного проекту-

вання (ФВП) [3; 5; 7; 9].  

Перша форма (ФВА) дозволяє здійснити діагностику ланцюгів 

цінностей і формування доданої вартості для виявлення зон економіч-

них дисбалансів (рівнів економічної безпеки). Друга форма (ФВП) дає 

змогу попередити появу неефективних проектних рішень, що, своєю 

чергою, знижують рівень економічної безпеки (від окремого процесу 

до підприємства загалом). 

Виклад основних положень. Стосовно побудови економічно 

безпечного виробництва (економічного механізму господарювання) 

процес створення образу кінцевого продукту повинен спиратись на 

відповідну систему партнерських відносин між учасниками процесу 

виробництва і реалізації продукції кінцевому споживачу. Ці відносини 
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повинні формуватися на основі визначення ринкових цін і сумісних 

робіт із постачальниками зі встановлення границь допустимих витрат. 

Відповідно до такого підходу, спочатку на підприємстві встановлю-

ється (розробляється) планова ціна товару, орієнтуючись на ринок 

і  покупців, відтак із постачальниками проводиться робота у зворот-

ньому напрямі – визначається те, як може бути виготовлений товар 

з  урахуванням його ціни і прибутку як виробника, так і постачальни-

ків. Управління вартістю (цінністю) розповсюджується і на змінні, і на 

постійні витрати.  

В цьому контексті проблема полягає у дієвому обліку та аудиті 

цих витрат і побудові відповідного механізму їх визначення та вра- 

хування. Особливості діяльності щодо управління витратами на- 

ведені  на рис. 1. 

Перша складова рис. 1 обумовлює необхідність у діяльності 

з  планування і скорочення витрат. Міжфункціональний вартісний ме-

неджмент забезпечує постійне управління витратами і економічною 

безпекою, знижує витрати суб’єкта господарювання в усьому ланцюгу 

цінностей.  

Бухгалтерський облік та фінанси суб’єкта господарювання відо-

бражають і підтримують діяльність із планування витрат та удоскона-

лення процесу виробництва. 

 

 
 

Рис. 1. Діяльність з управління витратами  

суб’єкта господарювання 
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Управління вартістю передбачає розгляд змінних і постійних 

витрат [4].  

На рис. 2 наведено вплив постійних витрат на точку без- 

збитковості. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Визначення точки беззбитковості 

 

Як відомо, управління постійними витратами передбачає пе- 

рекладання інвестиційного ризику на постачальників і зниження  

значення обсягу беззбитковості [3; 4]. Тому постачальникам, своєю 

чергою, також потрібно ефективно керувати своїми інвестиційними 

витратами. 

Серед засобів зниження інвестиційних витрат і одночасно під-

вищення економічної безпеки господарювання найбільш використову-

ваними є [4; 7]: 

– використання перевіреної технології; 

– максимізація гнучкості виробничих процесів; 

– використання вартісного підходу і заходів інжинірингу; 

– встановлення цільових орієнтирів для витрат; 

– усебічне планування випуску нового товару та ін. 

Проектування вартості, з огляду на цільові орієнтири, передба-

чає дві основні особливості: 

– цільовий прибуток містить можливі позапланові і резервні 

витрати; 

– за встановлення цільового прибутку повинен ураховуватися 

вплив життєвого циклу продукту. 

Процес проектування може розглядатися як процес зменшення 

розриву між допустимими витратами і можливостями (рис. 3). 
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Рис. 3. Зменшення розриву  

в процесі проектування вартості 

 

Можливості зменшення витрат у процесі проектування будь-

якого товару (і виробництва) наведені на рис. 4. 

 

 
 

Рис. 4. Схема можливостей зменшення витрат 

 
Відповідно до сучасних поглядів ФВП об’єднує процедури ана-

лізу, синтезу, оцінки і вибору рішень у специфічний алгоритм, що має 

цільову функціонально-вартісну орієнтацію на одержання оптималь-

них співвідношень між якістю виконання функцій і витратами на 

їх  реалізацію [4; 7; 9]. 

Зміст ФВП при розрахунках планової собівартості продукції  

полягає у попередженні виникнення функціонально-зайвих витрат 
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і  забезпечення суспільно необхідного рівня якості. Методика ФВП 

передбачає функціональний аналіз і моделювання, формування аль- 

тернативних рішень за функціями, визначення витрат і їх лімітів, вибір 

оптимального рішення за комплексним техніко-економічним критері-

єм (у нашому випадку – інтегральним показником допустимого рівня 

економічної безпеки). 

За допомогою ФВП розв’язуються такі завдання, як забезпечен-

ня конкурентоздатності товару, підвищення його технічно-техноло- 

гічного рівня, підвищення надійності експлуатації, зменшення манев-

реності, енергоємкості, трудоємкості виготовлення, зниження експлуа-

таційних витрат та ін. [4].  

Уявлення про величину витрат формується відповідно до схеми 

(рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Схема трансформації потреб споживачів 

у допустимі витрати для виробника 

 
Конкретний склад, зміст і трудоємкість робіт визначаються 

трьома групами факторів: 

– наявність товару-аналогу (повна аналогія,часткова аналогія 

за наявності прототипу, відсутність аналогів), видач аналогій (за прин-

ципом дії, за складом функціональних частин, складу і кількості  

елементів, розмірам, зв’язкам); 

– перелік обмежень (за елементною базою, номенклатурою 

комплектуючих, складом типових технологічних процесів та ін.), ви-

мог уніфікації та стандартизації; 

– організаційна форма виконання робіт. 

Послідовність проведення циклу робіт ФВП наведена на 

рис.  6  [4]. 

Розглянемо схему здійснення функціонально-вартісного про- 

ектування при визначенні планової собівартості нового товару  

(продукту) більш детально, зокрема: збір і систематизація інфор- 

мації, пов’язаної з об’єктом проектування, виконується на основі  

аналізу науково-технічної інформації, статистичних даних про  

потреби, попит, техніко-економічні показники товарів-аналогів.  

Початкова інформація фіксується в спеціальних таблицях.  

Потреби 

споживачів 

Цілі  

виробника 

Розподіл  

функцій 

Елементи 

витрат 
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Рис. 6. Схема проведення функціонально-вартісного 

проектування за визначення планової собівартості 

нового товару (продукту) 

Збір і систематизація інформації  

 

Визначення вимог  

до товару і оцінка  

їх важливості  

Побудова дерева  

цілей і формування  

завдань проектування  

Визначення економічних допусків на товар  

Формування і оцінка значущості функцій 

Побудова функціональної моделі 

Визначення внутрішньооб’єктних функцій 

Встановлення лімітів витрат за функціями 

Формування ідей і варіантів реалізації основних функцій 

Попередня оцінка ідей з реалізації основних функцій 

Побудова варіантів структурної моделі товару 

Оцінка якості виконання функцій за варіантами 

Перевірка відповідності витрат на функції встановлення лімітів 

Комплексна оцінка і кінцевий вибір варіанту 

 виробництва товару (продукту) 



________  НАУКОВИЙ ВІСНИК 2´2014 ______________________________________ 

________  Львівського державного університету внутрішніх справ ____________ 

 282 

Визначення вимог до нового товару і оцінка їх важливості здій-

снюється за такими етапами: 

перший етап – це розподіл вимог (обов’язкові та бажані) до фу-

нкціонування і зовнішнього оформлення, визначення системотехніч-

них, конструктивних і технологічних вимог. Результати використову-

ються за побудови так званого «дерева цілей»; 

другий етап – це визначення параметрів (або компонентів)  

і обмежень на них з метою ліквідації зайвих вимог на основі аналізу 

сукупності діючих умов зовнішнього середовища і соціально-

психологічних  факторів. 

Дерево цілей формується для поєднання необхідних вимог 

до  товару (продукту) з можливостями їх задоволення; забезпечення 

єдиного цільового підходу до процесу проектування; створення  

інформаційної бази для формування базової функціональної моделі 

товару (продукції).  

За побудови «дерева цілей» виконується такі дії [4]: формується 

ідеальний кінцевий результат проектування (сукупність якісних і кіль-

кісних показників товару, що проектується, дотримуючись аналізу 

суспільних і ринкових споживачів), а також визначаються умови, за 

яких уможливлюється досягнення цілей і головних показників, які по-

требують покращення. 

Сформульовані цілі і завдання проектування подаються у ви-

гляді «дерева», яке формується для того, щоб визначити невирішені 

питання, які слід розмістити за значущістю для рішення поставленого 

завдання [4; 6]. Визначення економічних допусків на товар (продукт) 

здійснюється засобами використання інформації про верхній (ринко-

вій) і нижній (виробничій) розмір ціни на новий товар (або встанов-

ленням відповідних цінових обмежень). Формування та оцінка значу-

щості головних і другорядних функцій нового товару виконується за 

допомогою аналізу результатів і «дерева цілей» (1–3 рівні) поетапно. 

Побудова функціональної моделі (ФМ) здійснюється у вигляді 

графи, на першому рівні якого розміщуються головна і другорядні фу-

нкції, що виконуються товаром загалом, а на другому рівні представ-

ляються основні функції. Кожній функції присвоюється і проставля-

ється на графі відповідний індекс (залежно від рівня ФМ). Кількість 

рівнів ФМ залежить від складності товару (виробу). 

Визначення важливості внутрішньоб’єктних функцій здійсню-

ється для встановлення допустимих витрат на їх виконання. Значу-

щість (вагомість функцій встановлюється на основі ФМ (наприклад, 

гірше, краще, або <, >, = ) і характеризує роль функцій одного рівня 

щодо інших. Експертні оцінки отримуються методом парного порів-
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няння функцій з подальшим обробленням одержаних даних. Оцінка 

значущості функцій виконується послідовно на рівнях функціональної 

моделі, розпочинаючи з верхнього, для якого цільовими орієнтирами 

слугують ринкові вимоги споживачів до товару (продукту). Нормува-

льною умовою за оцінки значущості функцій, які мають загальну вер-

шину на рівні ФМ, є рівність: 

 

,     (1)

 
 

де n – кількість функцій і-го рівня, що мають загальну вершину вищо-

го рівня; 

      – значущість j-ї функції, що належить і-тому рівню. 

 

Оцінка порівняної важливості кожної функції ФМ надається 

для  встановлення ролі функції й задоволення цілей створення товару 

загалом і виконується згідно з формулою: 

 

,         (2)

 
 

де m – число рівнів ФМ. 

Установлення допустимих витрат за функціями здійснюється 

відповідно до трьох випадків: 

– за збереження складу заданих функцій спроектованої моделі 

товару відносно аналогу допустимих витрат на функцію Rj встанов-

люють пропорцію важливості функцій, дотримуючись лімітної собіва-

ртості базового товару – аналогу; 

– за збільшення кількості заданих функцій спроектованого  

товару відносно аналогу розраховані витрати збільшують на суму  

розрахунковим методом під час оцінки витрат на функції, що вво- 

дяться  додатково; 

– за зміни якості виконання функцій щодо моделі аналогу  

допустимі витрати, що розраховані за згаданим пунктом, можуть  

бути збільшені пропорційно ступеню покращення якості виконання 

функцій. 

Для формування ідей і варіантів реалізації основних функцій 

використовуються як типові рішення, так і одержані будь-яким із  

методів активізації творчої діяльності (зокрема мозкового штурму, 
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морфологічного аналізу, теорії рішення інтелектуальних завдань та 

ін.). Запропоновані ідеї оцінюються на можливість практичної реаліза-

ції. Ідеї, що конструктивно і технологічно нездійсненні або є нееконо-

мічним явищем, не приймаються, решта групуються за функціями. Ідеї 

аналізуються з точки зору переваг і недоліків, відповідності встанов-

леним обмеженням. Для здійснення цілеспрямованої оцінки різновидів 

виконання основних функцій формується прийнятний кінцевий  

результат щодо кожної з них, за результатами якого здійснюється пе-

ревірка на сумісність рішень. 

Формування синтезованих варіантів побудови схеми витрат 

на  товар, що запланований до виробництва, здійснюється на основі 

морфологічної карти [6], яка синтезує прийнятні різновиди виконання 

функцій. Кількість карт визначається відповідно кількістю рівнів ФМ 

і  кількістю функцій на кожному з них, а кількість позицій – числом 

знайдених рішень (ідей).  

Шляхом комбінування позицій морфологічної карти щодо одно-

го елементу формуються синтезовані рішення. В  наш час для цього 

використовується комп’ютерна підтримка і високопродуктивні інфор-

маційні технології.  

Побудування структурної моделі товару (продукту) здійснюєть-

ся на основі даних функціональної моделі, дотримуючись складу  

і кількості потрібних елементів – матеріальних носіїв інформації.  

Перевірка відповідності витрат на функції встановлених лімітів вико-

нується декілька разів, з огляду на збільшення інформації про склад 

елементів запроектованого продукту.  

Для розподілу витрат формується сумісна функціонально-

структурна модель (ФСМ), в якій на перетині стрічок (окремих струк-

турних одиниць продукту) і стовбців (функцій) вказується вартість 

елементів, яка припадає на відповідну функцію [6].  

Одержані значення витрат за функціями перевіряються на від-

повідність допустимим витратам з урахуванням якості виконання фун-

кцій. Варіанти, що відповідають вимогам лімітів витрат, залишаються 

для подальшого використання.  

Завершує роботу комплексна оцінка і  кінцевий вибір ва- 

ріанту побудови продукту за участю постачальників. За критерієм  

мінімуму витрат обирається кінцевий варіант і визначається пла- 

нова собівартість продукту загалом і його окремих структурних  

елементів [4]. 

Поточна робота зі зменшення витрат (у короткостроковому пе-

ріоді) в умовах «найбільш безпечного виробництва» повинна орієнту-

ватися на включення кожного працівника в цей процес (рис. 7). 
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Рис. 7. Поетапне покращення 

випуску товару (продукту) 

 
Висновки. Використання методологій функціонально-

вартісного моделювання призводить не тільки до забезпечення ефек-

тивності виробничих процесів на конкретному підприємстві, а й спри-

яє високому рівню їх економічної безпеки, відповідно змінюючи дія-

льність економічних служб. Вони, поряд із традиційними функціями 

бухгалтерського обліку і фінансового аналізу, повинні займатися 

управлінням ризиками, виконувати роботи з планування витрат і здій-

снення покращень, зокрема: короткострокове і довгострокове плану-

вання прибутку, встановлення цільових орієнтирів для витрат, оцінка 

витрат, управління витратами на всіх етапах життєвого циклу продук-

ту, забезпечення ефективного використання ресурсів, бюджетування 

і  постійне підвищення рівня економічної безпеки суб’єктів господа-

рювання всіх рівнів. 
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Горбан И. М., Мельник С. И., Рехлецкий Е. А. Теоретико-

методические аспекты функционально-стоимостного моделирования в 

управлении экономической безопасностью хозяйствующих субьектов 
Исследованы теоретические и практические проблемы моделирования 

функциональных характеристик составляющих экономической безопасности 

хозяйствующих субьектов в рамках теории стоимостного менеджмента. 

Ключевые слова: анализ и проектирование бизнес-процессов, форми-

рование стоимости, методология функционально-стоимостного моделирова-

ния, управление стоимостью, постоянными затратами и точкой безубыточ-

ности, поиск возможностей уменьшения издержек, схема постепенного  

улучшения. 

 

Gorban I. M., Melnyk S. I., Rehletskyy E. A. Theoretical and methodo-

logical aspects of the use of methodologies of functional and cost modeling in 

the economic security management of economic entities 

The article explores the theoretical and practical problems of modeling the 

functional characteristics of the components of economic security of economic enti-

ties in the framework of the theory of cost management. 

At the present stage of economic development it is evident that the principles 

laid down in the classical theory of production do not meet the requirements of 

modern industry, as products (the result of management) nowadays are no longer 

mass and should focus on a small group of consumers; market of products (goods) 

was much wider in past, and thus the competition and struggle for consumption 

were more aggressive. 

The authors pay attention to a change in the basic principles of economic 

agents and the transition to economic security management concept which is not 
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focused on functions and processes. The most effective concept is the concept con-

sidered on functional cost modeling. 

With regard to building economically sound production (economic mecha-

nism) the process of creating an image of the final product should be based on an 

appropriate system of partnerships between production and sales to the final con-

sumer. These relations must be based on the definition of market prices and compat-

ible works with suppliers to establish permissible costs. In line with this approach, 

the company initially established planned price of goods, focusing primarily on the 

market and customers, and at the same time it is working with suppliers in the oppo-

site direction. The authors pay special attention to the problem of effective account-

ing and audit of the construction costs and a mechanism for their determination and 

consideration. 

Key words: analysis and design of business processes, the formation of the 

cost methodology functional cost modeling, cost management, fixed costs and break-

even point, the search for opportunities to reduce costs, the scheme of gradual im-

provement. 
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УБЕЗПЕЧЕННЯ БІЗНЕС-СТРУКТУР 

ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПСИХОЛОГІЇ 
УПРАВЛІННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 

 
Досліджено особливості сучасної системи управління безпекою бізнесу 

з використанням методів прийняття рішень і забезпечення кадрової безпеки. 

В результаті взаємодії різних структур підприємства, з урахуванням психоло-

гії управління та надаючи перевагу персоналу, як основному генератору ідей, 

захиснику бізнесу та індикатору прийнятих рішень, досліджено особливості 

забезпечення економічної безпеки та стабільного розвитку підприємства. 

Визначено головні шляхи взаємодії менеджерів з службами безпеки підпри-

ємств і кадровими підрозділами для прийняття оптимальних управлінських 

рішень. 

Ключові слова: кадрова безпека, убезпечення бізнесу, бізнес, підпри-

ємство, економічна безпека, прийняття рішень. 

 

Постановка проблеми. Убезпечення бізнесу, локалізація ризи-

ків і загроз, ліквідація їх наслідків, зменшення збитків і втрат є реаль-

ною проблемою кожного підприємства, незалежно від сфери його  

діяльності, найважливішим завданням менеджменту підприємства. 

Ці  проблеми пов’язані з тим, що негативні тенденції розвитку  
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вітчизняного бізнесу, які спостерігаються останнім часом, вагомі  

матеріальні збитки та «соціальні травми» внаслідок збільшення їх  

кількості та сфери поширення, становлять загрозу економічній  

безпеці підприємства як складової загальної системи економіч- 

ної  безпеки  держави. 

Сучасна система управління кожного підприємства, яка наділе-

на адміністративно-правовими повноваженнями, має низку проблем 

у  виконанні покладених на неї завдань щодо убезпечення бізнесу,  

тому актуальним є її удосконалення у сфері безпекознавства. 

Управлінський персонал підприємства, який приймає управлін-

ські рішення, визнає те, що конфлікти та кризи потенційно можуть 

виникати в будь-якій сфері їх відповідальності. Менеджмент підпри-

ємства знаходиться у постійній взаємодії з персоналом підприємства, 

тому прийняття управлінських рішень щодо забезпечення економічної 

безпеки підприємства чи бізнесу загалом тісно переплетено з психоло-

гією управління персоналом.  

Стан дослідження. Питання економічної безпеки підприємств 

розглядалися в низці праць вітчизняних науковців та економістів: 

В. Г.  Алькеми, О. В. Ареф’євої, О. І. Барановського, З. С. Варналія, 

К. С. Горячевої, Л. І. Донець, Г. В. Козаченко, О. М. Ляшенко, 

Н. Й.  Реверчук, П. Я. Пригунова, Ю. С. Погорелова, С. Ф. Покропив-

ного та інших. Здійснювали вагомі дослідження та привносили свої 

розробки в теорію з цього питання такі зарубіжні вчені: Дж.-К. Ван 

Хорн, К. Жюгляр, Дж. Найт, Т. Аліссон, Г. Фостер, Й. Шумпетер.  

Однак, ураховуючи те, що прийняття управлінських рішень стосовно 

убезпечення підприємства дотичне до психології управління персона-

лом, треба більш детально дослідити взаємозв’язки між функціонуван-

ням системи управління персоналом та психологією управління з ура-

хуванням економічного мислення людини, груп людей, верств насе-

лення, що забезпечує психологію управління конкретними висновками 

щодо їх ставлення до економічної дійсності та стосовно конкретної 

економічної ситуації [1]. З огляду на це, можемо стверджувати про 

важливістьцих факторівдля визначення конкретних управлінських за-

собів впливу на їх економічну поведінку. 

Мета статті – дослідити вплив і залежність методів прийняття 

управлінських рішень, управління кадровою безпекою та соціально-

психологічних методів управління на загальні результати діяльності 

бізнес-структур та їх убезпечення в умовах ринку. 

Виклад основних положень. Убезпечення бізнесу та діяльності 

підприємства пропонуємо розглянути через призму змісту цих понять, 

а саме: за трактуванням у Wikipedia, бізнес (англ. business – справа, 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
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діло) – підприємницька, комерційна чи будь-яка інша діяльність, що 

не  може суперечити закону і спрямована на отримання прибутку, 

а  підприємство – самостійний суб’єкт господарювання, створений 

компетентним органом державної влади або органом місцевого само- 

врядування, або іншими суб’єктами для задоволення суспільних та 

особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої,  

науково-дослідної, торгівельної, іншої господарської діяльності в по-

рядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими 

законами [2]. Бізнес – це конкретна діяльність, організована в межах 

певної структури, спрямована на отримання прибутку [3]. Тобто по-

няття «бізнес» розглядаємо значно ширше, ніж поняття «підприємст-

во». Відповідно, безпека бізнесу – це основа збереження стійких кон-

курентних позицій, ефективне функціонування та стабільний розвиток 

суб’єктів господарської діяльності. Економічна безпека підприємства – 

це такий стан підприємства, коли за умов ефективного використання 

корпоративних ресурсів досягається запобігання, послаблення або за-

хисту від існуючих ризиків та загроз [4].  

Своєю чергою, управління безпекою – це невід’ємний елемент 

культури ведення бізнесу, тобто якість бізнесу загалом. Якість бізнесу 

характеризують такі основні елементи: економічна ефективність; соці-

альне спрямування; безпека. Тобто, управляючи безпекою бізнесу, ми 

забезпечуємо його якість, приймаємо низку управлінських рішень, 

направлених на покращення ефективності бізнесу, взаємодію персона-

лу, удосконалення логістичних ланцюгів, поліпшення охоронної стру-

ктури, мотивації персоналу тощо. 

Технологія прийняття рішень – це сформована послідовність 

управлінських операцій та практичних процедур, а саме:(1) визначення 

та діагностика проблеми; (2) розроблення і конкретизація способів 

її  розв’язання; (3) вибір критеріїв оцінювання; (4) виокремлення мето-

дів та способів оцінювання; (5) визначення можливих варіантів оціню-

вання; (6) з множини можливих вибір оптимального варіанту; (7)  

підбір персоналу на основі психологічних спостережень. Адже управ-

лінські рішення приймаються керівниками (менеджерами) і саме під 

час  їх прийняття менеджер повинен володіти основними аспектами 

психології  управління. 

Психологія управління є результатом управлінської практики, 

зібранихпсихологічних спостережень та комплексом загальних вис- 

новків з розвитку і наслідками управління. Психологія управління – 

галузь психології, яка продукує психологічні знання про управлінську 

діяльність [2]. Вона акумулює базові теорії та вивчає загальні, універ-

сальні принципи для всіх об’єктів дослідження.  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%BB%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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Для убезпечення бізнесу необхідно організувати дієздатну  

систему безпеки бізнесу. Ефективність її функціонування пов’язується 

з тим, наскільки точно вона реагує на навколишнє середовище, на- 

скільки стійка до несподіваних змін у середовищі, зокрема стратегіч-

них, наскільки ефективно використовує потенційні можливості [5], як 

працює менеджмент, його взаємодія зі службою безпеки підприємства 

(організації), правоохоронними структурами та спеціалізованими охо-

ронними фірмами. 

На жаль, економічна ситуація в Україні характеризується зрос-

танням економічної злочинності в усіх базових сферах економіки, за-

стосуванням вишуканих способів порушення й використання недоско-

налості чинного законодавства, недобросовісної конкуренції, рейдерс-

тва. За таких обставин процес успішного функціонування й економіч-

ного розвитку вітчизняного бізнесу залежить від забезпечення їх еко-

номічної безпеки, ефективності управління. Фактори, що ускладнюють 

убезпечення вітчизняного бізнесу: нестабільність економічної та полі-

тичної ситуації, недосконалість законодавчої бази, стан неоголошеної 

війни в Україні, відсутність інвесторів, неефективне управління без 

урахування його корпоративного характеру, неефективний кадровий 

менеджмент та відсутність аспектів психології управління у прийнятті 

управлінських рішень. 

Досліджуючи особливості управління людськими ресурсами, 

проаналізуємо унікальну книгу «Релігія бізнесу» Томаса Дж. Уотсона-

молодшого, керівника IBM, і згадати його три основні постулати щодо 

взаємозв’язку людини, організації та стратегії бізнесу: «Я твердо впев-

нений в тому, що будь-яка організація для досягнення успіху повинна 

володіти чітко сформульованими переконаннями, які стануть переду-

мовою її стратегії і діяльності»; «Якщо компанія виходитиме з взаємо-

стосунків людини і його покупця, їх взаємної довіри, важливості репу-

тації, ідеї про те, що на першому місці завжди повинен стояти клієнт, 

то вона зможе дуже сильно вплинути на свою власну долю»; «Зберегти 

компанію етичною і етично чистою – обов’язок вищого керівництва. 

Це не можна пускати на самоплив» [6, с. 2]. 

Конкретизуючи визначення управління щодо людських ресур-

сів, О. Лазоренко подає таке визначення: «управління людськими ре-

сурсами – це система технологій, методів, заходів впливу організації 

на своїх співробітників заради повного використання їхнього потенці-

алу та компетенцій, щоб досягти організаційної мети діяльності» [7]. 

На нашу думку, «управління персоналом – частина кадрової політики 

підприємства, основними функціями якого є планування потреби 

в  категоріях персоналу, його набір та відбір, забезпечення процесу 



_________________________________________________  Серія економічна ________ 
__________________________________________________________________________ 

 291 

навчання персоналу, визначення розміру заробітної плати і пільг та 

інше» [4, с. 352]. Управління людськими ресурсами розглядаємо 

як  одну з функцій керівника або менеджера з персоналу організації 

при роботі з людьми. Сутність управління людськими ресурсами  

полягає в тому, що люди розглядаються як конкурентне надбання,  

багатство будь-якої організації, яке потрібно добирати, розміщувати, 

розвивати разом з іншими ресурсами, щоб досягти стратегічних  

цілей  організації.  

Для аналізу показників управління людськими ресурсами вико-

ристаємо результати опитування провідних американських та японсь-

ких управлінців великих компаній та на їх основі визначимо головні 

пріоритети в управлінні людськими ресурсами в організаціях [8]: 

1) планування людських ресурсів для майбутніх потреб – скла-

дова формування стратегії самої організації; 

2) керівник відділу людських ресурсів повинен бути членом 

вищої ланки керівництва та мати доступ до планування бізнесу, виро-

бництва та його асортименту; 

3) керівник відділу людських ресурсів повинен бути ознайомле-

ний зі стратегією і тактикою організації, сегментами ринку, де дія 

компанія, та прогнозами на майбутнє; 

4) роль функцій управління людськими ресурсами повинна бути 

трансформована з процесуальної у ключову, провідну щодо підбору, 

навчання та розвитку людських ресурсів; 

5) головними критеріями просування по службі, росту в кар’єрі 

будуть різноманітність і широта кваліфікації, вміння співробітників 

досягати конкретних результатів у процесі діяльності, вміння форму-

вати та працювати у команді, ділова бізнес-етика.  

Саме від результатів процесу управління персоналом залежить 

якість прийнятих управлінських рішень, рівень кадрової безпеки біз-

несу та його убезпеченість. Важливим складником економічної безпе-

ки підприємства є кадрова безпека, яку розглядають як процес запобі-

гання негативним впливам на економічну безпеку підприємства через 

ризики і загрози, пов’язані з персоналом, його інтелектуальним потен-

ціалом і трудовими відносинами загалом.  

Отож, економічна безпека підприємства передбачає стійкий  

розвиток (тобто збалансований і безупинний), що досягається за допо-

могою використання усіх видів ресурсів. і підприємницьких можливо-

стей, за якими гарантується найбільш ефективне їх використання 

для  стабільного функціонування та динамічного науково-технічного 

й  соціального розвитку, запобігання внутрішнім і зовнішнім негатив-

ним впливам (загрозам). 
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На нашу думку, метою кадрової безпеки підприємства має бути 

не тільки запобігання та попередження негативних впливів на персо-

нал, а й захист претендента, створення сприятливих умов для його 

праці. З уваги на те, що персонал – це ресурс, не треба забувати прин-

цип гуманності та соціального захисту. На відміну від інших ресурсів, 

персонал – це живі істоти. Кадрова безпека підприємства – це процес 

виявлення, знешкодження, запобігання, відвернення та попередження 

ризиків, загроз і небезпек, спрямованих на персонал та його інтелекту-

альний потенціал, що має виявлятися в системі управління трудовими 

ресурсами та в кадровій політиці підприємства. Психологія забезпе-

чення кадрової безпеки є одним із напрямів психології управління, яка 

впливає на процес прийняття рішень. 

Отже, кадрова безпека підприємства повинна посідати провідне 

місце серед інших складових економічної безпеки, передбачати тісний 

зв’язок із прийняттям управлінських рішень та управлінням бізнесом у 

цілому. Під час прийняття управлінських рішень менеджер має врахо-

вувати реалізацію завдань служби безпеки, які спрямовані не лише на 

протидію негативному впливу з боку персоналу, а й тим факторам, що 

спрямовані ззовні на дискредитацію чи підкуп працівників фір-

ми.Адже, крім економічного збитку від загроз кадровій безпеці, існу-

ють і нематеріальні втрати, що обумовлює зниження морального духу 

підприємства, псування його репутації, зниження вартості акцій і по-

рушення ділових відносин з партнерами. Таким чином, підприємства 

відчувають зростання загроз зі сторони власного персоналу, які 

пов’язані зі збільшенням ризиків в управлінні персоналом. Негативні 

наслідки таких ризиків можуть призвести до зниження ефективності 

менеджменту підприємства та до повної втрати його власником. Тому 

визначення загроз кадровій безпеці дає змогу зменшити ризики у ви-

робничо-комерційній діяльності підприємств, створити підґрунтя для 

прийняття управлінських рішень, для убезпечення бізнесу[9]. 

Прийняття рішення в системі економічної безпеки бізнесу – 

складний і відповідальний, одночасно і творчий,процес вибору певних 

альтернативних рішень із сукупності можливих варіантів дій, які ске-

ровані на реалізацію цілей бізнес-структур, підприємств та організа-

цій.Основою управлінськихрішеньє організація колективної праці, 

коли менеджер приймаєрішення, як особа, що наділена відповідними 

владним повноваженнями.Тобто люди, які приймають рішення, – це 

суб’єкти управлінського рішення, що наділені відповідними повнова-

женнями для прийняття рішень стосовно убезпечення бізнесу. Не бу-

демо акцентувати на індивідуальних чи групових формах прийняття 

рішень, на різних підходах до цього відповідального процесу, які 
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є  основою ефективної діяльності будь-якого бізнесу, одночаснобазу-

ючись як на раціональній основі, так і ірраціональній. Вони мають 

право на існування та практичне застосуванняв бізнес-структурах.  

Процес підготовки та прийняття управлінських рішень схемати-

чно зображено на рис.  

 

 
 

Рис. 1. Процес підготовки і прийняття 

управлінських рішень 
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Процес оцінювання дій, тісно пов’язаний з психологією управ-

ління, управлінням персоналом, і є важливим елементом процесу при-

йняття управлінських рішень на різних його етапах. Зокрема, на етапі 

діагностики проблеми менеджер оцінюєджерела отримання інформа-

ції, персонал, який займається такою діяльністю, обсяги та рівень по-

ширення проблеми, межі її розповсюдження. На етапі обґрунтування 

і  моніторингу менеджер оцінюєможливі варіанти рішень проблеми, 

їх  переваги та недоліки, враховує прогнозовані ризики та загрози. 

На  етапі прийняття рішення менеджер оцінюєможливі збитки та втра-

ти: матеріальні, фінансові, трудові і моральні, що можуть виникнути 

після прийняття рішення. Зазвичай, як доводить практика, перевагу 

в  більшості менеджери надають тому рішенню, яке вже їм відоме і має 

позитивні результати. Але необхідно враховувати не тільки позитивні, 

а й можливі негативні наслідки реалізації управлінського рішення, які 

можуть виникнути під впливом зовнішнього середовища з врахуван-

ням політичної та економічної ситуації в державі. Зазвичай управлін-

ські рішення приймаються менеджерами бізнес-структур в умовах зна-

чної невизначеності, тому менеджер повинен системно та в комплексі 

враховувати всі чинники та фактори, які впливають на фінансово-

господарську діяльність фірми.  

Чільне місце в процесі реалізації управлінського рішення посі-

дає застосування методів контролю: фінансового, виробничого, кадро-

вого контролю, контролю якості тощо. 

Висновки. Отже, менеджери повинні добре знати переваги та 

недоліки різних методів прийняття рішень, уміти практично застосо-

вувати їх в бізнес-структурах, комбінувати та взаємопов’язувати, виді-

ляти основні управлінські цілі та завдання їх реалізації, структурувати 

і доповнювати сукупність існуючих форм і методів прийняття рішень. 

З практично досвіду можна стверджувати, що менеджер повинен ви-

користовувати весь арсенал існуючих соціально-психологічнихметодів 

прийняття управлінських рішень на всіх рівнях та етапах управління 

економічною безпекою бізнесу, що сприятиме формуванню об’єд- 

наного та сильного колективу, висококваліфікованої ефективної ко-

манди, де кожен працівник відчуватиме себе затребуваним, реалізова-

ним і захищеним та, своєю чергою, реалізовуватиме в повному обсязі 

власний потенціал, що призведе до ефективності і результативності 

діяльності підприємства, його економічної стабільності і безпеки. 
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Живко З. Б. Обеспечение безопасности бизнес-структур через 

призму психологии управления и принятия решений 

Исследовано особенности современной системы управления безопас-

ностью бизнеса с использованием методов принятия решений и обеспечения 

кадровой безопасности.  

С учетом взаимодействия различных структур предприятия, а также 

психологии управления и учитывая преимущества персонала как основного 

генератора идей, защитника бизнеса и индикатора принятых решений иссле-

дованы особенности обеспечения экономической безопасности и устойчивого 

развития предприятия.  

Определены главные пути взаимодействия менеджеров со службами 

безопасности предприятий и кадровыми подразделениями для принятия оп-

тимальных управленческих решений.  

Ключевые слова: кадровая безопасность, защита бизнеса, бизнес, 

предприятие, экономическая безопасность, принятие решений. 

 
Zhyvko Z. B. Business structure insurance through the psychology 

management lens and decision-making 

The article considers the modern safety management features of the business 

system using methods of decision-making and personnel safety ensurance. The 

different structures interaction of the company, including management psychology 

and preferring personnel as the main generator of ideas, business protector and 
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indicator of decisions, peculiarities ensuring economic security and sustainable 

development of the enterprise are investigated.  

The main ways of the interaction between managers from the security 

services and the personnel departments of enterprises to make better managing 

decisions are defined. 

The company management that takes management decisions, admits the 

fact  that conflicts and crisis can potentially occur in any area of their 

responsibility. The company  management is in constant interaction with 

the  company staff, so the management decisions adoptions to ensure economic 

security or business in general is closely intertwined with the psychology of human 

resource management. 

For business insurance is necessary to organize a functioning business 

security system.  

The effectiveness of its functioning is related to how exactly it  responds 

to  the environment, how it resists to sudden changes in the  

environment, including strategic, how leverages is the use of the potential, 

how  the  management department is working, its interaction with the security 

services of  the enterprise (organization), law enforcement and specialized  

security  companies. 

That’s why the results of the HR depends on the management decisions 

quality, the personnel business security level and its safety. An important component 

of economic security is the personnel security, which is considered as a process of 

preventing negative effects on the company economic security because of the risks 

and threats associated with the personnel, its intellectual potential and labour 

relations in general.  

Thus, economic security involves sustainable development (i.e., balanced 

and non-stop), which is achieved through the use of all types of resources, and 

business opportunities, which guaranteed the most effective use for stable operation 

and dynamic scientific and technological and social development, prevention of 

internal and external negative influences (threats). 

The refore, managers should be familiar with the advantages and 

disadvantages of different methods of decision-making to be able practically apply 

them in business organizations, combine and link, provide basic management goals 

and objectives of their implementation structure and complement the existing set of 

forms and methods of decision-making.  

From the practical experience it can be claimed that the manager must use 

the entire arsenal of existing socio-psychological methods of decision-making at all 

levels and stages of economic security management business, which will help to 

form a strong and united team, highly effective team, where every employee will 

feel  demand, implemented and protected, and in turn realize their own full 

potential, leading to efficiency and performance of the company, its economic 

stability and security. 

Key words: personnel safety, insurance business, business enterprise, eco-

nomic security decision-making. 
 

Стаття надійшла 1 жовтня 2014 р. 
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УДК 338.486.2:005.922.1:33               О. І. Захаров, 

А. В. Снігир  

 
АНАЛІЗ ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ 

ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Розглянуто поняття економічної безпеки підприємств туристичної 

галузі, її функціональні складові. Здійснено систематизацію загроз, що при-

таманні складовим економічній безпеці туристичного підприємства. Визначе-

но, що забезпечення економічної безпеки туристичного підприємства є одним 

із актуальних завдань сьогодення. Доведено, що рівень економічної безпеки 

туристичних підприємств залежить від того, наскільки ефективно підприєм-

ство запобігає внутрішнім і зовнішнім загрозам та усуває наслідки їх негати-

вного впливу на функціонування підприємства.  

Ключові слова: економічна безпека підприємств, загрози економічній 

безпеці, туристичне підприємство. 

 

Постановка проблеми. Специфіка української економіки сьо-

годні така, що національне підприємство повинно передбачити заходи 

забезпечення економічної безпеки ще на стадії його створення. Такі 

заходи дозволять попередити або мінімізувати негативний вплив внут-

рішніх і зовнішніх загроз, а також їх шкідливі наслідки. 

У промислово розвинених країнах частка сфери послуг у вало-

вому внутрішньому продукті зросла з 55% у 1970 році до 70% на поча-

тку нинішнього тисячоліття. За оцінками Євростату, більше половини 

обсягу ВВП та до ¾ робочих місць у країнах Євросоюзу забезпечуєть-

ся за рахунок сфери послуг [3]. Отже, саме цей сектор у багатьох краї-

нах активно розвивається та забезпечує значне зростання економіки 

і  помітну частку в структурі зайнятості. 

Сучасне суспільство переходить на нову стадію розвитку – 

постіндустріальну, що означає зміну співвідношення між матеріаль-

ним виробництвом і сферою послуг на користь установлення провідної 

ролі останньої. За оцінками світових фахівців, частка туристичних  

послуг у світі становить 75% від загального обсягу виробництва това-

рів і послуг у туристичній сфері. Туристична галузь світової економіки 

розвивається гіперактивними темпами. 

Основними суб’єктами підприємницької діяльності в туризмі 

є  туристичні оператори (туроператори), туристичні агентства, готелі 

та інші структури (дилери). Економічна ефективність галузі туризму 

означає здобуття економічного ефекту від організації туризму в масш-

табах держави, туристичного обслуговування населення регіону тощо. 
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Розвиток туристичної інфраструктури є позитивним імпульсом для 

туристичної привабливості будь-якої країни, зокрема України. Цей 

процес виступає примножувальним фактором росту національного 

доходу, валового внутрішнього (національного) продукту, зайнятості 

населення і підвищення рівня життя населення.  

Проте в умовах невизначеності та мінливості зовнішнього сере-

довища проблема забезпечення економічної безпеки туристичних під-

приємств, яка прямо пропорційно залежить від створення ефективної 

системи захисту від внутрішніх і зовнішніх загроз, достатньо актуаль-

на та є одним із пріоритетів сучасних наукових досліджень. 

Стан дослідження. Питанням забезпечення економічної безпеки 

підприємств нині приділяється значна увага вітчизняними і зарубіжними 

науковцями. Так, вагомий внесок у висвітлення проблем, що пов’язані 

з  економічною безпекою підприємств, здійснено науковцями, серед 

яких: О. В. Ареф’єва, Т. Г. Васильців, А. О. Заїчковський, Т. М. Іванюта, 

О. І. Захаров, С. М. Ілляшенко, Д. Ковальов, Г. В. Козаченко, Т. С. Пок-

ропивний, Т. В. Руда, Т. Сухорукова, С. М. Шкарлет та ін. 

Проблемам економічної безпеки в туристичній сфері присвячені 

праці відомих вітчизняних і зарубіжних фахівців: О. С. Камушкова, 

О. В. Кокорєвої, О. М. Корнієнко, О. С. Мацови, С. П. Наливайченко, 

В. О. Ткач, С. Ю. Цьохли та ін. 

Дослідженню проблем економічної безпеки підприємств галузі 

туризму присвячені праці багатьох вітчизняних фахівців і науковців: 

А. В. Бакурова, С. М. Васильченко, В. П. Гречаник, Н. А. Гук, 

А. В.  Діденко, Л. О. Іванова, Є. С. Милинчук, Л. М. Шульгіна та ін. 

Варто зазначити, на макроекономічному рівні теоретичні основи  

оцінки загроз економічній безпеці країн розроблені добре, проте 

для  аналізу загроз на рівні галузей та підприємств подібних дослі-

джень значно менше. 

Нині розвиток вітчизняного туризму здійснюється швидкими 

темпами. Причина тому – значний історико-культурний потенціал 

України. В таких умовах виникає необхідність створення власної сис-

теми економічної безпеки на кожному туристичному підприємстві. 

Однак, є низка завдань, що пов’язані з дослідженням умов створення 

економічної безпеки туристичних підприємств. Ці питання пов’язані 

в  основному з недостатнім дослідженням загроз економічній безпеці 

туристичних підприємств. 

Метою статті є аналіз стану економічної безпеки підприємств 

туристичної сфери, враховуючи специфіку їх діяльності та особливості 

господарювання в сучасних умовах, а також діагностика потенційних 

та реальних загроз їх функціонування. 
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Виклад основних положень. Під час дослідження різних нау-

кових джерел на предмет визначення сутності економічної безпеки 

будь-якого підприємства як наукової категорії можна зробити висно-

вок, що науковці трактують її по-різному та не завжди однозначно.  

Більшість учених визначає економічну безпеку як стан. Деякі 

науковці його розуміють як стан захищеності, що є найбільш обґрун-

тованим, адже такий підхід відображає зміст поняття «безпека». 

Так,  Д. Ковальов і Т. Сухорукова зазначають, що економічна без- 

пека підприємства – це стан захищеності діяльності підприємства 

від  негативного впливу зовнішнього середовища, а також здатність 

своєчасно усунути різноманітні загрози або пристосуватися до  

існуючих умов, які не відображуються негативно на його діяль- 

ності  [6]. 

Інші ж учені розглядають економічну безпеку як стан вико- 

ристання ресурсів або потенціалу. Так, С. Ілляшенко [4] вважає, що 

економічна безпека підприємства – це стан ефективного використання 

ресурсів підприємства й існуючих ринкових можливостей, який  

дозволяє запобігати внутрішнім і зовнішнім загрозам та забезпечує 

його тривале виживання й стійкий розвиток на ринку відповідно 

до  обраної  місії. 

А. А. Меліхов і Е. В. Камишнікова визначають економічну без-

пеку підприємства як стан ефективного використання ресурсів підпри-

ємства (капіталу, персоналу, інформації, технології, техніки тощо) та 

наявних ринкових можливостей, що дозволяє попередити негативний 

вплив внутрішніх і зовнішніх загроз та забезпечити його довгостроко-

ве виживання та стійкий розвиток на ринку відповідно до обраної місії 

(статутних завдань) [9]. 

Є й інші визначення економічної безпеки. Так, Г. В. Козаченко 

зазначає, що економічна безпека підприємств – це міра гармонізації в 

часі і просторі економічних інтересів підприємства з інтересами 

пов’язаних з ним суб’єктів зовнішнього середовища, що діють поза 

межами підприємства [7]. 

«Економічна безпека підприємства – це система створення ме-

ханізму мобілізації й найбільш оптимального управління корпоратив-

ними ресурсами цього підприємства з метою найбільш ефективного їх 

використання і забезпечення стійкого функціонування того чи іншого 

підприємства, його активної протидії будь-яким негативним чинникам 

впливу на свою економічну безпеку» [5]. 

Деякі науковці вбачають в економічній безпеці заходи із досяг-

нення стану захищеності його діяльності. Проте такі підходи до визна-

чення економічної безпеки мають більше управлінський аспект та  
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наближені до поняття «управління економічною безпекою», не повною 

мірою розкривають сутність поняття «економічна безпека». 

Економічну безпеку туристичного підприємства можна розгля-

дати як стан захищеності суб’єкта господарювання від зовнішніх 

і  внутрішніх загроз, що характеризує його здатність забезпечувати 

стабільні результати виробничо-господарської діяльності та стійкі по-

зиції на туристичному ринку. 

Алгоритм забезпечення економічної безпеки будь-якого підпри-

ємства можна відобразити в 3 етапи:  

1 етап (ознайомлення та підготовка); 

2 етап (створення і функціонування); 

3 етап (контрольний запуск та удосконалення). 

Кожен етап містить низку факторів, характерних лише для ньо-

го. До першого етапу входять такі фактори, як попереднє вивчення 

специфіки бізнесу підприємства, його контрагентів, місця на ринку, 

тощо. Такі фактори є суто індивідуальними для кожного підприємства. 

З огляду на аналіз економічної літератури, найбільш відома кла-

сифікація загроз економічній безпеки передбачає поділ за джерелом 

походження на зовнішні та внутрішні. Ще одна класифікація за часом 

виникнення: актуальні та потенційні загрози. Аналогічний поділ 

на:  реальні та уявні загрози, постійні та випадкові, явні та приховані, 

об’єктивно існуючі та суб’єктивно сприйняті, активні та пасивні  

тощо. Загрози економічній безпеці класифікуються також за сферою 

їх  виникнення. 

За аналізу загроз економічній безпеці потрібно враховувати 

специфіку галузевих особливостей підприємств. Для формування  

цілісного уявлення про стан економічної безпеки підприємства потріб-

но застосовувати систему оціночних та аналітичних показників. 

Функціонування туристичних підприємств спрямовано на  

створення туристичного продукту.  

Останній становить комплекс туристичних послуг і має чимало 

особливостей, наприклад: 

– попередня розробка та планування комплексу послуг; 

– поєднання в комплексі не менше двох послуг; 

– наявність у комплексі послуг перевезення, розміщення 

та  інших туристичних послуг, не пов’язаних із перевезенням  

і  розміщенням; 

– реалізація комплексу за визначеною ціною [11]. 

Поняття туристичного продукту є ширшим від туристичної пос-

луги, адже турпродукт охоплює як послуги, так і товари, що призначе-

ні для задоволення потреб туристів. 
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Оскільки виробничо-господарська діяльність і продукти праці 

підприємств туристичної галузі характеризуються зазначеними особ-

ливостями, вони особливо реагують на зміни факторів зовнішнього 

середовища. 

З уваги на це, слід зазначити, що успішне функціонування та 

розвиток туристичних підприємств залежить від ефективних управлін-

ських рішень щодо забезпечення їх економічної безпеки. Водночас 

особливості управління туристичним підприємством та економічною 

безпекою суб’єктів господарювання цієї сфери обумовлені специфіч-

ними характеристиками туристичного продукту. А це: 

–  невідчутність – неможливість відчути до споживання; 

–  висока еластичність попиту на туристичний продукт щодо 

доходів і цін; 

–  нерозривність виробництва і споживання – процес на- 

дання туристичної послуги (виробництво) відбувається паралельно 

зі  споживанням; 

–  туристичний продукт створюється зусиллями багатьох  

підприємств, кожне з яких має свою специфіку, методи роботи тощо; 

–  сезонні коливання попиту на турпродукт; 

–  залежність від часу і місця одержання туристичного  

продукту; 

–  неможливість збереження; 

–  суб’єктивність оцінки якості туристичного продукту; 

У зв’язку з виділеною специфікою туристичного продукту, а та-

кож зі значною залежністю туристичного бізнесу від факторів зовніш-

нього середовища та сезонністю функціонування особливого значення 

набуває підтримка належного рівня економічної безпеки туристичних 

підприємств. Для підвищення рівня економічної безпеки підприємств 

туристичної сфери необхідно проводити роботу в напрямі забезпечен-

ня максимальної безпеки основних функціональних складових еконо-

мічної безпеки туристичних підприємств. 

Функціональні складові економічної безпеки – це множина 

або  сукупність основних складових економічної безпеки підприємств, 

істотно відмінних одна від одної за змістом, способами забезпечення 

рівня економічної безпеки [4]. 

Функціональними складовими економічної безпеки туристич-

них  підприємств  є: 

– фінансова (досягнення ефективного використання фінансо-

вих ресурсів); 

– інформаційна (ефективне інформаційне забезпечення  

діяльності підприємств та туристів); 
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– техніко-технологічна (відповідність туристичних послуг 

сучасним вимогам і стандартам); 

– інтелектуально-кадрова (збереження та розвиток інтелек-

туального потенціалу підприємства); 

– охоронна (забезпечення фізичної безпеки туристів, праців-

ників підприємств та збереження їх майна); 

– екологічна (дотримання чинних вимог щодо збереження 

довкілля); 

– політико-правова (правове забезпечення діяльності підпри-

ємства відповідно до норм чинного законодавства). 

Забезпечення економічної безпеки підприємства за всіма функ-

ціональними складовими можливо організувати за допомогою таких 

процесів:  

–  діагностики, аналізу та оцінювання зовнішніх і внутрішніх  

загроз; 

–  розроблення заходів щодо їх усунення; 

–  впровадження таких заходів. 

Проте, як доводить практика, рівень економічної безпеки тури- 

стичного підприємства залежить від останнього процесу. Тобто від 

здатності керівництва підприємства адекватно та своєчасно реагувати 

на зміни в зовнішньому та внутрішньому середовищі, а також прийма-

ти правильні управлінські рішення, згідно із запропонованими захода-

ми щодо усунення загроз підприємству. 

Загалом загроза безпеці підприємства – це потенційна чи  

реальна дія, процес або явище, яке здатне порушити його стійкість 

і  розвиток або призвести до припинення його діяльності [1]. 

У туристичній сфері загрози безпеці суб’єктів туристичної  

діяльності можна визначити як поняття, що характеризує дію, процес 

або явище, в результаті яких виникає можливість зниження конкурен-

тоспроможності туристичного продукту, що призводить до зменшення 

попиту на нього, недоотримання очікуваної величини прибутку або 

зазнання збитків підприємством. 

Під час класифікації загроз економічної безпеки підприємства 

більшість учених виділяють внутрішні (джерелом виникнення яких 

є  суб’єкт господарювання) та зовнішні загрози, що не залежать 

від  діяльності підприємства, але негативно впливають на його  

функціонування. Проте зовнішнє функціонування туристичного під- 

приємства є  багаторівневим, і загрози його економічній безпеці  

виникають на кожному рівні. Отже, логічним є припущення поділу 

зовнішніх загроз на декілька рівнів: 

–  загрози світового рівня; 
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–  загрози загальнодержавного рівня; 

–  загрози регіонального рівня; 

–  загрози рівня окремого підприємства. 

Залежно від функціональної спрямованості можна виділити: за-

грози фінансовій складовій економічної безпеки туристичного підпри-

ємства, загрози техніко-технологічній, інформаційній, інтелектуально-

кадровій, політико-правовій, екологічній та охоронній складовим. 

Негативними наслідками неврахування загроз економічній  

безпеці туристичних підприємств у разі їх настання є зниження  

рівня конкурентоспроможності туристичних послуг, втрата покупців 

туристичних продуктів, фінансові збитки, недоотримання при- 

бутків. Успішне запобігання настанню загроз забезпечує стійкість  

роботи туристичних підприємств, що виражається у стабільності ре-

зультуючих показників, зокрема стабільному збільшенні кількості 

споживачів туристичних послуг, зростанні прибутків, нарощуванні 

туристичних ресурсів [13].  

Висновки. Забезпечення економічної безпеки туристичного  

підприємства є одним з актуальних завдань менеджменту суб’єкта  

господарювання. Складові процесу управління економічною без- 

пекою туристичних підприємств повинні бути враховані в загаль- 

ній концепції стратегічного та оперативного управління суб’єктами 

туристичної діяльності. Отож, рівень економічної безпеки туристич-

них підприємств залежить від того, наскільки ефективно підприємство 

запобігає внутрішнім і зовнішнім загрозам, усуває наслідки їх негати-

вного впливу на функціонування підприємства.  
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Захаров О. И., Снигир А. В. Анализ угроз экономической безопас-

ности туристических предприятий 

Рассмотрено понятие экономической безопасности предприятий тури-

стической отрасли, его функциональные составляющие. Систематизированы 

угрозы, присущие составляющим экономической безопасности туристического 

предприятия. Определено, что обеспечение экономической безопасности тури-

стического предприятия является одной из актуальных задач современности. 

Доказано, что уровень экономической безопасности туристических предприя-

тий зависит от того, насколько эффективно предприятие предотвращает 

внутренние и внешние угрозы и устраняет их негативное влияние. 

Ключевые слова: экономическая безопасность предприятий, угрозы 

экономической безопасности, туристическое предприятие. 

 
Zakharov O. I., Snigir A. V. The analysis of the economic security 

threats of tourism enterprises 

The article deals with the concept of tourism industry enterprises economic 

security and their functional components. The current condition of tourism industry 

enterprises and economic security were analyzed, taking into account the specifics 

of their activity and management features in modern conditions. 
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The threats diagnostics and systematization that are typical to the functional 

elements of tourist enterprises economic security. It was noted that the external 

operation of any tourist enterprise is multi-staged, and the threats of its economic 

safety arise at each stage. It was determined that economic safety of the tourist 

enterprise ensuring is one of the main tasks for the management entity.  

It was enlightened, that economic safety level of tourist enterprises depends 

on the efficiency of company’s prevention activities relating internal and external 

threats and elimination of their negative impact on the normal functioning of the 

enterprise consequences. It was proven that negative consequences of economic 

security threats underestimation for tourist enterprises in case of their occurrence 

are: tourist services competitiveness reduction, buyers of tourist products loss, 

financial losses, etc. Successful prevention of any threats ensures sustainability of 

tourist enterprises operation, that is expressed in stable resulting indicators, in 

particular: stable increase of travel services consumers number, stable growth of 

profits, tourist resources and basic and circulating means stable developing.  

It was concluded that all of the economic safety management components of 

tourist enterprises should be taken into account in the overall concept of the 

strategic and operational management of tourist industry subjects.  

Key words: economic security firms, the economic security threat, a tour 

company. 
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УДК 658:330.131.7               Т. І. Лепейко,  

А. М. Баланович 

 
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗРОБКИ  

СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА  
НА ОСНОВІ РИНКОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ 

 
Проаналізовано динаміку зміни актуальності для категорій «ринкові 

тенденції» та «стратегії розвитку підприємства» з використанням Інтер-

нет-аналізу. Підтверджено необхідність подальших досліджень і загальне 

зростання попиту (актуальності, розповсюдженості, підтвердження необ-

хідності подальших досліджень й т. д.) у сферах ринкових тенденцій та дос-

ліджень щодо стратегій розвитку підприємства. Здійснено аналіз сучасних 

ринкових тенденцій, зокрема індексу споживчих цін або індексу інфляції, вало-

вого внутрішнього продукту, прямих іноземних інвестицій, споживчої спро-

можності населення. Виділено стратегії розвитку підприємств в умовах су-

часних ринкових тенденцій та встановлено зв’язок між ними.  

Ключові слова: стратегії розвитку підприємства, ринкові тенденції, 

підприємство, ринкове середовище.  
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Постановка проблеми. Більшість українських підприємств ви-

мушені функціонувати в складних умовах формування ринкового се-

редовища і нестабільної економіки. Істотний негативний вплив на фу-

нкціонування підприємств усіх галузей здійснює внутрішня і зовнішня 

політична ситуація, неможливість через фінансові проблеми застосо-

вувати нову техніку і технології, а також значна міжнародна конкуре-

нція. Вижити і успішно розвиватися в таких умовах можуть тільки ті 

підприємства, які змогли розробити конкурентоздатну ефективну стра-

тегію розвитку, що враховує сучасні ринкові тенденції і сприяє цілесп-

рямованому просуванню у напрямі досягнення поставленої мети. 

Стан дослідження. Вивченню стратегій розвитку підприємств 

приділяли увагу такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як І. Ансофф, 

В. Герасимчук, П. Друкер, Т. Жуковська, В. Зазарченко, А. Золотарьов, 

Н. Карачина, Б. Карлоф, Ф. Котлер, Н. Куденко, Я. Кудря, Дж. Куінн, 

І.  Макаренко, Г. Мінцберг, С. Оборська, А. Саймон, Р. Скриньковсь-

кий, Дж. Стрікленд, А. Томпсон, В. Хмелевський, А. Чандлер. Однак 

питання взаємозв’язку сучасних ринкових тенденцій із стратегіями 

розвитку підприємств досі невирішено. 

Метою статті є аналіз сучасних ринкових тенденцій та визна-

чення їх взаємозв’язку зі стратегіями розвитку підприємств. 

Виклад основних положень. В економічному словнику понят-

тя «підприємство» трактується як організаційно відокремлена і еконо-

мічно самостійна ланка виробничої сфери народного господарства, що 

спеціалізується на виготовленні продукції, виконанні робіт і наданні 

послуг. Головне завдання підприємства полягає в задоволенні потреб 

ринку в його продукції або послугах з метою одержання прибутку [9].  

В сучасних умовах підприємство розвивається не автономно, 

а  в  тісному зв’язку з зовнішнім середовищем, зокрема ринковим. 

На  нього впливають фактори, що визначають основні напрями  

його діяльності. Оптимальна сукупність усіх факторів і умов має  

забезпечити ефективне функціонування підприємства та макси- 

мальний  прибуток.  

Управління підприємством в умовах невизначеності ринкового 

середовища необхідно спрямувати на активну його адаптацію до змін 

в  останньому і насамперед – на пошук шляхів використання потен-

ційних можливостей ринку з метою реалізації економічних інтересів 

підприємства [18]. 

Тепер підприємства опинилися в умовах ринкового середовища, 

що постійно змінюється і є достатньо нестабільним, де можливості 

виживання часто нечіткі. Структури і методи управління, які в розви-

нутих країнах відпрацьовувалися впродовж багатьох десятирічь, 
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не  можуть переноситися на вітчизняні підприємства механічно, 

без  урахування конкретних внутрішніх і зовнішніх умов. Отже, важ-

ливе питання полягає в тому, як підприємство зможе не тільки проти-

стояти змінам ринкових тенденцій, а й використовувати їх на свою 

користь. Підприємство має постійно відстежувати основні компо- 

ненти навколишньої системи і робити висновки стосовно своїх  

потреб у змінах, тобто розробляти стратегії розвитку відповідно до 

стану  ринкового  середовища. 

Для підтвердження актуальності досліджень у обраній галузі за-

стосовано частотно-часовий аналіз розподілу понять «ринкові тенден-

ції» та «стратегії розвитку підприємства». Результати авторського  

дослідження та аналізу цієї сфери отримані на основі методу Інтернет-

аналізу [3]. Мета його використання полягає в отриманні деякої оцінки 

або сукупності оцінок за виділеними поняттями (або термінами), 

які  утворюють так званий категоріальний апарат галузі наукових  

досліджень, у нашому випадку – це «ринкові тенденції» та «стратегії 

розвитку підприємства».  

Використання методу ґрунтується на специфіці мови запитів, 

який підтримується всіма пошуковими серверами і визначається фор-

мою запиту, результати якого за множиною обраних пошукових серве-

рів усереднюють на заданому часовому інтервалі. Досягається динамізм 

дослідження. Періодом дослідження було обрано 2002–2013 рр. Мно-

жина пошукових серверів: Google, Yandex, Yahoo, I.UA, Mail, Аlltheweb, 

Rambler, Bing, Meta, Nigma, Metabot, AltaVista, Wikipedia, UaPORT, 

Uaportal, Holms, Poshuk, Weblist, List, Lycos, UP, Infoseek, Magellan, 

Galaxy, Webcrawler, Dmoz, Jayde, Asiannet, REX, Euroseek, Search.MSN, 

Whatuseek, є достатньою для отримання репрезентативної вибірки.  

Для подальшого аналізу було побудовано графіки розподілу  

результатів, які представлені на рис. 1 та 2. Крім того, отримані роз- 

поділи ґрунтуються на популяризації або величини попиту, який  

розраховується з використанням частотно-часового аналізу. 

Актуальність (попит на основі кількості посилань у відповідях 

пошукових серверів) визначених категорій «ринкові тенденції» та 

«стратегії розвитку підприємства» досліджувалась за використання 

трьох мов: української, російської та англійської, а результати було 

усереднено. Як засвідчують графіки, наведені на рис. 1 і 2, динаміка 

зміни актуальності для категорій «ринкові тенденції» та «стратегії роз-

витку підприємства» є позитивною упродовж періоду дослідження. 

Для доведення цього на графіках були побудовані лінійні трендові за-

лежності (на рис. 1 та 2 їх наведено точковою лінією), які мають тільки 

позитивний кут нахилу впродовж періоду дослідження.  
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Рис. 1. Динаміка зміни актуальності для категорії  

«ринкові тенденції» (авторське дослідження) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 2. Динаміка зміни актуальності для категорії 

«стратегії розвитку підприємства» (авторське дослідження) 

 

Також для визначення тенденцій на наступний прогнозний рік 

(2014 р.) були побудовані більш точні трендові моделі (на рис. 1 і 2 їх 

наведено штриховою лінією) на основі поліному 6-го ступеня. Але, як 

це можна спостерігати для категорії «ринкові тенденції», величина 

достовірності апроксимації R
2
 > 0,95 має достатньо велике значення, а 

для категорії «стратегії розвитку підприємства» величина достовірнос-

ті апроксимації R
2
 > 0,6, що свідчить про достатньо наближений про-

гноз, що не дозволяє формувати відповідні висновки з упевненістю. 

Рівняння залежності цих категорій виглядає так:  

 
y = -0,0078x

6
 + 93,986x

5
 – 471731x

4
 + 1E+09x

3
 –  

– 2E+12x
2
 + 2E+15x – 5E+17;        (1) 



_________________________________________________  Серія економічна ________ 
__________________________________________________________________________ 

 309 

величина достовірності апроксимації:  

 

R² = 0,9797.        (2) 

 

y = 0,0599x
6
 – 721,47x

5
 + 4E+06x

4
 – 1E+10x

3
 +  

+ 1E+13x
2
 – 1E+16x + 4E+18;        (3) 

 

величина достовірності апроксимації:  

 

R² = 0,6078.        (4) 

 

За даними отриманих прогнозних трендових моделей можна 

впевнено констатувати (впродовж часу до прогнозного 2014 р.) за- 

гальне зростання та підтвердити необхідність подальших досліджень 

та загальне зростання попиту (актуальності, розповсюдженості,  

підтвердження необхідності подальших досліджень й т. д.) у сферах 

ринкових тенденцій та досліджень щодо стратегій розвитку підприєм-

ства, тобто ці області є актуальними. 

Для розробки стратегії розвитку підприємство повинно мати  

кількісну інформацію про ринкові тенденції. Також слід звертати  

увагу на потенційну фінансову цінність ринку для підприємства.  

Нижче наведено перелік основних ринкових тенденцій, які було  

обрано на основі аналізу економічної літератури [9, 10, 11] і пропону-

ється розглядати такі: індекс споживчих цін або індекс інфляції;  

валовий внутрішній продукт; прямі іноземні інвестиції; споживчу 

спроможність населення. 

Переважно під час формування стратегії розвитку підприємст-

вом ураховуються особливості галузі, до якої воно належить, форма 

власності, розміри статутного капіталу, обсяги продаж і т. д. Однак для 

здійснення аналізу вважаємо за доцільне розглядати ринкові тенденції 

в Україні за 2003–2013 рр. і пов’язати їх з тими стратегіями, які вико-

ристовували підприємства в цей період. 

1. Індекс споживчих цін або індекс інфляції – показник, який 

характеризує зміни загального рівня цін на товари і послуги, що прид-

бавалися населенням для невиробничого споживання. 

З рис. 3 очевидно, що динаміка зміни вартості фіксованого  

споживчого набору товарів і послуг за досліджуваний період мала  

тенденцію до зниження.  

Споживчий набір товарів і послуг – це набір найбільш пред- 

ставницьких і важливих для споживання домогосподарств товарів 

і  послуг [16].  
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Він установлюється централізованим і  є єдиним для усіх регіо-

нів України.  

На основі даних [9] була розрахована прогнозна трендова мо-

дель (на рис. 3 її наведено штриховою лінією), яка має вигляд: 

 

y = -0,0042x
6
 + 50,382x

5
 – 252942x

4
 + 7E + 

 

+ 08x
3
 – 1E + 12x

2
 + 8E+14x – 3E+17, R² = 0,9314. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Прогноз індексу споживчих цін України 

на 2014 р. (за даними [15]) 

 
2. Валовий внутрішній продукт (ВВП, англ. Gross Domestic 

Product, GDP) – макроекономічний показник, що відображає ринкову 

вартість усіх кінцевих товарів і послуг, вироблених за рік в усіх галу-

зях економіки на території держави для споживання, експорту і нако-

пичення, незалежно від національної приналежності використаних 

чинників виробництва. 

У табл. 1 представлено номінальний ВВП, що виражається у по-

точних (фактичних) цінах цього року. Також наведені дані з експорту 

та імпорту і сальдо товарообігу.  

За досліджуваний період сальдо є від’ємним, що говорить 

про  кризу вітчизняних промислових підприємств і наповнення ринку 

іноземними  товарами.  
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3. Прямі іноземні інвестиції – найбільш затребувана форма ка-

піталовкладень для економік, що розвиваються, оскільки вона дозво-

ляє реалізовувати великі проекти; крім того, до країни надходять нові 

технології, практики корпоративного управління і т. д.  

 
Таблиця 1 

 

Зовнішньоторговельний баланс України 

з 2005 до 2013 рр. (в млн. грн)
* 

 

Рік 
Номінальний 

ВВП за рік 

Експорт товарів  

та послуг 

Імпорт товарів  

та послуг Сальдо 

(експорт-імпорт) 

 
% ВВП 

 
% ВВП 

2005 441452 227252 51,5% -223555 -50,6% 3697 +0,8% 

2006 544153 253707 46,6% -269200 -49,5% -15493 -2,8% 

2007 720731 323205 44,8% -364373 -50,6% -41168 -5,7% 

2008 948056 444859 46,9% -520588 -54,9% -75729 -8,0% 

2009 913345 423564 46,4% -438860 -48,0% -15296 -1,7% 

2010 1082569 549365 50,7% -580944 -53,7% -31579 -2,9% 

2011 1316600 707953 53,8% -779028 -59,2% -71075 -5,4% 

2012 1408889 717347 50,9% -835394 -59,3% -118047 -8,4% 

2013 1454931 681899 46,9% -805662 -55,4% -123763 -8,5% 

 

* За даними [15]. 

 

З табл. 2 можна зробити висновок, що 2009 р. для України най-

більш кризовий з точки зору іноземних інвестицій. У 2010–2011 рр. 

інвестори збільшили кількість вкладень, однак у 2013 р. сальдо знов 

негативне. Україна втрачає потенціальних інвесторів у зв’язку із дос-

татньо нестабільним економічним і політичним становищем.  

4. Споживчу спроможність населення характеризує динаміка 

заробітної плати (рис. 3).  

Динаміка середньої заробітної плати свідчить про тенденцію 

до  зростання. Однак у поєднанні із показником індексу споживчих 

цін  можна говорити, що споживча можливість населення знижується 

у  зв’язку зі зростаючою інфляцією. 
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Таблиця 2 
 

Прямі іноземні інвестиції в Україні з 2005 до 2013 рр. 

(в млн. дол. США)
* 

 

Рік ПІІ в Україну ПІІ з України Сальдо 

2005 7808 
  

275 
  

7533 
  

2006 5604 -2204 -28,2% -133 -408 -148,4% 5737 -1796 -23,8% 

2007 9891 4287 +76,5% 673 806 +-606,0% 9218 3481 +60,7% 

2008 10913 1022 +10,3% 1010 337 +50,1% 9903 685 +7,4% 

2009 4816 -6097 -55,9% 162 -848 -84,0% 4654 -5249 -53,0% 

2010 6495 1679 +34,9% 736 574 +354,3% 5759 1105 +23,7% 

2011 7207 712 +11,0% 192 -544 -73,9% 7015 1256 +21,8% 

2012 8401 1194 +16,6% 1206 1014 +528,1% 7195 180 +2,6% 

2013 4499 -3902 -46,4% 420 -786 -65,2% 4079 -3116 -43,3% 

 

* За даними [15]. 

 

За даними [3] була розрахована прогнозна трендова модель 

(на  рис. 4 її наведено штриховою лінією) на базі поліному 2-го ступе-

ня з  достатньо великим значенням величини достовірності апрокси-

мації R
2
 > 0,95: 

 

y = 8,2855x
2
 – 32982x + 3E+07, R² = 0,9951. 

 

Отже, серед сучасних ринкових тенденцій можна виок- 

ремити  такі: 

– несприятлива цінова кон’юнктура, зниження попиту на ви-

роблювану продукцію, затримки в розрахунках зі споживачами; 

– зниження обсягів виробництва; 

– зниження доступності зовнішніх фінансових ресурсів; 

– зростання напруги на ринку праці: скорочення вакансій, 

скорочення зайнятості, зростання безробіття; 

– зростання інфляції, відсутність реструктуризації народно-

господарського комплексу;  

– низький рівень економічної ефективності;  

– високий рівень зношеності активів;  

– недоліки в управлінні. 
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Отже, перелічені несприятливі ринкові тенденції вимагають від 

підприємств розроблення таких стратегій розвитку, які дозволяють 

знизити ризики та загрози, стабілізувати та прорахувати можливі варі-

анти виходу з несприятливого стану. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4 Динаміка середньомісячної заробітної плати  

у регіонах у 2003–2013 рр. (у розрахунку на одного  

штатного працівника, грн) за даними [8] 

 

Аналіз теоретичних засад та практичного досвіду розробки 

стратегії [19] свідчить, що більшість науковців відокремлюють  

такі  етапи: 

1. Аналіз зовнішніх можливостей і загроз виражається через 

групи чинників: економічні, політичні, ринкові, конкурентні, між- 

народні, соціальні і виробничо-технологічні (стан виробництва на  

зовнішніх для підприємства ділянках технологічних ланцюгів, рівень 

технології конкурентів, можливості нових технологічних розробок). 

2. Аналіз внутрішніх ресурсів, необхідних для того, щоб скори-

статися зовнішніми можливостями, а також виявлення внутрішніх  

слабких сторін, які можуть ускладнити проблеми, пов’язані із зовніш-

німи загрозами. Розглядаються структура і організаційний потенціал 

підприємства, використання наявного виробничого потенціалу, стан 

каналів збуту і мережі після продажних послуг [6; 7; 13; 16]. 

3. Розробка місії і цілей підприємства. Місія – це концепція  

бізнесу, де коротко викладено головне призначення підприємства на 
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тривалу перспективу його існування. Місія змінюватиметься відповід-

но до вимог ринку, оскільки вона насамперед передбачає задоволення 

запитів споживачів. Після формулювання місії визначаються довго-

строкові і короткострокові цілі підприємства [6]. 

4. Розробка декількох варіантів стратегій розвитку підприємст-

ва, спрямованих на виконання поставлених цілей. Підбирається інди-

відуально для вирішення завдань конкретного бізнесу [7; 10; 16]. 

5. Вибір стратегії. За вибору стратегії вирішальним чинником 

є  її ефективність. Як результат від реалізації стратегії може виступати 

показник: економічного ефекту (зростання маси і норми прибутку, 

чистого прибутку, термін окупності інвестицій, обсяг продажів); соці-

ального ефекту (поліпшення умов праці, його привабливості, розвиток 

культури і освіти); технічного ефекту (підвищення якості і конкурен-

тоспроможності продукції) [7; 10; 16]. 

Рішення про вибір найбільш відповідної стратегії приймається 

після здійснення аналізу і оцінки. Вибрана стратегія розвитку підпри-

ємства реалізується з урахуванням сучасних ринкових тенденцій.  

Підприємства можуть одночасно здійснювати не одну, а декілька  

стратегій. 

Аналіз і узагальнення результатів досліджень відомих науковців 

[6; 7; 13; 16; 19] дозволили сформувати стратегії розвитку підпри-

ємств, що найчастіше застосовуються вітчизняними підприємствами 

в  умовах сучасних ринкових тенденцій за їх напрямами (табл. 3). 

 
Таблиця 3 

 

Стратегії розвитку підприємств 

в умовах сучасних ринкових тенденцій
* 

 

Вид стратегії Напрям Сутність 

Оборонні  

стратегії 

Імітаційний  

напрям 

Акцентується на зниженні ризику від 

упровадження нововведень за рахунок 

запозичення результатів науково-

технічних досягнень, наявних у конку-

рентів. Підприємство стежить за ринком, 

чекає появи нового продукту і концент-

рує ресурси на виробництві аналогічного 

продукту або його прототипу 

Стратегія  

вичікування 

Використовується підприємствами, в 

плани яких – покинути ринок або швид-

ко перебудувати виробництво у разі, 

якщо інший конкурент успішно закрі-

питься на ринку 
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Вид стратегії Напрям Сутність 

Наступальні 

стратегії 

Стратегія  

раціоналізації 

Передбачає зростання ресурсів для здій-

снення нововведень. За цієї стратегії 

здійснюється фінансова підтримка дочі-

рніх і венчурних підприємств, на яких 

перевіряється нова технологія 

Стратегія  

диференціації  

квоти (кількості  

продукції, що  

випускається) 

Мета – збереження для підприємства 

значної долі ринку за високого прибут-

ку. Основою високого прибутку стають 

постійні інвестиції. З їх допомогою під-

приємство сподівається понизити ціну 

на свою продукцію і збільшити на неї 

купівельний попит 

Інноваційна  

стратегія 

Припускає оновлення продукції або пос-

луг, а також виробництва основних фон-

дів і освоєння інновацій – нових продук-

тів і технологій. Інновації розділяються 

на продуктові і технологічні 

Продуктові інновації дозволяють під- 

приємству максимізувати прибутки че-

рез підвищення ціни одиниці нового 

продукту 

Технологічні інновації допомагають 

максимізувати прибуток завдяки зни-

женню собівартості продукції, що випу-

скається, і недопущенню її надмір- 

ного зростання при підвищенні якості 

продуктів 

Стратегія осво-

єння і заповнен-

ня ринкової ніші 

Реалізація цього напряму пов’язана зі 

значними витратами на науково-дослідні 

роботи, з діловим ризиком 

 
* Складено за матеріалами [19]. 

 
Висновки. Результатами здійсненого дослідження доведена ві-

дповідна актуальність і підтверджена необхідність та можливість щодо 

виконання досліджень у сферах ринкових тенденції та стратегії розви-

тку підприємства.  

Отже, аналіз основних показників сучасного ринкового середо-

вища 2003–2013 рр. дав змогу виявити такі тенденції: неспри- 

ятлива цінова кон’юнктура, зниження попиту на вироблювану про- 

дукцію, затримки в розрахунках із споживачами; зниження обсягів 
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виробництва; зниження доступності зовнішніх фінансових ресурсів; 

зростання напруги на ринку праці: скорочення вакансій, скорочення 

зайнятості, зростання безробіття; зростання інфляції відсутність рест-

руктуризації народно-господарського комплексу; низький рівень еко-

номічної ефективності; високий рівень зношеності активів; недоліки в 

управлінні.  

Враховуючи нестабільність умов ринкового середовища, керів-

ництву підприємств слід розробляти стратегії розвитку підприємств, 

щоб знизити свої ризики та загрози, стабілізувати та прорахувати мо-

жливі варіанти подолання того чи іншого стану, спричиненого змінами 

ринкового середовища. Виділено стратегії розвитку підприємств, що 

найчастіше застосовуються вітчизняними підприємствами в умовах 

сучасних ринкових тенденцій: оборонну і наступальну.  
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Лепейко Т. И., Баланович А. Н. Теоретические принципы разрабо-

тки стратегии развития предприятия на основе рыночных тенденций 
Проанализирована динамика изменения актуальности для категорий 

«рыночные тенденции» и «стратегии развития предприятия» с использовани-

ем Интернет-анализа.  

Подтверждены необходимость дальнейших исследований и общий 

рост спроса (актуальности, распространенности, подтверждения необходи-

мости дальнейших исследований и т. д.) в сферах рыночных тенденций и исс-

ледований относительно стратегий развития предприятия.  

Осуществлен анализ современных рыночных тенденций, в частности 

индекса потребительских цен, или индекса инфляции, валового внутреннего 

продукта, прямых иностранных инвестиций, потребительской возможности 

населения.  

Выделены стратегии развития предприятий в условиях современных 

рыночных тенденций и установлена связь между ними. 

http://library.if.ua/book/20/1618.html
http://bc.kiev.ua/british/library/enterprise/strategy/
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Ключевые слова: стратегии развития предприятия, рыночные тен-

денции, предприятие, рыночная среда. 

 
Lepeyko T. І., Balanovich A. N. Theoretical principles of research of 

enterprise development strategy based on the market tendencies 
 The article deals with the change dynamics of a relevance for the following 

categories «market tendencies» and «strategy of development of the enterprise» with 

the use of the Internet analysis method.  

Necessity of further researches and the general increase in demand 

(relevance, prevalence, confirmation of the necessity of the further researches) in 

the market tendencies and researches spheres concerning the strategy of the 

enterprise development are confirmed.  

In particular, the analysis of the current market trends has been carried out: 

with the consumer price index or the inflation index, gross domestic product, direct 

foreign investments, consumer possibility of the population.  

The following current market trends have been allocated:  

adverse price conditions; decrease in demand for the made production; 

delays in calculations with consumers; decrease in outputs; decrease in availability 

of external financial resources; tension growth in labor market, which includes a 

reduction of vacancies and employment, unemployment growth; inflation growth at 

a lack of restructuring of an economic complex; low level of economic efficiency; 

high level of wear of assets; shortcomings of management.  

The analysis of the theoretical principles and practical experience of 

strategy development allowed to allocate the following stages:  

1. analysis of external opportunities and threats is expressed through the 

following groups of factors;  

2. analysis of the internal resources necessary to use the external 

opportunities;  

3. detection of the internal weaknesses, which can complicate the problems 

connected with the external threats;  

4. development of a mission for the enterprise;  

5. development of several options of the enterprise development strategy 

directed on performance of goals; 6. strategy choice.  

It is established that considering instability of conditions of the market 

environment, the management of the enterprises should develop the development 

strategy of the enterprises to reduce the risks and threats, to stabilize and to count of 

the possible options of an exit from this or that status, the market environment 

caused by changes.  

Strategies of enterprises development, which are most often applied by the 

domestic enterprises in the conditions of current market trends have been allocated 

as defensive and offensive strategies.. 

Key words: enterprise development strategy, market tendencies, enterprise, 

market environment. 

 
Стаття надійшла 23 жовтня 2014 р. 
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УДК 657.221.8            Н. С. Марушко 
 

ПРОФЕСІЙНЕ СУДЖЕННЯ БУХГАЛТЕРА 
ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Досліджено сучасні підходи до розуміння професійного судження  

бухгалтера, вивчено його зміст і роль в обліковому процесі. Визначено  

взаємозв’язок понять «професійне судження бухгалтера», «достовірність 

облікової інформації» та «добросовісність бухгалтера». 

Розглянуто роль професійного судження бухгалтера в сучасній вітчиз-

няній практиці, його вплив на формування механізму забезпечення економічної 

безпеки підприємства. 

Ключові слова: економічна безпека підприємства, професійне суджен-

ня бухгалтера, добросовісність бухгалтера, думка професійного бухгалтера, 

достовірність облікової інформації. 

 

Постановка проблеми. Виявлення загроз, пов’язаних із втра-

тою конкурентних позицій господарюючого суб’єкта, є важливою 

умовою підтримки економічної безпеки підприємств. Сучасні умови 

господарювання актуалізують необхідність використання адекватної 

інформаційної системи, яка дає повну, правдиву та достовірну інфор-

мацію для прийняття ефективних управлінських рішень, дозволяє виб-

рати оптимальний напрям розвитку підприємства та формує дієвий 

механізм забезпечення економічної безпеки підприємства. Безперечно, 

фундаментальною основою управління підприємством є облікова ін-

формація. Облікова система підприємства є не тільки найбільшим 

і  єдиним джерелом важливої інформації, а й інструментом планування 

та прогнозування діяльності підприємства.  

Досягнення необхідного рівня економічної безпеки підприємст-

ва вимагає постійного моніторингу, контролю, оцінки і аналізу ризи-

ків, які впливають на діяльність господарюючого суб’єкта та розробку 

на цій основі заходів задля їх ліквідації. Саме тому необхідно досліди-

ти систему облікових ризиків, вагомим елементом якої виступає про-

фесійне судження бухгалтера.  

Стан дослідження. Теоретичним підґрунтям для з’ясування 

впливу професійного судження бухгалтера на забезпечення еконо- 

мічної безпеки підприємства є дослідження Л. В. Гнилицької [2–4], 

Т. В.  Давидюк, К. П. Буримської [11], А. Е. Суглобов [16] та інших 

сучасних науковців, які зосереджують свою увагу в напрямі економіч-

ної безпеки. Проте, їхніми попередниками є праці облікового напряму, 

http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/322660/source:default


________  НАУКОВИЙ ВІСНИК 2´2014 ______________________________________ 

________  Львівського державного університету внутрішніх справ ____________ 

 320 

які висвітлені в дослідженнях Ф. Ф. Бутинця, С. Ф. Голова, С. Левиць-

кої, М. С. Пушкаря, Я. В. Соколова, Л. В. Чижевської [1; 5; 6; 9; 10, 

с. 12–15, 17] та ін. Оскільки вимоги світових тенденцій до професійно-

го судження бухгалтера орієнтовані на принципи функціонування  

розвинутого ринку, доцільним видається пошук у сучасних вітчизня-

них реаліях інструментів їх регулювання та формування на цій основі 

безпеки  підприємства.  

Мета статті полягає в оцінки підходів до професійного суджен-

ня бухгалтера, вивчення його ролі в забезпеченні економічної безпеки 

підприємства та впливу на ефективність бізнесу. 

Виклад основних положень. Сьогодні ринкові умови господа-

рювання потребують переосмислення методичного інструментарію 

для ефективного управління підприємства. Ефективність управління 

підприємством залежить від комплексної інтеграційної системи, яка 

охоплює бухгалтерський облік, аналіз, контроль, планування та про-

гнозування. Формування такої системи дозволить не тільки посилити 

економічну безпеку підприємства, а й комплексне її застосування на-

дасть синергетичний ефект.  

Доречною у цьому є позиція Л. В. Гнилицької, яка зазначає, що 

сучасна облікова система потребує нового сутнісного наповнення 

як  комплексу взаємодіючих і взаємопов’язаних методів, методик, 

процедур і моделей, призначених для обґрунтування прийняття управ-

лінських рішень у сфері забезпечення економічної безпеки підприєм- 

ства. Вона повинна охоплювати усі без винятку інструменти обліку 

з  метою отримання синергетичного ефекту від їх системного застосу-

вання під час: 

– забезпечення стабільного та стійкого фінансового стану під-

приємства; 

– збалансування фінансово-матеріальних потоків і розрахун-

кових відносин; 

– нейтралізації впливу внутрішніх і зовнішніх загроз на фінан-

сово-господарський стан підприємства; 

– зниження рівня інформаційного ризику тощо[2]. 

Облікова інформація, зокрема бухгалтерська інформація як її 

основна складова, виступаючи внутрішнім ресурсом забезпечення 

економічної безпеки, за певних обставин може містити суттєві ризики 

(загрози) діяльності підприємства. Це спричинено тим, що формування 

бухгалтерських даних здійснюється в умовах невизначеності, яка 

пов’язана не тільки з об’єктивними зовнішніми факторами, що впли-

вають на господарську діяльність, але і з факторами, що виникають 

безпосередньо в системі бухгалтерського обліку. Такі фактори та їх 
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наслідки можуть значно впливати на показники бухгалтерської (фінан-

сової, внутрішньогосподарської) звітності і, отже, на прийняті управ-

лінські рішення стосовно заходів забезпечення економічної безпеки 

підприємства та його стійкого функціонування [2]. 

Вивчаючи роль бухгалтера в системі забезпечення економічної 

безпеки підприємства, Т. В. Давидюк, К. П. Боримська зазначають, що 

не менша роль обізнаності облікових працівників у системі захисту 

економічної безпеки окремого суб’єкта господарювання. Так, знання 

бухгалтера в частині моніторингу внутрішнього та зовнішнього сере-

довища діяльності підприємства дозволяє генерувати достовірну та 

релевантну інформацію про внутрішні бізнес-процеси та зовнішнє се-

редовище діяльності підприємства для оцінки його конкурентних пе-

реваг, управління ризиками, виявлення та попередження загроз безпе-

чній діяльності та сталому розвитку підприємства. Виступаючи части-

ною загальної інформаційної системи управління підприємством, 

уміння бухгалтера вчасно й достовірно сформувати й проаналізувати 

масив обліково-аналітичної інформації слугує базисом для забезпечен-

ня економічної безпеки підприємства, яка за сучасних умов зростаючої 

конкурентоспроможності бізнесу набуває властивостей інформаційних 

систем стратегічного типу [11]. 

Дослідження найкращих професій у США засвідчило, що про-

фесія бухгалтера потрапила в десятку кращих для розвитку кар’єри, 

бухгалтерська професія посідає дев’яте місце, а також сьоме відповід-

но рейтингу заробітних плат, що свідчить про те, що ця професія 

є  надзвичайно актуальною та важливою на ринку праці [8]. Проте, 

бухгалтерів сьогодні дедалі частіше стосуються претензії та звинува-

чення в корупції або її приховуванні, які пов’язані з тим, що вітчизня-

на практика ведення обліку переплітається з корупційною діяльністю, 

що часто призводить до викривлень у бухгалтерській звітності та фор-

мування ненадійних і недостовірних даних. Окрім того, до облікового 

апарату, який здійснює процес ведення обліку, висуваються й інші 

зауваження. Зокрема й те, що формування фінансового результату  

діяльності господарюючого суб’єкта залежить від вибору облікової 

політики, яка, своєю чергою, формується обліковим апаратом. Тобто 

наявність прибутку підприємства та його величина окреслені вибором 

облікової методології, яка безпосередньо пов’язана з професійним  

судженням бухгалтерів. Тому до бухгалтера висуваються не тільки 

кваліфікаційні вимоги, а й моральні. 

Загальновідомо, що бухгалтер, в інтересах підприємства або 

власних, може приховувати багато важливих операцій та фактів.  

Існують і інші невідповідності, які спричиняють незадоволення до  
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облікової служби та мають достатньо різнобічний характер, а са-

ме:розрахунки щодо нарахування амортизації;оцінка резервів, забезпе-

чень; оцінка капіталізації та інші розрахунки можуть призвести до  

викривлень фінансової звітності. Такі невизначеності спричиняють 

виникнення бухгалтерського ризику та негативно впливають на  

безпеку підприємства.  

Оцінки визначення найсуттєвіших видів загроз, пов’язаних 

із  кругообігом облікової інформації, узагальнена в табл. 1 [2]. 

 
Таблиця 1 

 

Розподіл загроз, які пов’язані з кругообігом облікової інформації 

і найсуттєвіше впливають на стан економічної безпеки 

виробничого підприємства (у% та рангових місцях), 

на думку власників і найманих менеджерів 
 

№ 

з/п 

Статусні групи: 
Засновники  

(перша група) 
Менеджери  

(друга група) 

види загроз, які пов’язані з кругообігом облікової 

інформації і найсуттєвіше впливають на стан 
економічної безпеки виробничого підприємства: 

у % ранг у % ранг 

1 низька кваліфікація бухгалтерського персоналу 

підприємства 
15 4 15 4 

2 недостовірність інформації, наданої у звітності 

контрагентів 
27 2 35 1 

3 низька пристосованість облікових даних до пот-

реб економічної безпеки 
30 1 23 2 

4 невідповідність принципів надання (формуван-

ня) фінансової звітності принципам економічної 

безпеки 

8 5 10 5 

5 витік облікової інформації конфіденційного ха-

рактеру 
20 3 17 3 

 

Джерело [2]. 

 

Доповнюючи перелік загроз облікової інформації, зазначимо, 

що сьогодні, хоча облікова інформація залишається єдиною і найбіль-

шою інформаційною системою для прийняття управлінських рішень, 

не є придатною для цього повною мірою, оскільки фінансова звітність 

має ретроспективний характер, використання різних методологічних 

прийомів ведення обліку призводить до незбігання даних не тільки 

різних періодів, а й інших підприємства цієї галузі, фінансова звітність 

не містить повної інформації для цілей аналізу (відсутність нефінансо-

вих даних), що унеможливлює усебічне оцінювання діяльності підпри-



_________________________________________________  Серія економічна ________ 
__________________________________________________________________________ 

 323 

ємства та формування дієвого механізму забезпечення економічної 

безпеки підприємства. 

Саме тому доцільно, на нашу думку, усвідомити не тільки за-

грози, які виникають у процесі ведення обліку, а й об’єкт обліку, його 

сучасну інтерпретацію в розвитку теорії бухгалтерського обліку, прак-

тики і професійної діяльності бухгалтера. 

З цього приводу С. Ф. Голов зазначає, що в сучасних умовах 

предметом вивчення бухгалтерського обліку повинні стати ретроспек-

тивні та перспективні параметри господарської діяльності підприємст-

ва та його зовнішнього середовища, визначені органами, що регулю-

ють бухгалтерський облік, чи власником підприємства з урахуванням 

вимог користувачів [5, с. 4].  

Отже, сьогодні практика диктує нові вимоги до теорії обліку, 

зокрема перегляду предмета з ретроспективи та перспективи. Успіш-

ним вирішенням цієї проблеми була б інтеграція видів фінансового, 

управлінського та податкового обліку в єдину систему з прерогативою 

ведення управлінського обліку, оскільки саме управлінський облік 

є  основою успішного бізнесу. Подальша систематизація даних для 

фінансового та податкового обліку та формування звітності на цій ос-

нові задовольнить інтереси зовнішніх користувачів. Така перебудова 

систематизації первинних даних успішно вирішується за допомого 

сучасних інформаційних систем і технологій.  

Навмисне чи ненавмисне спотворення облікових даних, що ви-

никають у процесі документування господарських операцій, їх відо-

браження в системі облікових регістрів та бухгалтерської звітності 

є  наслідком дій або бездіяльності бухгалтерського персоналу. Важли-

вими є компетентнісні характеристики бухгалтера, які виступають  

фактором мінімізації ступеня впливу професійного ризику бухгалтера 

на стан економічної безпеки підприємства [11].  

Проте, не претендуючи на повний аналіз існуючих проблем  

сучасної теорії та практики бухгалтерського обліку, в межах статті 

проаналізуємо оцінку професійного судження бухгалтера та його 

вплив на забезпечення економічної безпеки підприємства. 

Професійне судження є результатом мислення бухгалтера, що 

дозволяє в умовах невизначеності приймати рішення щодо вибору 

адекватного способу відображення фактів господарського життя у бу-

хгалтерському обліку [12]. 

Професійне судження бухгалтера – добросовісно висловлена 

думка про господарські ситуації, якає корисною як для її опису, так 

і  для ухвалення дієвих управлінських рішень. У цьому визначенні 

ключовими поняттями виступають: думка професійного бухгалтера; 
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добросовісне висловлювання; господарська ситуація; корисний опис; 

управлінське рішення [14, с. 259]. 

Важливим є розуміння того, що професійні навики бухгалтера 

повинні формуватися на етапі навчання. Так, значним внеском у цьому 

напрямі є роботи [11; 10; 15; 17], які обґрунтовують необхідність до-

повнення змістовних наповнень з нормативних і професійних дисцип-

лін та є основою формування якісного професійного судження бухгал-

тера за групування та використання обліково-аналітичної інформації 

в  процесі управління економічною безпекою підприємства. 

Існуюча практика ведення облікового процесу передбачає до-

тримання нормативних документів, які окреслюють межі рішень  

бухгалтера. Вітчизняна практика порівняно з міжнародною в напрямі 

регламентації ведення обліку та його державного регулювання є доволі 

жорсткою. Проте сьогодні формуються нові тенденції ведення обліку, 

основою регулювання є не тільки нормативні акти, а творчі здібності 

бухгалтера. Так, виділяють креативний (творчий) облік – це будь-який 

науковий метод, який не відповідає загальноприйнятій практиці або 

встановленим стандартам і принципам. Креативний облік є позитив-

ним тоді, коли використовується без прямого порушення законодавст-

ва для відображення основних тенденцій у зміні вартості бізнесу і дос-

товірної картини становища фірми, особливо, якщо не існує інших 

методів відображення в обліку нової операції [1, с. 121]. Поряд з креа-

тивним виділяють і інші види обліку: актуарний, стратегічний, соціа-

льний, бюджетний, динамічний, облік людського капіталу, екологіч-

ний, робота з інсайдерами та ін. Такі зміни в структурі бухгалтерсько-

го обліку обумовлені необхідністю задоволення інформаційних потреб 

різних користувачів.  

Проте задоволення потреб сучасних користувачів облікової ін-

формації вимагає її достовірності, що безпосередньо пов’язана з про-

фесійним судженням бухгалтера, його добросовісністю.  

Добросовісне висловлювання (судження) – це думка, сформова-

на бухгалтером, заснована на його переконаннях, уявленнях і вірі, яка 

повинна бути достовірною і добросовісно сформульованою. В першо-

му випадку йдеться про те, що точність бухгалтерських даних повинна 

бути прийнятною для ухвалення управлінських рішень, а в іншому – 

переконання бухгалтера повинні бути щирими і не орієнтовані на  

вигоду котрогось із учасників господарського процесу. Відтак, досто-

вірність – це категорія теоретична, а добросовісність – моральна 

[14,  с.  259].  

Багатовимірність поняття «достовірність», що простежується 

у  наукових працях, зумовлює необхідність пошуку істини.  
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Достовірність означає те, що записи у бухгалтерському обліку 

мають бути точно підтверджені даними первинних документів 

[1,  с.  212]. 

Достовірність інформації, як якісна характеристика фінансових 

звітів, не містить помилок і перекручень, що здатні вплинути на рі-

шення користувачів звітності [9]. 

Під достовірністю слід розуміти не абсолютну істину, під якою 

розуміється абсолютна точність, а відносну. Повинно йтися про точ-

ність, прийнятну для формування думки і достатність для прийняття 

дієвого управлінського рішення [14, с. 259].  

Достовірність – форма існування істини, обґрунтована певним 

способом, наприклад експериментом, або незаперечним логічним до-

казом. До бухгалтерської (фінансової) звітності використовують три 

взаємопов’язані критерії достовірності наведених в ній даних: а) облік 

здійснювався відповідно до чинних нормативних актів; б) існують ви-

правдані підтверджувальні документи для всіх операцій; в) звітність 

складена за даними первинних документів, бухгалтерськими регістра-

ми і журналами без будь-яких вилучень [7, с. 193].  

Достовірність оцінки фактів господарської діяльності забезпе-

чується професійним судженням щодо відповідності якісних характе-

ристик облікової інформації: доречності, яка розкриває доцільність 

вимірювання та надійності, яка підтверджує можливість і гарантію 

перевірки користувачем репрезентативної властивості виміру, подачі, 

повноти відображення, обачності, пріоритету змісту над формою та 

відсутності упередженості. Надійність облікової оцінки – це відповід-

ність отриманих результатів запланованим намірам керівництва підп-

риємства або очікуванням користувачів звітності під час формування 

професійних суджень і припущень на підставі доступної в конкретний 

момент часу інформації [6].  

Узагальнюючи висловлювання фахівців, зазначимо, що досто- 

вірність і надійність облікової інформації значною мірою визначається 

добросовісністю бухгалтера, тобто його сумлінністю, обізнаністю в 

теорії бухгалтерського обліку та здоровим глуздом. Тобто достовір-

ність інформації є достатньо умовною на мінливою величино. Описати 

алгоритм визначення для типових операцій практично неможливо, 

оскільки такий процес залежить від досягнення рівноваги між думкою 

професійного бухгалтера та прийняття дієвого управлінського рішен-

ня. Водночас креативність в обліковому процесі повинна бути врегу-

льована на рівні стандартів задля уніфікації обчислень основних пока-

зників діяльності підприємства. Йдеться про уникнення нівелювань 

в  обліковій системі та отримання в результаті ведення обліку якісної 



________  НАУКОВИЙ ВІСНИК 2´2014 ______________________________________ 

________  Львівського державного університету внутрішніх справ ____________ 

 326 

продукції – облікової інформації та на її основі фінансової звітності, 

яка має відповідати сучасним якісним характеристикам облікової ін-

формації, що формує її корисність – доцільність, надійність, зістав-

ність, зрозумілість.  

Надійність інформації зосереджується на її правдивості, нейтра-

льності, повноті, обачності, неупередженості тощо. Сьогодні зрозумі-

лим є недосягнення таких вимог, оскільки діючі національні і міжна-

родні стандарти обліку залишають право вибору оцінки об’єктів облі-

ку підприємства за формування облікової політики, перекреслюючи 

дію вимог об’єктивності та абсолютній достовірності, безпристрас- 

ності  даних.  

Отже, з множини існуючих оцінок об’єктів обліку, алгоритмів їх 

обчислення, а також результатів на цій основі можна отримати іншу 

множину альтернативних результатів діяльності підприємства. Мані-

пулювання таким процесом відоме лише грамотному бухгалтеру. Саме 

тому, задовольняючи потреби різних користувачів, бухгалтер може 

отримати той чи інший результат (множина отримуваних показників 

в  обліковому процесі може набувати різних значень). 

Погоджуємось із думкою Я. В. Соколова, В. Я. Соколова, які 

вважають, що в основі повинна лежати добросовісність учасників  

господарюючого процесу, тобто приватне виконання ними своїх зо-

бов’язань і обов’язків, відповідно до яких, якщо факт господарського 

життя: 1) точно охоплюється описом нормативних документів, то бух-

галтер повинен достовірно і добросовісно відобразити його в обліку; 

2)  потрапляє під опис нормативних документів, але їх вимоги в конк-

ретному випадку не дозволяють достовірно і добросовісно відобразити 

його в обліку, то він повинен прийняти самостійне рішення і відобра-

зити так, як, на його думку, є правильним; 3) не може бути описаний 

через те, що в нормативних документах подібна ситуація відсутня, то 

бухгалтер повинен відобразити це в обліку так, як вважає за потрібне, 

але завжди достовірно і добросовісно [14, c. 261]. 

Звичайно, не потрібно ототожнювати ведення обліку в законо-

давчих рамках з фальсифікацією даних. Йдеться про вибір за власним 

судженням оцінок об’єктів обліку та їх подання в обліковій політиці. 

Процес виявлення (спостереження), вимірювання, реєстрації, обробки 

інформації про об’єкт дослідження для надання її користувачам 

не  може бути лише технічним, безпристрасним. Такий процес є де-

якою мірою суб’єктивним, творчим, оскільки бухгалтер має своє  

бачення щодо його формування. Звичайно, представлення результатів 

такого облікового процесу впливає на управління підприємством та 

створення на цій основі безпечного середовища. 
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Задоволення інформаційних потреб різних груп користувачів за 

дотримання принципу достовірності робить її корисною та мінімізує 

конфліктність інтересів.  

Висновки. Ефективне управління діяльності підприємства та 

забезпечення його економічної безпеки визначається професійним су-

дженням бухгалтерів, їх добросовісністю під час виконання свої про-

фесійних обов’язків. Тому необхідною умовою досягнення безпечного 

рівня на підприємстві є мінімізація бухгалтерських ризиків, які 

пов’язані з професійним судженням.  

Формування в сучасних бухгалтерів ділової етики, добросовіс-

ного виконання своїх обов’язків неможливо лише на рівні моральних 

переконань, доцільним, на наш погляд, видається застосування на за-

конодавчому рівні дієвого механізму штрафних санкцій за недобросо-

вісне виконання професійних обов’язків.  

Вирішення проблем, пов’язаних із професійним судженням  

бухгалтера, дозволить побудувати достовірну інформаційну систему 

на основі облікової інформації, яка задовольнить потреби різних груп 

користувачів. Така інформаційна система буде не тільки достовірною, 

корисною, доцільною, надійною, зіставною та зрозумілою, а й слугу-

ватиме основою у прийнятті управлінських рішень щодо запобігання 

впливу загроз на підприємстві.  

Отже, сучасні реалії змушують переглядати основи теорії бух-

галтерського обліку відповідно до потреб практики. Розвиток теорети-

чних основ обліку окреслений перебудовою від технічної констатації 

фактів господарської діяльності, які описані нормативами чи інструк-

ціями, до їх осмислення та, якщо необхідно, застосування в обліково-

му процесі професійного судження, яке є достовірним і добросовісним. 

Роль бухгалтера, як кваліфікованого спеціаліста, з притаманними йому 

компетентнісними характеристиками має творчий характер. Тому 

професійне судження бухгалтера в сучасній вітчизняній практиці по-

винно сягнути міжнародного рівня, де думка професійного бухгалте-

ра – це безцінне, безпристрасне, безкорисливе судження про факти 

господарської діяльності підприємства. В тому напрямі розвитку тео-

рія бухгалтерського обліку отримає нові інструменти регулювання 

облікового процесу та дасть змогу забезпечити безпечний рівень під- 

приємства на етапі первинного спостереження даних.  
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Марушко Н. С. Профессиональное суждение бухгалтера как инст-

румент обеспечения экономической безопасности предприятия  
Исследованы современные подходы к пониманию профессионального 

суждения бухгалтера, изучены его содержание и роль в учетном процессе. 
Определена взаимосвязь понятий «профессиональное суждение бухгалтера», 
«достоверность учетной информации» и «добросовестность бухгалтера». 
Рассмотрена роль профессионального суждения бухгалтера в современной 
отечественной практике, его влияние на формирование механизма обеспече-
ния экономической безопасности предприятия.  

Ключевые слова: экономическая безопасность предприятия, профес-
сиональное суждение бухгалтера, добросовестность бухгалтера, мнение 
профессионального бухгалтера, достоверность учетной информации. 

 
Marushko N. S. Professional judgment of an accountant as a tool  

to ensure economic security of the enterprise  
Forming the effective mechanism of ensuring economic security is 

impossible without an adequate information system which provides complete, 
truthful and accurate information to make effective management decisions. 
Certainly, the fundamental basis of management information system is accounting 
information in which there are risks that affect the activity of the business entity. 
Given this, the article examines the professional judgment of an accountant as part 
of the system of accounting risks. The article proves that accuracy and authenticity 
of accounting information is largely determined by conscientiousness, knowledge of 
accounting theory and common sense of an accountant. That is, the authenticity of 
information is a rather conditional and changing variable. It is practically 
impossible to describe an algorithm for defining typical operations, since this 
process depends on a balance between the idea of a professional accountant and an 
effective management decision.  

The article structurally assesses the current state of the theoretical 
foundations of accounting, which is outlined by the restructuring of the technical 
statement of economic activity facts that are covered by the regulations or 
instructions for their understanding and, if necessary, introducing in the accounting 
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process based on an accountant’s own professional judgment, but fairly and consci-
entious. It is proved that the role of an accountant as a qualified expert, with his/her 
inherent competency characteristics, is creative in its nature. Therefore, the 
judgment of an accountant in modern national practice should go up to the 
international level, where the opinion of a professional accountant is a priceless, 
dispassionate, disinterested judgment on the facts of economic activity of the 
enterprise. In this development field, accounting theory will have new regulatory 
tools of an accounting process and will contribute to the creation of a secure level of 
the enterprise at the stage of initial data observation. 

Key words: economic security of the enterprise, professional judgment of 
an accountant,an accountant conscientiousness, professional accountant opinion, 
authenticity of accounting information. 
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ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА 

У ТОРГОВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМНИЦТВІ 
 

Розглянуто комплексні процеси, пов’язані із забезпеченням фінансово-

економічної безпеки торговельного підприємства, побудовано процесну модель 

управління фінансово-економічною безпекою із урахуванням особливостей 

торговельної діяльності. Вивчено питання діагностики фінансово-економічної 

безпеки та вказано причини відставання платоспроможного попиту від то-

варної пропозиції. Розкрито основні індикатори фінансової безпеки підприєм-

ства та здійснено ідентифікацію загроз економічній безпеці підприємств то-

ргівлі в процесі взаємодії з різними суб’єктами господарювання. 

Ключові слова: торговельне підприємство, фінансова безпека, загро-

за, економічна стійкість. 

 
Постановка проблеми. У ринкових умовах господарювання 

важливого значення набуваєекономічна безпека всіх суб’єктів підпри-

ємницької діяльності. 

Економічна безпека підприємства – це такий стан ресурсів (ка-

піталу, персоналу, інформації та технології, техніки та обладнання, 

прав) і підприємницьких можливостей, за якого гарантується найбільш 

ефективне їх використання для стабільного функціонування та дина- 

мічного науково-технічного та соціального розвитку, запобігання  

внутрішнім і зовнішнім негативним впливам [2, с. 278]. 
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Стан дослідження. Вивчення процесів управління економічною 
безпекою підприємства та її провідної та вирішальної складової – фі-
нансової безпеки – здійснювали Л. О. Лігоненко [1], І. Г. Яненкова [2], 
Г. Є. Дем’яненко [3], В. В. Горлачук та О. М. Мезенцева [4], Б. М. Мі-
зюк [5], А. А. Садеков [6], О. О. Бакунов та О. В. Сергєєва [7], 
Т. Б.  Хлевицька [8], О. В. Хомів [9], Я. А. Гончарук та М. І. Флейчук 
[10], О. І. Юсипович [11] та ін. Існуючі методичні підходи до оцінки 
рівня економічної безпеки підприємства не дозволяють повною мірою 
забезпечити системний взаємозв’язок економічної та фінансової без-
пеки підприємства.  

Мета статті – розглянути комплексні процеси, пов’язані із забез-
печенням фінансово-економічноїбезпеки торговельного підприємства. 

Виклад основних положень. Ґрунтуючись на засадах розвитку 
теорії та практики сучасного менеджменту, для управління економіч-
ною стійкістю торговельного підприємства (ЕСТП) в роботі [12] за-
пропоновано використовувати процесний підхід, оскільки він забезпе-
чує збалансованість і взаємоузгодженість усіх процесів, функцій та 
видів діяльності підприємств торгівлі, орієнтованих на досягнення 
стійкості функціонування та розвитку. Це пояснюється тим, що еконо-
мічна стійкість є складною категорією, яка характеризує різні аспекти 
господарської діяльності торговельного підприємства. Торговельна 
діяльність за сутністю є різнобічною та різноспрямованою, що потре-
бує певної систематизації та збалансованості. Тому управління ЕСТП 
повинно всебічно та комплексно охоплювати всі сфери діяльності, що 
може бути досягнуто за допомогою здійснення у межах підприємства 
певної сукупності процесів, які утворюють послідовність взаємо-
пов’язаних і взаємообумовлених дій, управлінських рішень для досяг-
нення поставленої мети. 

Управління фінансово-економічною безпекою (ФЕБ) також  
можливо на основі процесного підходу. Це обумовило визначення 
комплексу пріоритетних бізнес-процесів (маркетингових, фінансових, 
торгово-технологічних та організаційно-управлінських), зовнішніх 
і  внутрішніх факторів, які впливають на діяльність торговельних  
підприємств, їх фінансово-економічну безпеку зокрема. В результаті 
було побудовано процесну модель управління ФЕБ, яка забезпечує 
взаємопов’язане функціонування зазначених бізнес-процесів із ураху-
ванням особливостей торговельної діяльності. У процесі формування 
концептуального підходу до управління ФЕБ було встановлено, що це 
систематизований план (схему) дослідження, який містить понятійний 
апарат і методологічні основи управління ФЕБ, методику збору та об-
робки даних, напрями удосконалення процесу управління економіч-
ною стійкістю торговельного підприємства (див. рис. 1). 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Садеков%20А$
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Методологічні основи управління  

фінансово-економічною безпекою торговельного підприємства 

 

 
 

Рис. 1. Схема концептуального підходу до управління  

фінансово-економічною безпекою (ФЕБ) торговельного підприємства 
 

Джерело: опрацьовано автором на підставі [12]. 
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Як основні складові концептуального підходу до управління 

ФЕБ були визначені теоретико-методичні основи управління економі-

чною стійкістю (сутність, головна мета, завдання, критерій, принципи, 

функції, методи, показники), сутність і послідовність проведення діаг-

ностики ФЕБ (моніторингу, експрес- та фундаментальної діагностики), 

а також напрями удосконалення процесу управління економічною 

стійкістю (стратегічні альтернативи управління ФЕБ у межах корпора-

тивної стратегії підприємства, моделі прогнозування рівня ФЕБ та  

оцінка ризиків зниження (втрати) економічної стійкості в процесі  

реалізації стратегії і тактики управління ФЕБ). 

Саме тому сформувалися об’єктивні передумови для застосу-

вання в процесі управління фінансово-економічною безпекою (ФЕБ) 

економічної діагностики, яка надає не тільки широкий спектр інфор-

мації у вигляді економічних показників, але й має конкретну ціль – 

удосконалити процес управління підприємством загалом і його фінан-

совою безпекою зокрема, в умовах нестабільного динамічного середо-

вища. Тобто діагностика ФЕБ дозволяє на ранній стадії виявляти по-

рушення (відхилення) у збалансованості ресурсів і бізнес-процесів пі-

дприємства, встановлювати причини і можливі наслідки цих відхи-

лень, а також визначати перспективні шляхи і напрями їх усунення для 

подальшого забезпечення належного рівня фінансово-економічної без-

пеки торговельного підприємства.  

Відтак доцільно розглядати економічну діагностику як аналіти-

чний етап процесу управління ФЕБ, який передує прийняттю управ-

лінських рішень, слугує основою для розробки стратегії і тактики 

управління ФЕБ, та утворює самостійний напрям комплексного дослі-

дження ринкового функціонування підприємства зі своїми прийомами, 

інструментами, методами та етапами проведення. 

Першим етапом діагностики є моніторинг економічної фінансо-

во-економічної безпеки підприємства, який становить комплексну  

систему постійного спостереження за процесами і тенденціями, що 

протікають у зовнішньому та внутрішньому середовищі підприємства, 

та передбачає збір інформації та накопичення даних, необхідних для 

подальшого етапу експрес-діагностики ФЕБ.  

Проведений моніторинг на основі дослідження основних тенде-

нцій розвитку торгівлі [12] свідчить про те, що на сучасному етапі роз-

витку економіки, в умовах фінансово-економічної кризи, торговельні 

підприємства стикаються з безліччю проблем різного характеру, які 

призводять до нестійкого їх функціонування. Зокрема, на споживчому 

ринку спостерігається таке негативне явище, як значне відставання 

платоспроможного попиту від товарної пропозиції. 
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Причина – у зниженні реальних грошових доходів населення за 

одночасного загострення інфляційних процесів із відповідним підви-

щенням цін на основні товари і послуги. 

Негативним чинником є наслідки спаду споживчого кредиту-

вання, який виник внаслідок кризи 2008–2009 рр. Після 2009 р. банки 

розпочали більш активно розвивати цей сегмент ринку, проте процес 

кредитування загальмовано. 

Динаміка споживчих кредитів, наданих домашнім господарст-

вам депозитними корпораціями України наведена у табл. 1. 

 
Таблиця 1 

 

Споживчі кредити, надані домашнім господарствам 

депозитними корпораціями (крім Національного банку України) 
 

Період 

Споживчі кредити, надані домашнім господарствам 
(залишки коштів на кінець періоду, млн. грн) 

усього 

у тому числі у розрізі валют 

гривня 
долар 

США 
євро 

російський 

рубль 

інші 

валюти 

2006 58453 26093 30448 1276 0,03 635 

2007 115032 49083 62361 2130 0,01 1458 

2008 186088 66693 113773 3708 0,46 1915 

2009 137113 52190 80906 2549 0,09 1468 

2010 122942 52478 67033 1873 0,07 1557 

2011 126192 71091 52602 1573 2,23 924 

2012 125011 85384 37751 1181 1,59 694 

2013 137346 108224 27657 939 0,87 525 

2014       

січень 136814 108469 26909 924 0,76 511 

лютий 144150 109485 32880 1147 1,07 636 

березень 147650 108260 37398 1294 0,98 696 

квітень 148256 108286 37968 1275 1,02 726 

травень 142778 104257 36562 1227 1,08 731 

червень 137843 102672 33318 1122 1,02 729 

липень 136996 101715 33452 1097 0,98 730 

серпень 141579 101590 37937 1243 1,03 808 

вересень 137972 100956 35191 1102 1,01 723 

 
Джерело: Дані НБУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: htt-

p://www.bank.gov.ua/files/3.3-Loans.xls 
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З табл. 1 зрозуміло, що за 2009–2013 рр. загальний обсяг спожи-

вчих кредитів зменшився на 26,2%, що сприяло відносному зменшен-

ню обсягів товарообігу та погіршенню фінансового стану багатьох 

торговельних підприємств. Зокрема, за даними Держстату України, 

частка торговельних підприємств, що одержали збиток, зросла з 35,4% 

в 2011 р. до 36% у 2012 р. [13, с. 498]. 

Здійснені дослідження результатів господарської діяльності під-

приємств торгівлі [4] свідчать про те, що система їх економічної безпе-

ки неефективна. Це обумовлено насамперед наслідками фінансово-

економічної кризи, інфляційними процесами, зменшенням купівельної 

спроможності населення, недобросовісною конкуренцією в результаті 

співпраці суб’єктів господарювання та органів влади, зниженням еко-

номічної стійкості внаслідок зміни системи оподаткування тощо. Зміна 

умов зовнішнього середовища функціонування підприємств торгівлі, 

посилення впливу дестабілізуючих факторів вимагають розробки ефе-

ктивних організаційно-економічних заходів у напрямі посилення еко-

номічної безпеки, оптимізації її структурних складових (правової, фі-

нансової, кадрової, соціальної, особистісної, інформаційної). 

Враховуючи викладене, для підприємств торгівлі необхідно роз-

робити нову систему забезпечення економічної безпеки. Вона має міс-

тити цілі і завдання, спрямовані на нейтралізацію загроз зовнішнього 

і  внутрішнього середовища, зменшення ризиків, протистояння руйнів-

ному впливу на господарську діяльність головних чинників. Така сис-

тема має сприяти підвищенню ефективності торговельної діяльності, 

формуванню надійної системи управління, забезпечення сталого фі-

нансування, безпеки праці та життєдіяльності персоналу, збереження 

матеріальних цінностей, захисту інформації. 

Відповідно до концептуальної моделі системи, загальними за-

вданнями забезпечення економічної безпеки підприємств торгівлі  

повинні  бути: 

–  прогнозування, тобто своєчасне виявлення та усунення загроз 

особистій безпеці власників, керівників, працівників, причин і умов, 

які здатні завдати фінансових, матеріальних і моральних збитків, по-

рушити стабільне функціонування і розвиток підприємств торгівлі; 

–  створення механізму та умов оперативного реагування на за-

грози економічній безпеці та прояви негативних тенденцій у функціо-

нуванні підприємств торгівлі; 

–  формування ефективного інструментарію забезпечення еко-

номічної безпеки; 

–  створення умов для максимально можливого повернення та 

локалізації збитків, що виникли в результаті дії загроз, прийняття необ-
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ґрунтованих рішень або заподіяних неправомірними діями фізичних 

і  юридичних осіб; 

–  упровадження заходів, спрямованих на ослаблення негативно-

го впливу наслідків порушення техніки безпеки, і т. д. 

Формування економічної безпеки підприємств торгівлі вимагає 

створення організаційно-економічних механізмів розвитку партнерсь-

ких відносин із суб’єктами ринку і органами державного управління. 

В  цьому аспекті підприємствам торгівлі необхідно здійснювати пос-

тійний моніторинг і розробляти заходи, спрямовані на недопущення 

виникнення загроз у процесі взаємодії з різними суб’єктами ринку. 

Враховуючи викладене, для підприємств торгівлі доцільно здій-

снювати ідентифікацію загроз економічної безпеки (табл. 2). 

 
Таблиця 2 

 

Ідентифікація загроз економічній безпеці підприємств торгівлі  

в процесі взаємодії з різними суб’єктами господарювання [4] 
 

Суб’єкти Ідентифікація загроз 

Постачальники Несвоєчасність поставок товарів; розрив зв’язків; невико-

нання умов договору поставки; непередбачуване збільшен-

ня цін на товари та витрат на їх поставку; поставки неякіс-

ної продукції, яка не відповідає стандартам і нормам. 

Споживачі Зміна смаків, зниження платоспроможного попиту; 

об’єднання в групи з метою впливу на рівень цін; недос-

коналість законодавства щодо захисту прав споживача; 

поширення неправдивої інформації про підприємство, 

персонал, продукцію. 

Конкуренти Агресивна політика збільшення ринкової частки (у т.ч. за 

рахунок розвитку роздрібної мережі, дрібнооптового лан-

ки); недобросовісна конкурентна політика; демпінг цін; 

співпраця конкурентів з органами влади, спрямоване на 

ускладнення доступу до споживчого ринку та господарсь-

ким ресурсам для інших суб’єктів торговельної сфери; пе-

реманювання персоналу; впровадження технічних іннова-

цій; монополізація зв’язків із постачальниками. 

Органи  

державного  

управління 

Зміна чинного законодавства; корупційні дії; лояльність 

до окремих підприємств торгівлі; непрозорість дозвільної 

системи; збільшення податкового тиску; підвищення міні-

мальної заробітної плати і відрахувань на соціальні захо-

ди; введення жорстких екологічних норм; погіршення 

умов амортизаційної політики; збільшення кількості пере-

вірок і т. д. 



_________________________________________________  Серія економічна ________ 
__________________________________________________________________________ 

 337 

У сучасних умовах виникає необхідність здійснення діагностики 

факторів, що формують відповідний рівень економічної безпеки дослі-

джуваних підприємств торгівлі.  

До таких факторів належать: 

–  організаційні чинники здійснення торговельної діяльності, що 

забезпечують ефективне функціонування підприємств торгівлі: місце 

розташування, інфраструктура, наявність ресурсів, рівень товарного 

забезпечення споживачів і т. д.; 

–  попит і пропозиція реалізованих товарів характеризуються 

формуванням товарних запасів (портфель замовлень), рівнем конкуре-

нтоспроможності товарів, якісними показниками продукції, ціновою 

політикою, асортиментної структурою, сервісом, стабільністю спожив-

чого ринку та ін.; 

–  надійність постачальників товарів забезпечується за допомо-

гою укладання довгострокових контрактів на поставку товарів, урахо-

вуються терміни поставки, форми розрахунків, якісні показники, мож-

ливості постачальників; 

–  державне економічне регулювання торговельної діяльності 

полягає в захисті від неконтрольованого імпорту, регулюванні держав-

ної податкової політики, формуванні гнучкого ціноутворення і т. д.; 

–  надійний захист комерційної таємниці забезпечується держа-

вними гарантіями щодо науково-технічних досягнень, розробки нових 

технологій торгівлі, охорони інтелектуальної власності та ін.; 

–  компетентність системи менеджменту підприємств торгівлі 

характеризується високим професіоналізмом керівництва (висококва-

ліфікований персонал; система підготовки та перепідготовки працівни-

ків) і т. д. 

Планування заходів забезпечення економічної безпеки підпри-

ємств торгівлі має охоплювати: визначення пріоритетних напрямів 

і  об’єктів, на яких зосереджуються зусилля із забезпечення безпеки; 

розподіл сил і засобів для вирішення завдань щодо забезпечення без-

пеки, визначення термінів їх виконання; розробку форм і методів дія-

льності сил безпеки та здійснення організаційних заходів; розробку дій 

та організацію управління персоналом в кризових ситуаціях [4]. На цій 

підставі визначаються напрями здійснення торговельної діяльності та 

розвитку суб’єктів господарювання. Це такі напрями: облік змін у чин-

ній нормативно-законодавчій базі, оптимізація фінансової діяльності, 

організація умов праці, розробка ефективної системи стимулювання та 

соціального забезпечення персоналу, створення умов для кращого роз-

криття здібностей працівників, формування якісного інформаційного 

забезпечення та його захист. 
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Отож, фінансова безпека – це стан підприємства, який: 

– дозволяє забезпечити фінансову рівновагу, стійкість, плато-

спроможність і ліквідність підприємства в довгостроковому періоді; 

– задовольняє потреби підприємства у фінансових ресурсах 

для стійкого розширеного відтворення підприємства; 

– забезпечує достатню фінансову незалежність підприємства; 

– здатне протистояти небезпекам і загрозам, що можуть запо-

діяти фінансовий збиток підприємству, або змінити небажано структу-

ру капіталу, або примусово ліквідовувати підприємство; 

– надає достатню гнучкість в ухваленні фінансових рішень; 

– забезпечує захищеність фінансових інтересів власників  

підприємства [14]. 

Стан фінансової безпеки підприємства можна оцінити за допо-

могою системи показників [15], до них належать: 

1. Фінансові коефіцієнти. 

2. Стан дебіторської і кредиторської заборгованості. 

3. Темпи зростання прибутку, реалізації продукції, активів (табл. 3). 

 
Таблиця 3 

 

Індикатори фінансової безпеки підприємства 
 

Показники 
Порогові 

значення 
Примітки 

1 2 3 

1. Коефіцієнт покриття (оборот-

ні кошти / короткострокові зо-

бов’язання) 

1,0 

Значення показника по-

винно бути не менше за 

порогові 

2. Коефіцієнт автономії (власний 

капітал / валюта балансу) 0,3 

Значення показника по-

винно бути не менше за 

порогові 

3. Рівень фінансового леверіджа 

(довгострокові зобов’язання / 

власний капітал) 

3,0 

Значення показника по-

винно бути не більше за 

порогові 

4. Коефіцієнт забезпеченості 

відсотків до сплати (прибуток до 

сплати відсотків і податків / від-

сотки до сплати) 

3,0 

Значення показника по-

винно бути не менше за 

порогові 

5. Рентабельність активів (чис-

тий прибуток / валюта балансу) Індексінфляції 

Значення показника має 

бути не менше за індекс 

інфляції 

6. Рентабельність власного капі-

талу (чистий прибуток / власний 

капітал) 

15% 

Значення показника по-

винно бути не менше за 

порогові 
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Продовження таблиці 3 
1 2 3 

7. Середньозважена вартість 

капіталу (WACC) 
Рентабельність 

інвестицій 

Значення показника по-

винно бути не менше за 

порогові 

8. Показник розвитку компанії 

(відношення валових інвестицій 

до амортизаційних відрахувань) 

1,0 

Значення показника по-

винно бути не менше за 

порогові 

9. Тимчасова структура кредитів Кредити,  

строком до  

1 року < 30%; 

більше 1 року < 

70% 

Значення показника по-

винно бути не менше за 

порогові 

10. Показники диверсифікації: 

диверсифікація покупців (доля у 

виручці одного покупця та пос-

тачальника) 

10% 

Значення показника по-

винно бути не більше за 

порогові 

11. Темпи зростання прибутку, 

реалізації продукції, активів 

Темпи росту прибутку > темпів росту реалі-

зації продукції > темпів росту активів 

12. Співвідношення оборотності 

дебіторської і кредиторської 

заборгованості 

Період обороту дебіторської заборгованості 

> період обороту кредиторської заборгова-

ності 

 
Показниками оцінки є: надлишок або нестача власних оборот-

них засобів, які необхідні для формування запасів і покриття витрат, 

пов’язаних із господарською діяльністю підприємства; надлишок або 

нестача власних оборотних засобів, а також середньорічних і довго-

строкових кредитів і позик; надлишок або нестача загальної величини 

оборотних засобів. 

На підставі означених показників можна виділити п’ять рівнів 

фінансової сталості та відповідно п’ять рівнів фінансової безпеки: 

1) абсолютна фінансова сталість та абсолютна фінансова  

безпека – підприємству достатньо власних оборотних засобів для  

функціонування; 

2) нормальна фінансова сталість і нормальна фінансова без-

пека – підприємству практично достатньо власних оборотних засобів; 

3) нестійкий фінансовий стан і нестійкий рівень безпеки –  

підприємству недостатньо власних оборотних засобів, також воно за-

лучає середньострокові та довгострокові позики і кредити; 

4) критичний фінансовий стан і критичний рівень безпеки – 

підприємство, окрім середньострокових і довгострокових позик і кре-

дитів, залучає короткострокові; 
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5) кризовий фінансовий стан і кризовий рівень безпеки – під-

приємство не може забезпечити фінансування своєї діяльності ані  

власними, ані залученими засобами. 

Висновки. Так, за результатами аналізу фінансово-економіч- 

ної ефективності, як компоненти економічної безпеки торговельного 

підприємництва в Україні, можна зробити висновки про її не надто 

високий рівень.  

Зокрема, низькою залишається доходовіддача операційних ви-

трат підприємств роздрібної торгівлі (в межах від 1,01 до 1,03 грн), 

що  унеможливлює суттєве поліпшення інших результуючих показни-

ків фінансово-економічної ефективності галузі; невисокою є рентабе-

льність операційної діяльності; негативними були значення в 2008–

2009  рр. показників фінансового результату від звичайної діяльності 

до оподаткування (-28,1 і -7,2 млрд. грн) і чистого прибутку підпри-

ємств (-34,1 і -13,9 млрд. грн); росте частка збиткових підприємств 

роздрібної торгівлі (досягнувши в 2010 р. 37,7%); нижче прийнятних 

упродовж усього аналізованого періоду були середні коефіцієнти зага-

льної ліквідності і автономії (концентрації власного капіталу).  

Ці характеристики свідчать про нестійкий фінансово-

економічний стан галузі. 

Крім того, значення одного з найбільш важливих індикаторів 

ефективності господарської діяльності в торгівлі – коефіцієнта оборот-

ності товарних запасів, – ще не досягло оптимального рівня, що є нега-

тивним явищем.  

Так, коефіцієнт в 2012 р. відносно 2009 р. збільшився (на 4,7%), 

однак за досягнутої оборотності термін одного повного обороту товар-

них запасів галузі становить 40 днів, що не може бути прийнятним. 

Крім того, величина цього показника для 2012 р. залишається менше 

його величини в 2007 і 2008 рр. 
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Михалицкая Н. Я., Цвайг Х. И. Финансовая безопасность в торго-

вом предпринимательстве  

Рассмотрены комплексные процессы, связанные с обеспечением фина-

нсово-экономической безопасности торгового предприятия, построена про-

цессная модель управления финансово-экономической безопасностью с уче-

том особенностей торговой деятельности.  

Изучены вопросы диагностики финансово-экономической безопаснос-

ти и указаны причины отставания платежеспособного спроса от товарного 

предложения.  

Раскрыты основные индикаторы экономической безопасности предп-

риятия и проведена идентификация угроз экономической безопасности пред-

приятий торговли в процессе взаимодействия с различными субъектами хо-

зяйствования.  

Ключевые слова: торговое предприятие, финансовая безопасность, 

угроза, экономическая устойчивость. 

 

Mykhalitska N. Ja., Tsvaig Kh. I. Financial Security in Commercial 

Business 

The complex processes associated with the provision of financial and eco-

nomic security of commercial business were considered in the article; the process 

model of financial and economic security management with an account taken of 

peculiarities of trading activities was built therein. 

The issue of diagnosing the financial and economic security was considered 

and the independent direction in the comprehensive study of the market operation 

of  business with the methods, tools, techniques and stages of implementation 

was  specified. 

The key factors of a lag betweeneffectual demand and product proposal 

were defined. The analysis of consumer crediting given to the households by the 

depository corporations (excluding the National Bank of Ukraine). 

The reasons of inefficient system of economic security of commercial busi-

nesses were investigated and the development of a new system of economic security 

with an account taken of the goals and objectives aimed at neutralizing the threats 

to internal and external environment, reducing the risks, resisting the devastating 

effect of the main factors to the economic activity was suggested. According to the 

conceptual model of the system the general tasks of ensuring the economic security 

of commercial businesses were developed. 

The basic indicators of financial security of the business were defined and 

the threats to economic security of commercial businesses during the interaction 

with various entities were identified. 

Key words: commercial business, financial security, threat, economic  

stability. 
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УДК 65.8(075.8)                  О. І. Пацула 

 
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ 

ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІЗУ 
СОЦІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Досліджено рівень інформативності системи звітності щодо здійс-

нення аналізу соціальної діяльності підприємств. Вивчивши систему звітності 

200 найбільших компаній України різних галузей економіки, визначено, що 

в  існуючих формах звітності недостатньо інформації для здійснення  

такого аналізу.  

Встановлено, що для цілей аналізу соціальної діяльності підприємств 

соціальні звіти повинні містити низку кількісних і вартісних показників, зок-

рема необхідним є відображення обсягу соціальних витрат із деталізацією 

щодо кожного напряму: трудові ресурси; охорона навколишнього середовища; 

суспільство (благодійна діяльність, розвиток регіонів, волонтерство тощо). 

Ключові слова: соціальні витрати, соціальна звітність, інформаційне 

забезпечення, економічний аналіз, соціальна діяльність. 

 

Постановка проблеми. Розвиток України за соціально-рин- 

ковою моделлю економіки, яка орієнтована на забезпечення економіч-

но та соціально регулюючої взаємодії господарюючих суб’єктів, пріо-

ритетності суспільних інтересів, а також інтеграція країни у європей-

ський економічний простір призвели до необхідності пошуку нових 

підходів до ведення бізнесу вітчизняними компаніями та тими, які  

функціонують на українському ринку. Набуває поширення діяльність 

суб’єктів господарювання, спрямована на зниження соціальної напру-

женості не лише в межах трудового колективу, а й суспільства зага-

лом. Аналіз у цих умовах покликаний сформувати висновки щодо еко-

номічних і соціальних наслідків від здійснення такого виду діяльності 

та того ефекту, який вона приносить для підприємства. І тут основною 

проблемою на шляху реалізації цієї мети постає практична відсутність 

достатньої та надійної інформаційної бази для надання оцінки соціаль-

ної діяльності підприємства. 

Стан дослідження. Сьогодні є чимало досліджень і напрацю-

вань вітчизняних і зарубіжних учених у сфері складання та подання 

соціальної звітності. Серед них варто звернути увагу на публікації 

Д.  Андріссена та Р. Тіссена [1], В. А. Євтушенко [2], Т. В. Давидюк 

[3], С. Я. Король [4], Д. Панкова [5], М. А. Проданчука [6], Т. О. Стри-

булевич [7], В. О. Юрченко [8] та ін. Незважаючи на значні досягнення 

у напрямі розв’язання окреслених проблем, чимало питань залиша-
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ються невирішеними, дискусійними та спірними. Насамперед йдеться 

про відсутність єдиної системи показників, яка б характеризувала со-

ціальну діяльність підприємства та нерегламентованість соціальної 

звітності в Україні, яка не дає змогу отримати єдиний підхід до мето-

дики її складання та тлумачення її змісту. 

Мета статті полягає у дослідженні можливостей існуючої  

інформаційної бази для здійснення аналізу соціальної діяльності  

підприємства, окреслення проблемних питань щодо їх формування 

та  надання пропозицій щодо їх вирішення. 

Виклад основних положень. Відомо, що основу інформаційно-

го забезпечення аналізу загалом становить система звітності підприєм-

ства. Проте на основі тих даних, що містяться у формах звітності, яка 

складається і подається вітчизняними суб’єктами господарювання, 

вкрай складно зробити висновки щодо їх соціальної діяльності, розмі-

ру та напрямів соціальних витрат, яких вони зазнали. Спроба заповни-

ти цю прогалину може здійснитися через використання окремих форм 

статистичної звітності, яка обов’язково подається до органів статисти-

ки визначеним колом підприємств.  

Зокрема, у Звіті з праці (ф. 1-ПВ (місячна, квартальна)) містить-

ся інформація про: фонд оплати праці (в розрізі основної та додаткової 

оплати праці); кількість працівників; суму податку, що відраховується 

з фонду оплати праці; дані про укладення колективних договорів; ви-

трати на утримання робочої сили, що не входять до складу фонду 

оплати  праці. 

У Звіті про кількість працівників, їхній якісний склад і профе-

сійне навчання (ф. 6-ПВ (річна) можна знайти інформацію про кількіс-

ний склад працівників за освітньо-кваліфікаційним рівнем і про підго-

товку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів. 

Звіт про травматизм на виробництві (ф. 7-ТНВ (річна) вказує на 

чисельність працівників, кількість потерпілих від нещасних випадків 

і  суму витрат на відшкодування збитків. 

У Звіті про структурне обстеження підприємства (ф. 1 – підпри-

ємництво (річна, коротка річна)) відстежуються такі показники, як  

витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, інші опера-

ційні витрати. 

Достатньо інформативним, з точки зору інформації про соціаль-

ні витрати, є Звіт про витрати на утримання робочої сили (ф. 1-РС), 

який подається раз на чотири роки. У ньому відокремлено наво- 

дяться такі абсолютні значення: кількість працівників і оплачений ро-

бочий час; витрати на оплату праці, включаючи надбавки, доплати, 

премії, винагороди, матеріальну допомогу; витрати на пільги, послуги, 
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допомогу у натуральній і грошовій формах; витрати на забезпечення 

працівників житлом; витрати на соціальне забезпечення; витрати на 

професійне навчання; витрати на культурно-побутове обслуговування; 

інші витрати на робочу силу. 

Соціальну діяльність підприємства в напрямі охорони навколи-

шнього середовища можна відстежити за допомогою Звіту про охоро-

ну атмосферного повітря (ф. 2-ТП (повітря) (квартальна, річна)) і Звіту 

про витрати на охорону навколишнього природного середовища та 

екологічні платежі (ф. 1-екологічні витрати (річна)). 

Основним недоліком складання та подання наведених форм зві-

тності є їх не публічний характер. Іншими словами, вони не впливають 

на підвищення інвестиційної привабливості та репутації підприємства, 

оскільки подаються безпосередньо органам статистики і не є вільно 

доступними для інших зовнішніх користувачів. Крім того, наведена 

нами статистична звітність відображає лише два аспекти соціальної 

діяльності підприємства, а саме: діяльність, пов’язану з працівниками, 

та діяльність у сфері охорони навколишнього середовища. Інформація 

про соціальні ініціативи, спрямовані на громаду, суспільство, благо-

дійні цілі у таких формах звітності не відображається взагалі. Стає 

очевидним, що сформована система звітності не дає змоги узагальню-

вати інформацію, робити обґрунтовані висновки та приймати рішення 

стосовно управління соціальною діяльності за різними напрямами. 

Усунути ці недоліки дозволяє формування так званої соціальної звіт-

ності або, як її ще називають, нефінансової звітності. Під нею розумі-

ють сукупність даних, що відображають соціальні й екологічні наслід-

ки ухвалюваних компанією економічних рішень і подаються в добро-

вільному порядку зацікавленим користувачам. Усесвітня бізнес-рада зі 

сталого розвитку (WBCSD) називає соціальною звітністю добровільну 

презентацію інформації про соціальну, економічну та екологічну ре-

зультативність підприємства, що стандартизує цю інформацію відпо-

відно до однієї із систем показників результативності та надає її в пуб-

лічному доступі всім зацікавленим сторонам [1]. 

На відміну від фінансової чи статистичної звітності, єдиного  

підходу до формування та подання інформації у соціальній звітності 

не  існує, проте її, як правило, складають у трьох напрямах: економіч-

ному, соціальному та екологічному.  

Водночас є чимало міжнародних стандартів із формування 

не  фінансової звітності, які мають рекомендаційний характер, та 

їх  використання за підготовки такої звітності дає можливість  

визначення соціального рейтингу компанії та визначення її у між- 

народних ділових колах.  
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Серед них найбільш поширені: 

– Стандарт SA 8000, який встановлює нормативи поведінки 

роботодавця щодо своїх працівників, дотримання ним трудового зако-

нодавства, формування кадрової політики загалом; 

– Стандарт ISO 14000, який допомагає описати екологічну  

діяльність підприємства і дотримання ним заходів з охорони природ-

ного  середовища; 

– Стандарт АА 1000 надає рекомендації до характеристики ус-

піхів організації в економічному, екологічному та соціальному середо-

вищі. Згідно з вимогами цього стандарту, основними етапами процесу 

формування соціальної звітності є уточнення цінностей та завдань 

компанії збір та узагальнення інформації та її аналіз, проведення зов-

нішнього аудиту [2]; 

– Стандарт GRI, який надає критерії для відображення еконо-

мічних, соціальних та екологічних досягнень компанії. До такого стан-

дарту постійно вносяться зміни з метою його удосконалення. Так, сьо-

годні діє четверта версія G4. Крім того, за дотримання компанією кіль-

кості критеріїв у звіті вона отримує рейтинг А, В, С, а під час підтвер-

дження їх аудитом – відповідно рейтинг А+, В+, С+. Для підприємств 

форма звіту за цим стандартом є найбільш складною; 

– Стандарт ІSO 26000 надає формулювання соціальної відпо-

відальності як відповідальності фірми за вплив її рішень і діяльності на 

суспільство і довкілля через прозору і етичну поведінку, яка сприяє 

сталому розвитку, здоров’ю і добробуту суспільства; враховує очіку-

вання зацікавлених сторін; відповідає існуючому законодавству і узго-

джується з міжнародними нормами поведінки; інтегровану у діяль-

ність усієї фірми і реалізовану нею на практиці [3]. 

Зауважимо, що компанії можуть використовувати декілька  

стандартів одночасно. Наприклад, під час відображення економічних 

і  соціальних показників – стандарт GRI, за формування інформації 

про екологічну діяльність – ІSO 14000, а при підготовці описової час-

тини – стандарту АА 1000. 

Здійснене нами дослідження 200 найбільших компаній України 

різних галузей економіки за рейтингом журналу Forbes [9] засвідчимо, 

що лише 25 з них упорядковують соціальну звітність, а це становить 

лише 12,5%. Попри це, 5 компаній з 25 входить у групу підприємств 

Систем Кепітал Менеджмент (СКМ), яка складає одну консолідовану 

соціальну звітність у групі підприємств. Слід також зазначити, що  

більшість із тих компаній, що формують нефінансову звітність, є іно-

земними або з переважною часткою іноземного капіталу. Дослідження 

та детальний аналіз соціальних звітів цих компаній засвідчив довіль-
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ний їх характер із переважанням описової частини. У багатьох звітах 

відсутнє дотримання будь-яких стандартів і відображення будь-яких 

соціальних показників, не кажучи про підтвердження достовірності 

інформації у них аудиторським висновком. У таблиці узагальнено ре-

зультати аналізу основних складових і характерних рис тих соціальних 

звітів, які формуються і публікуються сьогодні в Україні.  

 
Таблиця 

 

Аналіз основних характерних рис 

соціальної звітності підприємств в Україні 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Група СКМ Промисловість GRI. G3, B+ 2014, 

щорічно 

+ + + + + + + + 

Інтерпайп Металургія не зазначено 2011, одно-

разово 

+ + + - - - - - 

Київстар Теле- 

комунікації 

GRI. G3 2014, 

щорічно 

+ + + - +

/- 

- - - 

Галнафтогаз  АЗС GRI 2012, одно-

разово 

+ - + + - - - - 

Metro Cash & 

Carry 

Рітейл не зазначено 2012, одно-

разово 

+ - + - + - - + 

Нібулон АПК не зазначено 2012, одно-

разово 

+ - + + + +

/- 

- - 

Cargill Україна АПК не зазначено 2014, 

щорічно 

+ - + + + + + - 

Samsung Elec-

tronics Україна 

Електроніка GRI. G4, AA 

1000, ISO 26000 

2014, 

щорічно 

+ + + + + + + + 

Дніпроспец-

сталь 

Металургія GRI, C+ 2012, одно-

разово 

+ + + + + + + + 

Procter & 

Gamble Україна 

Хімія не зазначено 2013, 

щорічно 

+ - + + - - - - 

Nestle Харчпром не зазначено 2012, одно-

разово 

+ - + + +

/- 

- - - 

Kraft Foods 

(Mondelis) 

Україна 

Харчпром не зазначено 2014, одно-

разово 

+ + + + + + + - 

Альянс Ходинг АЗС GRI, A+ 2013, 

щорічно 

+ + + + + + + + 
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Продовження таблиці 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

SUN inBev 

Україна 

Алкоголь не зазначено 2011, одно-

разово 

+ + + + + - - - 

Оболонь  Алкоголь GRI. G3 2013, 

щорічно 

+ - + + - + + + 

Carlsberg 

Україна 

Алкоголь GRI. G3 2013, 

щорічно 

+ + + + + +

/- 

+ + 

Кока-кола 

Беверіджиз 

Україна 

 

Напої  

GRI 2011, одно-

разово 

+ - + + + - - - 

British American 

Tobacco Україна 

 

Тютюн 

GRI. G4 2013, 

щорічно 

+ + + + + + + - 

Nemiroff Алкоголь GRI 2011, одно-

разово 

+ - + + +

/- 

+ + - 

Фармак Фарма- 

цевтика 

не зазначено 2013, одно-

разово 

- - + + - + - - 

 
Як бачимо з таблиці, лише 11 компаній (52%) складають соці- 

альну звітність із дотриманням стандартів, проте 4 із них не мають 

аудиторського підтвердження наведених у звіті даних, що суперечить 

вимогам стандарту GRI. Усього 9 підприємств (43%) формують нефі-

нансові звіти на систематичній основі, тобто щорічно. Достовірність 

наведеної у звітах інформації підтверджується у 7 компаніях (33%). 

Щодо можливості проведення аналізу соціальної діяльності на основі 

системи показників, то можемо стверджувати про наявність деяких 

труднощів, які пов’язані з відсутністю цифрового наповнення звітів 

окремих компаній. Так, зокрема, лише 15 підприємств наводять  

у нефінансовій звітності соціальні показники діяльності (кількість  

трудових ресурсів, відсоток травматизму на робочому місці, кількість 

лікарняних, кількість навчання та перекваліфікації персоналу і т. д.), 

10 компаній (48%) наводять витрати на охорону навколишнього  

середовища і 12 підприємств (57%) – обсяг соціальних витрат.  

Решту соціальних звітів мають абсолютно описовий характер, який 

не  аналізується. 

Висновок. Отож, існуючі форми звітності не дозволяють про-

аналізувати соціальну діяльність підприємств і дати їй об’єктивну  

оцінку. Для усунення цього недоліку соціальні звіти повинні містити 

низку кількісних і вартісних показників.  

Зокрема, необхідним є відображення обсягу соціальних витрат 

із деталізацією щодо кожного напряму: трудові ресурси; охорона  

навколишнього середовища; суспільство (благодійна діяльність, роз-

виток регіонів, волонтерство тощо). Періодичність подання та дотри-

мання чіткої стандартної форми соціальної звітності забезпечить  
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можливість здійснення порівняльного аналізу, а проведення так звано-

го соціального аудиту надасть аналітику впевненість у достовірності 

наведених у звітах даних. 
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Пацула О. И. Проблемы формирования информационного обеспе-

чения анализа социальной деятельности предприятия 

Исследован уровень информативности отчетности касательно про-

ведения анализа социальной деятельности предприятия. На основе исследова-

ния системы отчетности 200 наибольших компаний Украины разных отрас-

лей экономики сделан вывод, что в существующих формах отчетности  

недостаточно информации для проведения такого анализа.  

Установлено, что  для целей анализа социальной деятельности  

предприятий социальные отчеты должны содержать ряд количественных 

http://eztuir.ztu.edu.ua/5468/1/91.pdf
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и  стоимостных показателей, таких как объем социальных расходов по  

отдельным направлениям: трудовые ресурсы; защита окружающей  

среды; общество (благотворительная деятельность, развитие регионов, во-

лонтерство и т. д.). 

Ключевые слова: социальные расходы, социальная отчетность,  

информационное обеспечение, экономический анализ, социальная  

деятельность. 

 
Patsula O. I. Issues of securing information support for the analysis of 

company’s social activities 

The article presents research results following the study of informative value 

level in the reporting system in the context of the analysis of companies’ social 

activities.  

It is established that existing reporting forms lack information for such 

kind  of analysis. To a certain extent, the gap could be filled with a number of forms 

of statistical reporting that are submitted to statistics bodies of Ukraine on 

mandatory basis.  

However, a major disadvantage of such reports is their non-public nature 

and their reflection of solely two aspects of a company’s social activities, that is, 

activities related to employees’ issues and environmental activities. No data on 

community-oriented social initiatives, on community needs, or, again, on charitable 

activities are included in such reports.  

These deficiencies may be eliminated by developing the so called social 

reporting, which is usually drawn up in free format and addresses such three 

directions as economic, social, and environmental ones. Having studied reporting 

systems of 200 largest companies in Ukraine from different economic areas, we 

established that only 25 (12,5%) of them compile social reports. The analysis of 

social reports of those companies revealed their free nature, with the descriptive 

part prevailing.  

There are only 9 companies that compile social reports on a regular basis. 

The fact that most company reports lacked any specific figures makes it impossible 

to conduct the analysis. 

Therefore, for the purposes of economic analysis of social activities and 

assessing it, social reports should contain a number of quantitative and qualitative 

parameters. There is a need to reflect the amount of social expenditures while 

detailing each of the following aspects: workforce resources, environment 

protection, and society.  

The frequency of submission of such social reports and compliance with  

specific standard forms will make it possible to conduct comparative analysis, while 

called social audit will make analysts confident about the veracity of data quoted 

in  reports. 

Key words: social expenditures, social reporting, information support, 

economic analysis, social activities. 

 
Стаття надійшла 21 жовтня 2014 р. 
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УДК 65.012.8       О. З. Сліпа 

 
МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ТА ЇЇ РОЛЬ 

У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ 
ПІДПРИЄМСТВА 

 
Висвітлено актуальні проблеми мотивації праці персоналу, проаналізо-

вано методи, способи та види мотивації праці працівників підприємств різних 

сфер діяльності, розкрито значення мотивації персоналу у забезпеченні  

кадрової безпеки підприємства, запропоновано систему заходів покращення 

мотивації на підприємстві. 

Ключові слова: мотивація, управління персоналом, кадрова безпека, 

стимулювання, нематеріальна мотивація, заохочення. 

 
Постановка проблеми. Розвиток ринкових відносин в Україні є 

запорукою постійних змін в економічній і політичній сферах нашої 

держави. В цих умовах створюється великий потенціал для особистос-

ті і водночас виникають загрози та невизначеність у житті практично 

кожної людини. У зв’язку з цим набуває актуальності створення дієво-

го механізму адаптації працівників до нових стандартів праці. Ключо-

вою ланкою цього механізму є система мотивації персоналу. Створен-

ня і належне функціонування цієї системи є важливим засобом забез-

печення, мобілізації кадрового потенціалу, зміцнення кадрової безпеки 

та оптимальне використання ресурсів підприємства. Щоб продуктив-

ність і конкурентоспроможність підприємства були на високому рівні, 

необхідно створити такі важелі керування, які зможуть максимально 

задовольнити потреби працівників, сприяти розвитку потенціалу кож-

ного співробітника. Отож, створення системи мотивації, яка була 

б  орієнтована на кожного працівника і давала змогу розкрити всі  

його найкращі якості задля процвітання і зміцнення кадрової безпеки 

підприємства, зокрема й економіки України загалом, сьогодні є над-

звичайно актуальним, що й зумовлює вибір теми статті. 

Стан дослідження. Питанням мотивації персоналу присвячені 

праці багатьох відомих вітчизняних і зарубіжних науковців, а саме: 

А.  Вознюка, Г.Дж. Болта, Ф. Герцберґа, І. Долішнього, Н. Дряхлова, 

С. Дуди, Г. Іванченко, О. Ісайкіної, А. Колодійчук, А. Колота, Г. Кулі-

кова, Е. Купріянова, Д. Мак-Клелланда, А. Маслоу, В. Нестерчук, 

О.  Харченко та ін. Попри значну увагу зарубіжних і вітчизняних нау-

ковців до проблеми мотивації працівників, є питання, які недостатньо 

висвітлені у науковій літературі. Це стосується визначення ступеня 
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ефективності та результативності застосування різноманітних методів, 

способів і видів мотивації працівників на українських підприємствах 

як складових елементів забезпечення їх кадрової безпеки.  

Метою статті є визначення ступеня ефективності методів, спо-

собів та видів мотивації у забезпеченні кадрової безпеки підприємства. 

Основними завданнями статті є визначення ролі мотивації у пі-

двищені трудової активності працівників; структурний аналіз, методів, 

способів та видів мотивації; оцінювання переваг і недоліків мотивації 

персоналу; розроблення заходів покращення системи мотивації пра-

цівників на вітчизняних підприємствах. 

Виклад основних положень. Центральною ланкою функціону-

вання будь-якого підприємства, установи чи організації виступає пер-

сонал, без якого неможливий розвиток і економічне зростання. Від 

трудової активності працівників залежить процес організаційної діяль-

ності підприємства. Сьогодні в умовах різкої зміни економічної ситуа-

ції в державі та суспільстві дедалі частіше спостерігається тенденція 

до зловживання персоналом своїм службовим становищем, ним же 

здійснюються економічні злочини, що призводить до вагомих втрат 

підприємств. Це проблема не нова, однак її актуальність зростає кож-

ного дня. Вплинути на вирішення проблеми зловживання персоналу 

і  водночас зміцнення кадрової безпеки на підприємстві може тільки 

належна система мотивації. 

Мотивація, за визначенням українського вченого А. М. Коло-

та, – це сукупність зовнішніх і внутрішніх, усвідомлюваних людиною 

рушійних сил, які спонукають її до діяльності, визначаючи поведінку, 

форми діяльності, надають цій діяльності спрямованості, орієнтованої 

на досягнення особистих та цілей організації [8, с. 12].  

Н. Дряхлова і Є. Купріянова трактують мотивацію як чинник 

спонукання людей до активної діяльності, процес свідомого вибору 

людиною певної лінії поведінки, яка ґрунтується на внутрішніх і зов-

нішніх факторах або, іншими словами, на мотивах і стимулах [4, с. 84].  

Водночас І. Г. Іванченко зазначає, що мотивація – це сукупність 

внутрішніх і зовнішніх рушійних сил, які зумовлюють людину до  

трудової діяльності і надають їй цілеспрямованість, орієнтовану на 

досягнення певних цілей [5, с. 21].  

Така багатоманітність дефініцій засвідчує, що мотивація персо-

налу підприємства – це складне і різноаспектне явище, яке потребує 

всебічного дослідження. Тому, аналізуючи сутність і природу мотива-

ції, варто усвідомлювати, що йдеться найперше про процес, який  

відбувається в людині і спонукає її поводитися у конкретній ситуації 

певним  чином. 
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Дослідження проблем мотивації діяльності персоналу має 

і  практичне, і теоретичне значення. Саме від того, як розуміє той чи 

інший співробітник свою трудову діяльність і якими мотивами він  

керується, залежить його ставлення до праці. З’ясування внутрішніх 

механізмів мотивації вважається основою для ефективної праці для 

тих, хто дійсно бажає реалізувати свої здібності та можливості, 

хто  відверто зацікавлений своєю працею покращити результати  

роботи  підприємства. 

Завдання мотивації полягає в приведенні в дію можливостей 

працівника, пов’язаних із його майстерністю, освітою та фаховою під-

готовкою, розвитком трудового потенціалу, прагненням до самореалі-

зації [6]. Існує багато мотивів діяльності працівника підприємства,  

однак їх неможливо вважати стабільними та однорідними для усіх 

працівників. Тому керівник повинен мати різнопланові знання та вміти 

їх використовувати для стимулювання своїх працівників до праці.  

Безперечно, мотивація є головним чинником, який сприяє розвитку та 

інтересу до роботи. Однак, щоб створити належну систему матеріаль-

них стимулів, необхідні значні матеріальні затрати, які не кожне пере-

січне підприємство може собі дозволити. У зв’язку з цим постає пи-

тання, як же, маючи незначні кошти, можна забезпечити належну мо-

тивацію на підприємствах. На це питання дає відповідь Бен Чейз, який 

стверджує, що, незалежно від рівня доходу того чи іншого підприєм- 

ства, воно може здійснювати мотивацію персоналу шляхом ведення 

діалогу і спонуканням звичайних працівників висловлювали свої дум-

ки з приводу важливих рішень щодо управління підприємством. Спів-

робітники почуваються мотивованими не тільки, коли їх стимулюють 

до роботи фінансово, але й коли відчувають, що вони «потрібні», мо-

жуть впливати на «глобальні процеси», і їх думка має значення [2]. 

Належно організована система мотивації дозволяє не лише активізува-

ти потенціал людини у напрямі досягнення мети, але й приносить за-

доволення працівникові в процесі праці через задоволення його потреб 

та убезпечує діяльність всього підприємства [1].  

Один із визнаних дослідників мотивації праці Г. Т. Куліков за-

значає, що «ефективність мотивації трудової діяльності досягається 

завдяки регулюючим функціям мотиваційного механізму, який пови-

нен бути невід’ємною складовою системи управління підприємством» 

[9, с. 263]. Повністю поділяє цю думку О. В Мудра, але вважає, що 

підставою для регулювання має бути вимірювання ступеню досягнутої 

ефективності мотивації [11]. 

Для здійснення ефективної мотивації на українських підприємс-

твах у теперішніх умовах ведення господарства можна застосувати 
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широкий арсенал методів, способів і видів мотивації. Методи мотива-

ції працівників – це значна частина управлінської культури. Головне 

призначення методів – забезпечення максимального залучення персо-

налу, який володіє знаннями, до вирішення загальних завдань органі-

зації [10, с. 226–227].  

Загальновідомо, що одним із дієвих методів мотивації праці  

персоналу підприємства була і залишається заробітна плата. Здійсню-

вати управлінський вплив на персонал можна за допомогою гнучкої 

системи заробітної плати. Також за допомогою цього головного  

важеля можна управляти економічними процесами на підприємстві 

[3,  с.  34].  

Окрім заробітної плати, виділяють також й інші методи мотива-

ції, зокрема: 

1. Примушення – засновано на відчутті страху працівником 

отримати покарання, наприклад у вигляді звільнення з роботи, перево-

ду на менш оплачувану роботу, штраф та ін. 

2. Винагородження – засновано на системі економічного (над-

бавки до заробітної платні, преміальні, безпосередня участь у розподі-

лі прибутку фірми тощо) та неекономічного (почесна нагорода, пись-

мова подяка) заохочення високоефективної трудової діяльності. 

3. Солідарність – виникнення у персоналу важливих цінностей 

і цілей, які є безпосередньо наближеними до цілей організації, що реа-

лізується через навчання, виховання, переконання, та створення опти-

мального робочо-організаційного клімату в організації. 

У структурі мотивації важливо знайти правильне співвідношен-

ня між покаранням та винагородою. Рішуче негативна дія керівництва 

щодо працівника зменшує його трудову активність, зумовлює прояв 

негативних емоцій, сприяє виникненню стресових ситуацій, що, своєю 

чергою, стає наслідком небажання працівника до виконання поставле-

них завдань. Позитивна оцінка виконаної роботи сприяє зростанню 

самооцінки, стимулює трудову діяльність, покращує творчу наполег-

ливість та ініціативність. 

Результативність економічних методів швидко зростає за їх  

взаємодії з іншими, найперше з моральними методами мотиву- 

вання. До  цих методів належить визнання, яке може бути особистим 

і  публічним.  

Цікавими моральними методами мотивації, з огляду на їх вплив 

на працівника, є похвала та критика. Похвала повинна бути  

наслідком гідної дії виконавця. До цього морального методу входять 

такі вимоги, як послідовність у дії та регулярність у часі. Повна від- 

сутність похвали, особливо за добре виконану роботу, несправедлива 



_________________________________________________  Серія економічна ________ 
__________________________________________________________________________ 

 355 

похвала демотивують працівника, тому для підвищення його ефектив-

ності роботи важливо застосовувати об’єктивні критерії. Критика 

є  результатом неефективної роботи і окремо працівника, і колективу 

загалом.  

Не можна категорично вимагати визнання власних помилок лю-

дини, яку критикують; потрібно відзначати можливість усунення пев-

них недоліків у роботі та готовність надати допомогу тим працівни-

кам, які потребують цієї допомоги. Застосування того чи іншого мето-

ду мотивації чи групи методів залежить від умов, в яких здійснює 

свою роботу організація. 

Поряд із зазначеними методами існують також різноманітні 

способи мотивації, якими є:  

– матеріальне стимулювання, до якого належить конкурент- 

тоспроможність пропонованої заробітної плати, співвідношення між 

постійною та змінною частинами заробітної плати, взаємозв’язок 

оплати і  результативності роботи організації за умови впровадження 

соціально-економічних програм, можливість розподілу оплату праці; 

– моральне стимулювання, яке передбачає визнання заслуг 

(особисте та публічне). Суть особистого визнання полягає в тому, що 

працівники, які принесли велику користь підприємству, згадуються 

в  доповідях керівництву фірми чи особисто представляються йому, 

отримують право підпису важливих документів, у безпосередній під-

готовці яких вони брали участь, персонально вітаються дирекцією 

з  нагоди свят чи сімейних дат [14, с. 39]; 

– підхід до працівника. Цей спосіб передбачає оцінку керівни-

ком індивідуальних можливостей співробітника та вибір оптимальних 

підходів, які найбільшою мірою є подібними до особливостей його 

характеру, національності і специфіці мотиваційної програми; 

– корпоративна культура – передбачає пріоритети та цінності, 

реалізовані в практиці тісної взаємодії керівництва штаб-квартири фі-

лії і персоналу; традиції компанії та розпорядок, що формують робочу 

поведінку і взаємодію працівників у різнонаціональному колективі; 

– практика управління. Це відповідність між стилем управлін-

ня та його результативністю. Важливим в управлінні є рівень кваліфі-

кації працівників, їхня освіта, трудовий досвід, самостійності у прий- 

нятті  рішень; 

– дисциплінарний вплив. Передбачає стягнення та покарання 

працівників, які грубо порушили трудовий розпорядок або несумлінно 

поставились до виконання поставлених завдань; 

– звернення до найважливіших для працівника цінностей.  

Сюди насамперед належить самоповага та фінансове благополуччя; 



________  НАУКОВИЙ ВІСНИК 2´2014 ______________________________________ 

________  Львівського державного університету внутрішніх справ ____________ 

 356 

відповідальність перед собою, командою (колективом), своїми співвіт-

чизниками; врахування інтересів компанії, перспективи кар’єрного 

росту, стратегічні інтереси родини; 

– переконання. Вплив на думки, оцінки і погляди працівника, 

що визначають його відношення до праці, в ситуаціях міжособистісно-

го спілкування [15, c. 345].  

Не менш важливим у сучасному менеджменті є застосування  

різноманітних видів мотивації (див. табл.), які із методами і способами 

становлять довершену мотиваційну систему. 

 
Таблиця  

 

Види мотивації працівників та їхня результативність 
 

Ознака 

класифікації 

Вид 

мотивації 

Важелі 

впливу 
Результативність 

За групами 

основних 

потреб 

Мате-

ріальна 

Прагнення достатку, 

вищого рівня життя. 

Досягнення матеріа-

льного достатку та 

забезпеченість на-

лежним рівнем жит-

тя. 

Трудова Самовиявлення, саморе-

алізація працівника. 

Підвищення рівня 

трудової активності. 

Статусна Бажання стати визнаним 

фахівцем своєї справи, 

неформальним лідером, 

користуватися автори-

тетом. 

Формування лідер-

ських амбіцій у під-

леглих. 

За спосо-

бами моти-

вації 

Нормати-

вна 

 

Переконання, навіюван-

ня, інформування, пси-

хологічного зараження. 

 

Досягнення цілей 

організації шляхом 

психологічного на-

строю працівників. 

Примусо-

ва 

 

Використання влади 

страху і загрозі погір-

шення задоволення пот-

реб. 

Уникнення будь-

яких конфліктів на 

підприємстві. 

Стиму-

лювання 

Блага, стимули, що спо-

нукають працівника до 

необхідної поведінки. 

 

Підвищення бажан-

ня працівників до 

виконання постав-

лених цілей та зрос-

тання результатив-

ності у роботі. 
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За джере-

лами вини-

кнення 

мотивів 

Внутріш-

ня 

Прагнення до досяг-

нень, до завершення 

роботи, пізнання, ба-

жання боротьби, страх. 

Належні внутрішні 

мотиви поведінки 

підлеглих 

Зовнішня Винагорода за роботу, 

розпорядження, правила 

поведінки. 

Формування відчут-

тя захищеності пра-

цівника. 

За спрямо-

ваністю та 

досягнен-

ням цілей 

Позитив-

на 

 

Матеріальна винагоро-

да, персональні надбав-

ки до окладів і премій, 

підвищення статусу 

працівника, доручення 

важливих, цікавих, від-

повідальних завдань. 

Створення ефектив-

ної системи матеріа-

льного та нематеріа-

льного стимулюван-

ня. 

Негатив-

на 

Матеріальні стягнення 

(штрафні санкції), зни-

ження соціального ста-

тусу в колективі, психо-

логічна ізоляція праців-

ника, створення атмос-

фери нетерпимості, поз-

бавлення посади. 

Формування атмос-

фери страху та зни-

ження рівня зацікав-

леності у роботі. 

За рівнем 

інтенсив-

ності 

Недо-

статня 

(недомо-

тивація) 

Неефективна система 

мотивації. 

Досягнення постав-

леної мети поступо-

во, а не одразу 

Оптима-

льна 

Збалансованість усіх 

форм методів і способів 

мотивування. 

Стимулювання пра-

цівників відповідно 

до виконаної роботи. 

Надмірна 

(перемо-

тивація) 

Бажання досягти мак-

симальних результатів 

бідь-якою ціною. 

 

Втрата стимулів до 

роботи. Бажання 

отримати дедалі 

більшу винагороду 

за виконання певно-

го доручення. 

За формами 

соціальної 

поведінки 

персоналу 

Мотива-

ція само-

розвитку 

Прагнення до самовдос-

коналення. 

Досягнення власни-

ми силами бажаного 

результату. 

Мотива-

ція дося-

гнення 

Бажання кар’єрного 

росту. 

Підвищення рівня 

заохоченості в робо-

ті 

Мотива-

ція само-

ствер-

дження 

Досягнення людиною 

суб’єктивного вдоволення 

результатом і процесом 

самореалізації. 

 Творча реалізація 

власних задумів у 

роботі. 
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Мотива-

ція іден-

тифікації 

з іншими  

людьми 

Бажання ототожнення 

індивідом себе з іншою 

людиною або групою 

людей. 

Вільне та невиму-

шене спілкування 

між працівниками. 

Мотива-

ція агре-

сивної та 

агресив-

ної пове-

дінки 

Компроміс між керівни-

ком і підлеглим. Вияв-

лення та стимулювання 

творчого потенціалу 

персоналу. 

Передбачення та 

недопущення прора-

хунків у роботі 

Мотива-

ція допо-

моги 

Бажання бути почутим 

керівництвом та співро-

бітниками. 

Створення належно-

го психологічного 

клімату в колективі. 

Мотива-

ція влади 

Прагнення одноосібно 

вирішувати ключові 

питання організації. 

Формування конку-

ренції між працівни-

ками. 

Мотива-

ція сим-

патії 

Підвищення довіри ке-

рівництва до конкретно-

го працівника. 

Бажання бути кра-

щим та відповідаль-

нішим працівником. 

Мотива-

ція  

страху 

Покарання та можливі 

стягнення за невиконану 

роботу. 

Досягнення належ-

ного рівня трудової 

діяльності працівни-

ків. 

 
Як бачимо із таблиці, існує велика кількість різноманітних видів 

мотивації. Впровадження окремого виду має свою практичну користь 

і  результативність задля зміцнення кадрової безпеки підприємства. 

Слід зауважити, що сьогодні на багатьох підприємствах України  

застосовуються лише окремі елементи системи мотивації. Тому така 

система не має комплексного характеру, оскільки традиційно ці  

елементи не поєднані один із одним та використовуються окремо.  

Недоліком упровадження різноманітних видів і методів мотивації 

є  також те, що вони мають поточний, короткотерміновий характер, 

не  спрямовані на майбутнє, тобто не сприяють реалізації загальної 

стратегії підприємства [7, с. 25].  

У більшості вітчизняних компаній керівництво не приділяє 

стратегічної уваги розробці системи мотивації, яка в більшості ви- 

падків має відтінок «залатування дірок». Відтак підприємства, що 

не  мають стратегічного бачення питань мотивації управлінців, які  

підходять до них з точки зору короткочасного вирішення, прире- 

чені  на  невдачу  [12,  с.  159].  
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У зв’язку з цим, на нашу думку, потрібно, щоб підприємства 

приділяли якомога більшу увагу мотивації своїх працівників, викори- 

стовуючи для цього найрізноманітніші методи, способи та види  

мотивації, що дозволить максимально ефективно використову- 

вати наявні трудові ресурси і дасть змогу зміцнити кадрову безпеку 

на  підприємстві, що в результаті призведе до стабільності і про- 

цвітання.  

Для досягнення цих цілей, покращення та вдосконалення  

системи мотивації праці поряд уже з традиційними механіз- 

мами мотивації, на нашу думку, можуть також стати у пригоді  

такі  заходи:  

– надання однакових можливостей щодо зайнятості та поса-

дового просування за критерієм результативності праці;  

– потрібно ставити перед працівниками чітко сформульовані 

і досяжні цілі; 

– систематичний аналіз успішно досягнутих працівник- 

ками  цілей; 

– створення якомога прозорішої системи оцінки і оплати 

їх  праці; 

– можливість для працівника підвищити свою квалі- 

фікацію; 

– створення таких умов праці, які надають можливість пра-

цівникові отримати автономію в своїй сфері діяльності; 

– створення належних умов для захисту здоров’я, безпеки 

праці та добробуту всіх працівників; 

– підтримування в колективі атмосфери довіри й зацікавле-

ності в реалізації спільної мети.  

За допомогою зазначених заходів мотивації керівництво підпри-

ємства може вирішувати такі завдання:  

– залучення й утримання в організації кращих спеціалістів; 

– визнання діяльності працівників, які досягли знач- 

них результатів, з метою подальшого стимулювання їх творчої  

активності; 

– демонстрація ставлення керівництва до високих результа-

тів праці; 

– популяризація результатів праці кращих працівників; 

– застосування різноманітних форм визнання заслуг; 

– покращення морально-психологічного стану працівників 

через відповідну форму визнання; 

– забезпечення підвищення трудової активності колективу 

підприємства [13, с. 350]. 



________  НАУКОВИЙ ВІСНИК 2´2014 ______________________________________ 

________  Львівського державного університету внутрішніх справ ____________ 

 360 

Висновки. Отже, структурний аналіз методів, способів і видів 

мотивації засвідчує, що керівники сучасних підприємств мають в сво-

єму розпорядженні надзвичайно велику кількість засобів задля того, 

щоб створити максимально-ефективну систему мотивації. Кожен 

вид,  метод чи спосіб мотивації має свої переваги та недоліки, однак 

за  правильного підходу до цього питання можна створити оптимальну  

систему мотивації, яка була б спрямована на кожного працівника на 

особистість і весь колектив загалом.  

Це, своєю чергою, сприятиме стабільності та розвитку під- 

приємства на всіх рівнях його функціонування, зміцнить кад- 

рову безпеку, забезпечить максимальне використання наявних  

трудових  ресурсів. 
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Слепая О. З. Мотивация персонала и ее роль в обеспечении кадро-

вой безопасности предприятия 

Отражены актуальные проблемы мотивации труда персонала, про-

анализированы методы, способы и виды мотивации труда работников пред- 

приятий разных сфер деятельности, раскрыто значение мотивации персона-

ла в обеспечении кадровой безопасности предприятия, предложена система 

мероприятий по улучшению мотивации на предприятии. 

Ключевые слова: мотивация, управление персоналом, кадровая  

безопасность, стимулирование, нематериальная мотивация, поощрение. 

 

Slipa O. Z. Personnel Motivation and Its Role in Personnel Security of 

the Enterprise 

The article highlights the current problems of staff motivation. It analyzes 

the methods, techniques and types of motivation of employees working in enterprises 

of various spheres of activity, defines the notion of staff motivation and examines the 

main goal and objective of motivation.  

The methods, techniques and types of motivation have been subjected to a 

structural analysis. The article assesses strengths and weaknesses arising during the 

implementation of measures aimed at improving the quality of motivation.  

It also provides a detailed classification of types of motivation by need, 

method, source of origin of motives, direction to achieve objectives, level of intensity 

and form of social behavior of staff.  

The necessity of implementing incentives has been substantiated. The 

importance of motivating staff to ensure personnel security has been discovered. 

The  influence of motivation on an increase in work activity of employees has 

been  studied. The article also determines the degree of effectiveness of the methods, 

techniques and types of motivation in ensuring personnel security. The author offers 

a clear set of measures to improve the effectiveness of motivation in enterprises of 

different economic sectors of Ukraine. 

Key words: motivation, personnel management, personnel safety, promo-

tion, intangible motivation, encouragement. 
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УДК 334.7[658.5.012]             М. І. Чепелюк 

 
МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ  

КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ В ПРОЦЕСІ  
РЕАЛІЗАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН 

 
Зауважено, що дослідження методів формування корпоративної  

культури в процесі реалізації організаційних змін досі є незавершеним. Під 

методами формування корпоративної культури слід розуміти і філосо- 

фію, і практику управління підприємством. Серед найбільш ефективних  

виділено: корпоративний коучинг, соціально-психологічний тренінг, бізнес-

тренінг, бізнес-майстерню, особове зростання, посттренінг, ЛАБ-профіль, 

тимбилдинг, storytelling, budding, коллаборативне навчання, менторинг. Під- 

креслено, що у практиці зарубіжних підприємств вони застосовуються.  

Вивчення цих методів здійснюється для їх подальшого застосування на віт- 

чизняних підприємствах. 

Ключові слова: корпоративна культура, організаційні зміни, методи 

формування корпоративної культури, коучинг, бізнес-тренінг. 

 

Постановка проблеми. Останніми роками дедалі більшої  

актуальності набуває поняття корпоративної культури, яке визнано 

атрибутом будь-якого підприємства, одним із основних показників 

у  розумінні організаційних процесів, основою життєвого потенціалу 

підприємства, умовою його ефективності і конкурентоспроможності. 

Розвиток корпоративної культури припускає її формування, підтрим- 

ку і зміну. Формування культури здійснюється в умовах вирішення 

підприємством двох важливих проблем: зовнішньої адаптації і внут- 

рішньої  інтеграції.  

На формування культури підприємства здійснює вплив культура 

суспільства, усередині якого воно функціонує.  

Корпоративна культура займає дедалі більше простору у сучас-

ному бізнесі.  

Однак точно визначити її сенс і межі не вдалося. Люди, відпові-

дальні за розробку і  введення корпоративної культури, часто мають 

про неї обмежене уявлення. Адже вона вирізняється складністю і взає-

мозалежністю елементів, відносною цінністю прогнозів. 

Стан дослідження. Значний внесок у вивчення проблем форму-

вання корпоративної культури на підприємствах зробили такі закор-

донні та вітчизняні вчені, як Н. Бабіна, О. Бала, Т. Башук, А. Власенко, 

А. Воронкова, А. Ганус, О. Грішнова, Н. Давиденко, Дж. Елдридж, 

А.  Жолудєва, А. Занковский, В. Іваницький, В. Кислинська, Ф. Кот-
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лер, A. Кромбі, С. Марінова, А. Науменко, С. Пасека, Н. Пітель, 

М.  Семикіна, О. Стельмашенко, О. Тарасова, І. Химич, Е. Шейн.  

Проте питання визначення методів формування корпоративної культу-

ри підприємства остаточно невирішено. Цим і обумовлена актуаль-

ність публікації. 

Метою статті є визначення і дослідження методів формування 

корпоративної культури в процесі реалізації організаційних змін. 

Виклад основних положень. Ще кілька років тому словоспо-

лучення «корпоративна культура» було маловідоме, хоча насправді 

вона існувала завжди.  

Елементи корпоративної культури західних компаній з багатими 

традиціями мають свої аналоги у вітчизняних підприємствах: дошки 

передовиків праці, значки, почесні грамоти і  т. д. є класичним вира-

женням корпоративної культури. 

Сучасні керівники усвідомлюють значущість корпоративної  

культури для розвитку підприємства: вона надає співробітникам орга-

нізаційну ідентичність, визначає внутрішньогрупове уявлення про  

підприємство, будучи важливим джерелом стабільності і спадкоємнос-

ті в ньому, що створює у співробітників відчуття надійності підприєм-

ства і свого становища в ньому, сприяє формуванню почуття соціаль-

ною захищеності.  

Знання основ корпоративної культури свого підприємства до-

помагає новим працівникам правильно інтерпретувати ті події, що від-

буваються в ньому, визначаючи в них найбільш важливе і  істотне. 

Корпоративна культура, більш ніж що-небудь інше, стимулює само- 

свідомість і високу відповідальність працівника, що виконує поставле-

ні завдання. 

Формування корпоративної культури – тривалий і складний 

процес, який традиційно містить чотири етапи (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Етапи формування корпоративної культури 
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Усі ці етапи і їх результати зручно і доцільно описувати в тако-

му документі, як корпоративне керівництво.  

Цей документ особливо корисний в ситуаціях влаштування на 

роботу і адаптації нових співробітників, дає можливість практично 

відразу зрозуміти, наскільки потенційний співробітник розділяє цінно-

сті підприємства. 

Культуру підприємства доцільно розглядати як похідну двох 

складових (рис. 2). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Складові культури підприємства 

 
Підтримка культури на необхідному рівні безпосередньо  

залежить від підбору працівників, дій вищих керівників і методів  

соціалізації. 

Мета підбору працівників – виявити і прийняти в органі- 

зацію людей зі знаннями і навичками успішного виконання відпо- 

відної роботи. Остаточний вибір кандидата визначається суб’єктивною 

оцінкою того, хто приймає рішення, наскільки цей кандидат відповіда-

тиме вимогам підприємства. Ця суб’єктивна оцінка часто зумовлюєть-

ся культурою на підприємстві. 

Дії вищих керівників значно впливають на корпоративну куль-

туру. Їх поведінка і обрана ними стратегія підприємства встановлюють 

деякі норми, які потім сприймаються всіма працівниками.  

Часто корпоративна культура може слугувати важливішим чин-

ником передбачення поведінки підприємства, аніж її об’єктивні харак-

теристики. Керівники зацікавлені в сприйнятті культури кожним спів-

робітником.  

Соціалізація найбільш очевидна під час влаштування на  роботу 

нового співробітника, коли його інформують про справи на підприєм- 

стві, прийняті правила і традиції.  

Культура підприємства 

допущення і переваги тих,  

хто її створив 

досвід, привнесений  

послідовниками 
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В деяких випадках пропонується формальна програма навчання, 

щоб працівники вивчали культуру підприємства. Отже, соціалізація 

є  процесом адаптації нових працівників підприємства і сприйняття 

ними корпоративної культури. 

У доповнення до очевидної орієнтації і програм навчання кор-

поративна культура передається працівникам і іншими способами: 

1. Інформація містить опис подій, пов’язаних із утворенням пі-

дприємства; ключових рішень, які визначають його стратегію в майбу-

тньому; вищої ланки управління. Вона дозволяє порівнювати минуле з 

сьогоденням, забезпечує пояснення поточної практичної діяльності 

підприємства.  

2. Традиції. Дотримання традицій є засобом для передачі куль-

тури, оскільки з традиціями пов’язані головні цінності підприємства.  

3. Символи. Дизайн і планування території і будівель, меблів, 

стиль керівництва, одяг є матеріальними символами, які передаються 

працівникам.  

Важлива також міра рівноправ’я на підприємстві, що забезпечу-

ється вищим менеджментом, види і типи поведінки (ризикована, кон-

серватизм, авторитарність, участь, індивідуалізм, соціальність), яка 

вважається прийнятною. 

4. Мова. Багато підприємств і їх підрозділи використовують 

мову як спосіб ідентифікації своїх працівників з їх культурою або  

субкультурою. Вивчаючи її, працівники засвідчують своє прийняття 

цієї культури, відтак допомагають її зберігати. Прийнята на під- 

приємстві термінологія об’єднує працівників на основі культури 

або  субкультури. 

Якщо корпоративна культура може бути сформована, то повин-

ні бути методи її формування. Під методами формування корпоратив-

ної культури слід розуміти філософію і практику управління, а також 

те, на що слід звернути увагу керівництву для підтримки бажаної кор-

поративної культури. Формування корпоративної культури охоплює 

певні права і обов’язки, що приймаються суб’єктом, в поєднанні з цін-

нісно-мотиваційним орієнтиром корпоративних інтересів. Тут можна 

виділити низку методів (табл. 1). 

Інтерпретуємо отримані значення цілей (показників, важелей, 

переваг і т. д.) для кожного розглянутого методу формування корпора-

тивної культури в агреговану матрицю Магр (табл. 2). У матриці Магр 

значення за кожною ціллю (Ці) буде бінарним, тобто дорівнювати 1 

(це  означатиме, що ціль може бути пристосована до методу, що  

розглядається) або 0 (це означатиме, що ціль не може бути при- 

стосована  до  методу,  що  розглядається).  
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Таблиця 1 
 

Методи формування  

корпоративної культури* 
 

№ 
з/п 

Назва  
методу 

Опис  
методу 

№ 
цілі 

Цілі 

1 
Корпоративний 

коучинг 

система професійних 

взаємовідносин між 

фахівцем із розвитку і 
зростання бізнесу, а 

також підвищення 

мотивації (коучем) і 

клієнтом, що виража-

ється в підтримці і 
супроводі людини до 

отримання їм необхід-

ного результату відпо-
відно до його потреб 

Ц1 

1) розвиток, створення 

або визначення чіткого 

бачення менеджерами 
корпоративних цілей і 

усіх способів їх досяг-

нення 

Ц2 
2) створення чіткого 

плану дій 

Ц3 

3) розвиток, отримання 

або створення інструме-
нтарію для роботи зі 

своєю командою з ме-
тою досягнення корпо-

ративних цілей 

Ц4 
4) впровадження корпо-

ративної культури 

Ц5 
5) підвищення ефектив-

ності праці 

2 
Соціально-
психологічний 

тренінг 

посідає проміжне місце, 

спрямований на зміни і 

у свідомості, і у форму-
ванні навичок. Часто 

спрямований на зміну 

соціальних установок і 
розвиток умінь і досвіду 

у сфері міжособистісно-

го спілкування 

Ц6 
1) підвищення компе-

тентності у сфері спіл-

кування 

Ц4 2) впровадження кор-

поративної культури 

Ц7 
3) напрацювання нави-

чок безконфліктного 
спілкування в колективі 

3 Бізнес-тренінг 

розвиток навичок 

персоналу для успіш-

ного виконання бізнес-
завдань, підвищення 

ефективності вироб-

ничої діяльності, 
управлінських взаємо-

дій 

Ц8 

1) покращення продажів 

і обслуговування клієн-

тів 

Ц9 
2) формування управ-
лінських навичок 

Ц12 
3) навчання на робочо-

му місці 

Ц13 4) командоформування 

Ц14 
5) навчання тайм-
менеджменту 

Ц4 
6) впровадження корпо-

ративної культури 
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№ 

з/п 

Назва  

методу 

Опис  

методу 

№ 

цілі 
Цілі 

4 Бізнес-майстерня 

учасники самостійно 

створюють програму 

навчання під час майс-
терні, діючи у рамках 

теми, часу і досвіду.  

Обов’язковими умова-
ми успішного прове-

дення бізнес-май- 

стерні є: 
1. Для 70% учасників 

досвід роботи у будь-

якій сфері діяльності 

повинен перевищувати 

три роки. 

2. Бізнес-майстерня 
більш ніж на 70% 

повинна складатися із 

вправ, ділових ігор, 
кейсів. 

3. Основна роль біз-

нес-тренера – модера-
ція 

Ц15 

1) закріплення або пере-

осмислення наявних 

знань 

Ц16 

2) відпрацювання умінь 

і навичок, які необхідні 

у питаннях отримання і 
примноження прибутку 

5 
Особове зростан-

ня 

якісні зміни особового 

потенціалу, що сприя-

ють успішному вирі-

шенню життєвих за-

вдань і відкривають 

життєву перспективу 
для працівників 

Ц4 
1) впровадження корпо-

ративної культури 

Ц9 
2) формування управ-

лінських навичок 

Ц10 

3) підвищення ефектив-

ності процесу  

перетворень на підпри-
ємстві 

Ц11 

4) розвиток поведінко-

вих навичок співробіт-
ників 

6 Посттренінг 

система роботи з пер-

соналом, що спрямо-

вана на підтримку 
позитивних тренінго-

вих ефектів і забезпе-
чує застосування 

знань, умінь, навичок, 

якостей, отриманих 
учасниками на тренін-

гу, під час повсякден-

ної професійної діяль-
ності 

Ц8 

1) покращення продажів 

і обслуговування клієн-

тів 

Ц9 
2) формування управ-

лінських навичок 

Ц12 
3) навчання на робочо-

му місці 

Ц13 4) командоформування 

Ц14 
5) навчання тайм-

менеджменту 

Ц4 6) впровадження корпо-

ративної культури 
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№ 
з/п 

Назва  
методу 

Опис  
методу 

№ 
цілі 

Цілі 

7 ЛАБ-профіль  

ґрунтується на скла-

данні і аналізі метап-
рограммного портрета 

особи 

Ц17 

1) отримувати достовір-

ну інформацію про 
кандидата під час відбо-

ру співробітника 

Ц18 
2) визначати зони роз-
витку співробітника 

Ц19 

3) вибудовувати конс-

труктивні стосунки з 

колегами, керівниками, 
клієнтами, акціонерами 

Ц20 
4) виявляти цінності і 

мотивацію людей 

Ц21 
5) визначити напрями і 
шляхи особистого роз-

витку 

Ц22 

6) виявлення найбільш 
важливих характеристик 

стилю мислення співро-

бітника 

Ц23 

7) прогнозування, наскі-
льки успішно кандидат 

впорається з тим або 

іншим видом діяльності 

Ц24 

8) визначення, які ресу-

рси він має в розпоря-

дженні 

8 Тимбилдинг 

важливий метод фор-
мування корпоратив-

ної культури і ідеології 
компанії, який виховує 

в співробітниках дові-

ру до компанії і один 
одного, прихильність її 

культурі і цілям, ство-

рює певний імідж 
компанії 

Ц25 

1) дозволяють учасни-
кам відчути себе єди-

ною командою 

Ц26 

2) виявити свої прихо-

вані можливості, в не-
звичній обстановці по-

новому поглянути на 

своїх колег 

Ц27 
3) отримати емоційне 
розвантаження 

Ц28 

4) значні стимули до 

подальшої активної робо-

ти у межах компанії 

Ц29 

5) поліпшення і зміц-
нення взаємозв’язків у 

колективі, підвищення 

рівня довіри до компанії 
і кожного співробітника, 

відчуття приналежності 

до єдиної команди 
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№ 

з/п 

Назва  

методу 

Опис  

методу 

№ 

цілі 
Цілі 

9 
Storytelling 

(оповідання) 

неформальний метод 

навчання персоналу. 

Детальні оповідання 
про минулі дії керів-

ництва, взаємодії спів-

робітників або про 
якісь події, які зазви-

чай передаються в 

організації неофіційно 

Ц30 

1) просування корпора-

тивних цінностей і прин-

ципів на підприємстві 

Ц31 
2) заохочення працівни-
ків прикладом інших 

Ц32 
3) наближення керівни-

цтва до працівників 

Ц33 

4) покращення психоло-

гічного клімату в колек-
тиві 

10 
Budding 

(що подає надії) 

метод навчання, що 
ґрунтується на наданні 

один одному інформа-

ції і (чи) встановленні 
об’єктивного і чесного 

зворотного зв’язку. 

Баддинг охоплює підт-
римку в досягненні 

цілей (особистих або 

корпоративних), а 
також у набутті нових 

навичок 

Ц34 

1) навчання співробіт-

ника в процесі адаптації 

до нового робочого 
місця (зокрема за рота-

ції персоналу усередині 
компанії) 

Ц10 

2) підвищення ефектив-

ності процесу перетво-

рень на підприємстві 

Ц35 

3) передача інформації 

між підрозділами усере-

дині однієї компанії 

Ц36 
4) передача інформації 
між співпрацюючими 

підприємствами 

Ц11 
5) розвиток поведінко-
вих навичок співробіт-

ників 

Ц13 6) командоформування 

11 
Webinar 
(вебінар) 

різновид онлайн-

тренінгу, за якого 

ведучий і аудиторія 
спілкуються в тексто-

вих, аудіо- або відео-

чатах. Тема розмови 
ілюструється слайдами 

або написами на елек-

тронній дошці. Як 

правило, вебінари 

архівуються і стають 

доступні на вимогу 

Ц37 

1) обмін досвідом між 

досвідченими працівни-

ками і початківцями 

Ц38 

2) можливість вести тре-

нінги та навчання навіть 

на значній відстані 

Ц4 
3) впровадження корпо-
ративної культури 

Ц39 

4) розширення кругозо-

ру працівників за межі 

своїх відділів до інших 
філіалів підприємства 

(навіть у інших містах і 

країнах) 

12 
Коллаборативне 

(спільне) навчання 

Метод, у межах якого 
навчання побудоване Ц40 

1) підвищення мотивації 
працівників 
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№ 
з/п 

Назва  
методу 

Опис  
методу 

№ 
цілі 

Цілі 

на тісній взаємодії між 

тими, хто навчається, 
або між тими, хто 

навчається, і виклада-

чем. Учасники процесу 
отримують знання 

через активний спіль-

ний пошук інформації, 
обговорення і розу-

міння сенсів. Коллабо-

ративне навчання 

охоплює такі формати, 

як групові проекти, 

спільні розробки тощо 

Ц41 

2) забезпечення кращих 

умов для працівників з 
метою досягнення зада-

них цілей підприємства 

Ц42 
3) розвивати уміння 

працювати в команді 

Ц33 
4) покращення психоло-
гічного клімату в колек-

тиві 

Ц7 

5) напрацювання нави-
чок безконфліктного 

спілкування в колективі 

13 Менторинг 

один із методів на-
вчання і розвитку 

персоналу, за якого 

досвідченіший співро-
бітник (ментор) ді-

литься наявними знан-

нями зі своїми проте-

же упродовж певного 

часу 

Ц1 

1) розвиток, створення 

або визначення чіткого 

бачення менеджерами 
корпоративних цілей і 

усіх способів їх досяг-

нення 

Ц2 
2) створення чіткого 
плану дій 

Ц3 

3) розвиток, отримання 

або створення інструме-
нтарію для роботи зі 

своєю командою з ме-

тою досягнення корпо-
ративних цілей 

Ц4 
4) впровадження корпо-

ративної культури 

Ц5 
5) підвищення ефектив-
ності праці 

 

* Складено за матеріалами [1; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10]. 
 

Таким чином, це дозволить спростити виставлення оцінок 

(1  або  0) експертами, тобто: 
 

 
 

Тоді необхідно визначити вагу кожної цілі (ВГЦі), яка би визна-

чила її важливість серед множини цілей за виразом: 
 

       
(1)

 
де і – кількість цілей, у нашому випадку, і = 1  n = 42; 
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j – кількість методів, у нашому випадку, j = 1  m = 13. 

Урахування визначеної ваги цілі ВГЦі дозволить більш 

об’єктивно визначити вплив тих або інших цілей на відповідний  

метод, що розглядається. 

За аналогією необхідно визначити ваги методу з – ВГМзВГЦj 

(та  без – ВГМj) урахування ВГЦі. Тоді на основі отриманих значень 

ваг методів, що розглядаються, можливо їх ранжируваня, тобто визна-

чення рангів, які визначатимуть приорітети застосування конкрет- 

ного методу. Вага j-го методу без урахування ВГЦі визначається за 

формулою (2), а вага j-го методу з урахуванням ВГЦі визначається 

за  формулою (3): 

 

,        (2) 

 

      (3) 

 

Отже, отримані оцінки ваг відповідного методу з урахуванням 

ВГЦі будуть більш об’єктивні. Це дозволить використати їх для засто-

сування ранжирування множини методів та визначити найбільш важ-

ливий, тобто той, що є найбільш перспективном і розповсюдженним. 

Ранжирування визначає місце, яке посідає метод порівняно зі всією 

множиною методів, що розглядаються. 

У табл. 2 і на рис. 3 наведені розраховані ранги методів, які були 

розглянуті, але у двох варіантах: ранжирування з урахуванням ВГЦі – 

РзВЦj  та без урахування ВГЦі – Рj.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Графічне відображення розподілу 

методів формування корпоративної культури за їх рангами 
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Як наведено в табл. 2, отримані ранги методів у більшості 

не  збігаються. Це підтверджує необхідність урахування ваги цілей, 

оскільки вона визначає важливість цілі. Отже, навіть для відповідного 

першого рангу отримуємо таку невідповідність: 
 

 
 

Загальний розподіл методів формування копоративної культури 

за визначеними їх рангами наведений у табл. 3. 
 

Таблиця 3 
 

Розподіл методів формування корпоративної культури  

за їх рангами 
 

№ з/п Назва методу Ранг методу, РзВЦj 

1  Бізнес-тренінг 1 

2  Посттренінг 1 

3  Корпоративний коучинг 2 

4  Менторинг 2 

5  Особове зростання 3 

6  Соціально-психологічний тренінг 4 

7  Budding 4 

8  Webinar 4 

9  ЛАБ-профіль 5 

10  Коллаборативне (спільне) навчання 6 

11  Тимбилдинг 7 

12  Storytelling 7 

13  Бізнес-майстерня 8 
 

Загальний розподіл ваг цілей для розглянутих методів форму-

вання копоративної культури наведений на рис. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 4. Загальний розподіл ваг цілей для розглянутих 

 методів формування копоративної культури 
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Відтак на основі запропонованої методики були визначені най-

більш розповсюджені (важливі з точки зору їх частоти використання, 

або найбільш впливові) методи формування корпоративної культури, 

якими є посттренінг і бізнес-тренінг (тобто методи першого рангу). 

Висновки. Процес функціонування підприємства не може бути 

ефективним без правильно сформованої корпоративної культури. Вона 

є невидимим, проте дуже відчутним чинником внутрішнього середо-

вища підприємства, який проявляється в його діяльності. Адаптовани-

ми до подій є тільки ті підприємства, які формують і вдосконалюють 

свою корпоративну культуру. Формування корпоративної культури 

передбачає певні методи.  

Серед найбільш ефективних виділено: корпоративний коучинг, 

соціально-психологічний тренінг, бізнес-тренінг, бізнес-майстерню, 

особове зростання, посттренінг, ЛАБ-профіль, тимбилдинг, storytelling, 

budding, коллаборативне (спільне) навчання, менторинг. Також на ос-

нові методу з урахуванням ваг цілей були визначені найбільш розпо-

всюджені (важливі з точки зору їх частоти використання, або найбільш 

впливові) методи формування копоративної культури: посттренінг 

і  бізнес-тренінг (методи першого рангу). Найменш важливим серед 

розглянутих методів формування корпоративної культури виявилася 

бізнес-майстерня (метод восьмого рангу).  

Отож, менеджерам підприємств необхідно зосередити увагу 

на  такому аспекті діяльності, як формування корпоративної куль- 

тури, а саме – на  її методах. Така діяльність сприятиме форму- 

ванню та підтримці корпоративного духу працівників, покращенню 

ефективності їх праці, більш результативному досягненню цілей  

підприємства. 
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Чепелюк М. И. Методы формирования корпоративной культуры 

в  процессе реализации организационных изменений 

Утверждается, что методы формирования корпоративной культуры 

в процессе реализации организационных изменений до сих пор не исследованы в 

полной мере. Под методами формирования корпоративной культуры следует 

понимать и философию, и практику управления предприятием.  

Среди наиболее эффективных названы: корпоративный коучинг, соци-

ально-психологический тренинг, бизнес-тренинг, бизнес-мастерская, личнос-

тный рост, посттренинг, ЛАБ-профиль, тимбилдинг, storytelling, budding, 

коллаборативное обучение, менторинг. Подчеркнуто, что в практике зару-

бежных предприятий они активно применяются. Исследование данных  

методов проводится для их дальнейшего применения на отечественных  

предприятиях. 

Ключевые слова: корпоративная культура, организационные измене-

ния, методы формирования корпоративной культуры, коучинг, бизнес-

тренинг. 
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Chepeliuk M. І. Methods of corporate culture formation in the imple-

mentation of organizational changes 

An important condition for the effective development of domestic enterprises 

is to find effective methods of management impact on staff. One of the important 

tools of this impact is the formation and development of corporate culture. 

The purpose of this article is to identify and study methods of corporate cul-

ture in the implementation of organizational change. 

The problems of formation, evaluation and development of corporate culture 

are considered by foreign and domestic scholars such as Babin N., Bala A., 

T.  Bashuk, Vlasenko A., Voronkov A., Grishnova A., N. Davydenko, Eldrydzh J., 

Zholudeva A., Zankovskyy A., Ivanytskyi V., Kyslynsky V., F. Kotler, Crombie A., 

S.  Marinov, Naumenko A., Paseka S., Pitel N., Semykina M., Stelmashenko O.,  

Tarasov, Khymych I., Shane E. However, the determination of methods of corporate 

culture is not completely resolved. It is also connected with the urgency of this study. 

The methods of corporate culture should be understood as a philosophy and 

practice of management. Among the most effective such were identified: corporate 

coaching, socio-psychological training, business training, business workshop, per-

sonal growth, рost-trainings, LAB profile, teambuilding, storytelling, budding, col-

laborative studding, mentoring. The research found that the most common (im-

portant in terms of their frequency of use, or the most influential) methods of corpo-

rate culture are post trainings and business training. 

Thus, managers need to focus on the following aspects of the corporate cul-

ture, namely its methods. Such activities will strengthen and support the corporate 

spirit of employees, improving the efficiency of work, and hence more effectively 

the  objectives of the enterprise. 

Key words: corporate culture, organizational change, methods of corporate 

culture, coaching and business training. 
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ 

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
 

Зауважено, що у сучасних фінансових і політичних умовах забезпечен-

ня економічної безпеки є життєво необхідним для суб’єктів господарювання 

різного рівня. Доведено, що тільки один метод моделювання не дозволяє вирі-

шити прикладні завдання в цій галузі. Проілюстровано особливості застосу-

вання імітаційного моделювання для отримання прогнозної інформації в галузі 

економічної безпеки. Розглянуто можливість комбінування різних методів 

моделювання з метою забезпечення надійного функціонування системи.  
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Спираючись на дослідження, здійснені фахівцями інших країн, висвітлено 

роль  інформаційного забезпечення та розкрито значення сучасних технологій 

і можливості використання комп’ютерної техніки для побудування функціо-

нальної моделі систем економічної безпеки. 

Ключові слова: система економічної безпеки; модель; моделювання 

систем економічної безпеки. 

 

Постановка проблеми. Сьогодні для нашої країни та окремих 

суб’єктів господарювання актуальні проблеми економічної безпеки. 

Зовнішні фактори, вплив яких відчутно посилюється, нові загрози 

і  ризики, зумовлені фінансовими та політичними проблемами країни, 

швидкі та суттєві зміни в економіці – все це формує нові проблеми та 

завдання, які потребують негайного вирішення. 

Проблеми, пов’язані із забезпеченням функціонування та жит-

тєдіяльності окремих суб’єктів господарювання або держави, – це про-

блеми ефективного управління системою економічної безпеки. Велика 

кількість, зокрема нових, факторів впливу зовнішнього середовища, 

політичні процеси, унаслідок яких змінюються або розриваються еко-

номічні стосунки, загострення внутрішньої економічної конкуренції 

та  потреба у нових ринках збуту зумовлюють необхідність комплекс-

ного розв’язання низки питань. Протидія економічним загрозам і пра-

вопорушенням на будь-якому рівні, визначення оптимальних шляхів 

розвитку, забезпечення ефективності роботи системи економічної  

безпеки потребують нових, науково обґрунтованих дієвих інструмен-

тів. Як таке може використовуватися моделювання систем еко- 

номічної  безпеки.  

Стан дослідження. В роботах провідних українських і зарубіж-

них учених неодноразово порушувалися ці питання та розглядалися 

теоретичні засади систем економічної безпеки. Цьому присвячені пра-

ці таких науковців, як Л. І. Абалкін, О. І. Баранівський, О. Г. Білорус, 

І. О. Бланк, З. С. Варналій, О. С. Власюк, О. І. Захаров, О. А. Киричен-

ко, В. В. Крутов, С. М. Лаптєв, В. В. Микитенко, Г. А. Пастернак-

Таранущенко, В. С. Сідак, В. К. Сенчагов, Й. А. Шумпетер. Проте, 

незважаючи на велику кількість публікацій, низка питань, пов’язаних 

із розробкою сучасних ефективних моделей систем економічної безпе-

ки та впровадженням новітніх дієвих методів моделювання в цій галу-

зі, невирішені. Також аналізується питання щодо можливості побудови 

моделі, яка би могла бути покладена в основу вирішення завдань прак-

тичної діяльності та оперативного керування.  

Метою статті є узагальнення зарубіжного досвіду побудови мо-

делі як окремих складових, так і системи економічної безпеки загалом, 

що сприяло би вирішенню існуючих прикладних завдань. 
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Виклад основних положень. Увага, яку науковці різних країн 

приділяють моделюванню систем економічної безпеки, пояснюється 

тим, що саме побудова моделі, яка ґрунтується на наукових підходах, 

дозволяє знайти відповіді на практичні питання, визначити оптимальні 

шляхи вирішення конкретних прикладних завдань. Методи моделю-

вання систем економічної безпеки можуть стати дієвими за умов за-

стосування сучасного математичного апарату, аналізу та адаптації 

найбільш ефективних методів моделювання економічних процесів, 

розробки фінансових прогнозів. Корисним є і впровадження досвіду 

прогнозування стану економічних систем різних рівнів [1].  

Події останнього часу в нашій країні, фінансово-економічні 

проблеми інших держав довели необхідність побудування ефективної 

моделі, яка би стала основою дієвої системи економічної безпеки. 

Проте в наукових колах серед спеціалістів різного спрямування існу-

ють різні погляди щодо того, які методи моделювання та які види мо-

делей доцільно використовувати з цією метою. 

На нашу думку, під час побудування такої моделі варто зверну-

тися до досвіду зарубіжних учених, зокрема канадських та американ-

ських, які досліджували проблеми застосування моделювання як осно-

ви забезпечення фінансової безпеки.  

Метою здійснення такого дослідження було узагальнення досві-

ду фінансового прогнозування на основі побудови моделі з урахуван-

ням основних демографічних факторів та економічних ризиків, визна-

чення ефективності використання з цією метою стохастичних моделей. 

Прогноз, який будується на основі певної моделі, може роз- 

глядатися як такий, що ґрунтується на певній сукупності при- 

пущень. Будь-яка модель є спрощеним представленням певної систе-

ми. В більшості випадків невизначеність розглядається як фактор, який 

не є ключовим, або такий, для якого виконана приблизна оцінка  

його впливу. Прийняття рішень на основі такої моделі можливе, проте 

з урахуванням невизначеності, не завжди оптимальне. 

Побудова моделі здійснюється на основі формування єдиного 

набору взаємопов’язаних змінних, кожна з яких відображає стан пев-

них фінансових, економічних і демографічних характеристик об’єкта у 

певний момент часу [2]. Для отримання більш точних результатів не-

обхідно визначити критерії та шкалу оцінювання кожної такої змінної. 

Прогноз, отриманий на основі цієї моделі, має розглядатися як одна 

з  можливих комбінацій зміни кожної характеристики в певний  

момент  часу.  

Варто зауважити, що залежно від проблем, які потребують  

вирішення під час моделювання систем економічної безпеки, різні  
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науковці акцентують на різних критеріях безпеки, під якими розумі-

ють ознаки, на підставі яких якісно оцінюються, визначаються або 

класифікуються будь-які процеси та явища в сфері безпеки (загрози, 

ризики й заходи щодо протидії їм). Або може йтися про сукупність 

ознак чи показників, на підставі яких може бути зроблено висновок 

про стан економічної безпеки об’єкта. Інформаційною основою для 

побудови таких моделей можуть бути матеріали офіційної статистики, 

наукових досліджень із питань політики, економіки, соціального роз-

витку держав і відносин між ними [3]. 

Вибір типу моделі визначається тими завданнями, які мають бу-

ти вирішені за її допомогою, основними характеристиками об’єкта 

дослідження. Система економічної безпеки є настільки складною, що 

не може однозначно описана тільки за допомогою класифікації за од-

нією ознакою. Це динамічна система з великою кількістю складових, 

розвиток якої неможливо описати у часі лінійно. За її моделювання не 

може бути застосовано тільки один метод, тільки один тип моделей. 

Проте серед існуючих типів моделей є декілька, використання яких 

(або їх комбінацій) може бути найбільш ефективним. 

Так, на думку канадських учених, заслуговують на увагу саме 

стохастичні моделі. З досвіду їх досліджень, під час побудови стохас-

тичної моделі з метою забезпечення фінансової безпеки необхідно ви-

ділити один або групу найбільш важливих економічних показників, які 

розглядаються як змінні, та виділити істотні фактори, що впливають на 

значення цих показників. Наприклад, у моделюванні системи економі-

чної безпеки держави набір основних показників може містити такі 

основні групи факторів: територія, природні умови; демографічні ха-

рактеристики; загальні показники економічного розвитку; державний 

і  приватний сектор економіки; структура промислового виробництва; 

сільське господарство; рівень розвитку матеріальної інфраструктури; 

внутрішній ринок товарів; територіальні аспекти соціально-еконо- 

мічного розвитку; виробництво послуг; фінанси, кредит, грошовий 

обіг, ціни; зовнішньоекономічні відносини; ринок праці; розвиток нау-

ки та техніки; проблеми управління в сфері приватного капіталу; соці-

альні потреби населення; показники безпеки і соціального життєвого 

простору; показники екології тощо [6]. 

Побудова такої моделі та отримання на її основі точного про-

гнозу можливі тільки за умови використання потужної комп’ютерної 

техніки для здійснення розрахунків. Отримані в зазначений спосіб  

дані можуть бути використані для інформаційно-аналітичної роботи, 

стати основою для виконання аналізу та упорядкування ситуаційних 

сценаріїв. Рішення, що ґрунтуються на даних прогнозу, отриманого 
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на  основі такої моделі, дозволять досягнути очікуваних результатів 

економічної діяльності з високою точністю.  

Варто зауважити, що під час використання стохастичних моде-

лей з метою моделювання систем економічної безпеки, чим більш точ-

ні будуть значення початкових параметрів, тим більш точним буде 

прогнозний результат. Для забезпечення такої точності необхідно спи-

ратися на сучасні інформаційні та інноваційні технології та науково-

технічний прогресу. В багатьох наукових працях наголошується, що 

основою побудови ефективної моделі системи економічної безпеки 

є  повна і точна інформація. Це відображено і в роботах українських 

учених, де під моделлю розуміють спрощене або «упаковане» знання, 

яке містить цілком визначену обмежену інформацію про об’єкт (пред-

мет, фактор, подію, процес, явище), що відображає ті або інші його 

властивості. Модель розглядається як спеціальна форма кодування 

інформації [3]. 

На думку провідних британських учених, інформаційна складо-

ва є найбільш вагомою у побудові моделі. Детальна та точна інформа-

ція, покладена в основу моделі, дозволяє, навіть за наявності невизна-

ченості, запобігати загрозам або пом’якшувати вплив непередбачува-

них факторів, які, наприклад, виникають під час прийняття інвестицій-

них рішень. Це підтвердили дослідження, здійснені фахівцями британ-

ських університетів.  

Інтеграція математичної моделі та інформаційних технологій 

дозволяє оптимізувати прийняття рішень щодо побудови ефективної 

системи економічної безпеки за умов обмеженого бюджету та необ-

хідності оперативного реагування [4].  

Щодо впливу невизначеності на отримання точних прогнозних 

результатів у стохастичних моделях, то варто зауважити, що найбільші 

труднощі виникають під час розробки довгострокових прогнозів.  

Моделі, які використовують сьогодні, дозволяють отримати практичні 

результати за нетривалий час, забезпечуючи можливість оперативного 

реагування. 

Проте побудування моделі економічної безпеки з метою отри-

мання прогнозних даних має певні особливості. Так, деякі важливі 

(з  економічної або фінансової точки зору) параметри, що виступають 

у ролі змінних, у побудові стохастичної моделі можуть не змінюватись 

або змінювати незначною мірою свої значення за тривалий час. Або їх 

вплив на інші параметри нівелюється з різних причин. У цьому випад-

ку роль таких величин для отримання прогнозних результатів стохас-

тичної моделі значно зменшується. Вони можуть не братися до уваги 

під час розрахунків у межах побудованої з певною метою моделі. 



_________________________________________________  Серія економічна ________ 
__________________________________________________________________________ 

 383 

За побудування стохастичних моделей однаково важливими 

є  і  оцінка минулого, і поточні характеристики стану та умови, в яких 

тривають процеси. Оптимізаційні моделі, які використовуються для 

аналізу поведінки окремих економічних об’єктів з метою знаходження 

оптимальних величин, що характеризують певні стани, явища процеси, 

мають інші особливості. Під час побудування таких моделей вико- 

ристовуються граничні показники, наприклад, гранична корисність. 

У  науковій літературі наведено низку прикладів комбінацій таких  

типів моделей, які використовуються для економічного прогнозування. 

Вони можуть бути адаптовані для вирішення завдань забезпечення 

економічної безпеки.  

Проте стохастична модель не є універсальною. Вибір методів 

моделювання визначається тими завданнями, які необхідно вирішити 

за допомогою цієї моделі.  

Наприклад, забезпечення економічної безпеки держави нероз-

ривно пов’язано із забезпеченням її економічної та політичної стабіль-

ності, територіальної цілісності тощо. Це передбачає необхідність ви-

вчення циклів підйомів і спадів в економіці, зовнішніх і  внутрішніх 

факторів, що впливають на неї, демографічних коливань, соціальних 

і  політичних умов розвитку суспільства. Результатом таких дослі-

джень є побудова економіко-математичної моделі, яка дозволяє підго-

тувати рекомендації з розробки відповідної державної політики.  

До зовнішніх факторів, які найперше необхідно враховувати 

у  побудові економіко-математичної моделі, належать: кризові явища 

в  політичній, економічній соціальній сферах держави, науково-

технічна та інноваційна діяльність, розвиток науки і високих техноло-

гій, проблеми глобальної стабільності. Серед внутрішніх чинників 

окремо говорять про інвестиційну, інноваційну і науково-технічну по-

літику; фіскальну і грошову політику; процеси споживання; розвиток 

промисловості країни; соціально-економічну політику та її вплив 

на  інноваційну сферу [5].  

Інші моделі, що заслуговують уваги, – моделі ринкової рівнова-

ги. Окремо необхідно згадати економічну модель Леонтьєва – амери-

канського економіста російського походження, лауреата Нобелівської 

премії з економіки 1973 року, яка є окремим випадком моделі Вальра-

са  – динамічної моделі ринкової рівноваги. Ця модель дуже корисна 

у  моделюванні системи економічної безпеки держави, оскільки ха- 

рактеризує міжгалузеві виробничі взаємозв’язки в економіці країни, 

а  саме: зв’язки між випуском продукції в одній галузі і затратами, ви-

користанням продукції всіма галузями, необхідним для забезпечення 

цього випуску [1]. 
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Моделювання абстрактних і реальних систем покладено в осно-

ву моделі економічної безпеки вченими університету міста Абердіна 

в  Шотландії. Алгебраїчні, логічні та стохастичні методи, розглянуті 

ними, можуть бути застосовані і для моделювання систем економічної 

безпеки. Це сприяє вирішенню теоретичних і практичних завдань. 

Упровадження результатів фундаментальних досліджень із логіки, 

застосування економічних і математичних підходів до моделювання 

дозволяють говорити про побудування ефективної системи безпеки, 

визначення і основних напрямів політики безпеки, і створення плану 

конкретних заходів щодо протидії ризикам і загрозам [7].  

Також під час моделювання систем економічної безпеки, на  

думку шотландських учених, важливими є побудова і аналіз рядів, дані 

яких отримані за дослідження процесів і явищ упродовж значного  

часу. Для побудови і опису моделі такі ряди можуть бути представлені 

кількісно, якісно чи лінгвістично. Отже, моделювання систем еконо- 

мічної безпеки має охоплювати елементи статистичного моделювання. 

Велика кількість статистичної інформації може бути представлена 

у  вигляді багатовимірної метриці. Для представлення моделі можуть 

бути використані комп’ютерні технології, які дозволять це зробити 

більш наочно, застосовуючи візуалізацію даних.  

Окремо необхідно відзначити важливість створення і застосу-

вання моделей (кількісних, якісних, асоціативних або процедурних) 

для прогнозування стану систем економічної безпеки. Ґрунтуючись 

на  даних різнопланових спостережень, вони дозволяють передбачити 

поведінку системи, спрогнозувати появу та ймовірність зовнішніх 

і  внутрішніх ризиків та загроз з метою запобігання їм [7].  

Австралійські вчені, описуючи шлях побудови моделі, говорять 

про необхідність визначення структури системи, взаємозв’язків між 

її  елементами або компонентами, формування переліків факторів 

впливу. Окремо звертають увагу на з’ясування того, як окрема зміна 

може вплинути на всю систему та її компоненти з часом. Тільки ви-

значивши максимально повний перелік таких змін і спрогнозувавши 

їх  наслідки, можна говорити про моделювання з метою управління 

системою економічної безпеки, тобто про можливість передбачити 

поведінку системи у відповідь на наші маніпуляції, зумовлені дією тих 

чи інших факторів впливу, які призводять до можливої зміни системи. 

У цьому випадку моделювання систем економічної безпеки по-

єднує методи моделювання прикладних систем і динамічних систем. 

Останнє є особливо важливим. Учені акцентують, що з часом не мож-

на отримати такий результат впливу певного фактора на систему, який 

би повторювався. Це зумовлено тим, що система постійно змінюється, 
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не є статичною. Тобто динамічною є вся система: її інфраструктура, 

властивості, реакції поведінки [8]. 

Системна динаміка може розглядатися як аналітичний спосіб 

дослідження складних систем. Вона моделює відносини між елемен-

тами системи і як ці відносини впливають на поведінку системи впро-

довж певного часу. Наприклад, наявність засобів до існування, певного 

рівнів освіти і культури, впливу на навколишнє середовище спонука-

ють людей приймати рішення про використання або відмову від пос-

луг банків та альтернативних фінансових інститутів, таких як кредитні 

спілки. Отож, теорія динамічних систем може допомогти у виявленні 

причин проблем.  

Здійснені дослідження дають підстави говорити про метод мо-

делювання системи економічної безпеки як динамічної системи, точ-

ніше складної системи реагування, що містить механізм зворотного 

зв’язку. Зворотній зв’язок розглядається як ситуація, коли через лан-

цюжок причин і факторів X впливає на Y. Проте і Y, своєю чергою, 

впливає на X. І, отже, вивчення взаємного впливу X на Y не можуть 

бути виконані незалежно один від одного. Тільки дослідження всієї 

системи, як система зворотного зв’язку, дозволить побудувати модель 

та досягнути цілей моделювання [8]. 

Також моделювання систем економічної безпеки містить елеме-

нти імітаційного моделювання. Це метод, що дозволяє будувати моде-

лі, які описують процеси так, як вони проходили б у дійсності. Така 

модель може бути адаптована для визначення змін стану системи 

в  часі, як для одного фактору впливу, так і для багатьох. Можливо 

врахувати випадковий характер процесів. Варто скористатися і досві-

дом імітаційного моделювання у сфері економіки та бізнес-процесів, 

у  військовій та сфері забезпечення інформаційної безпеки. Імітаційні 

моделі можуть бути представлені та досліджені за допомогою 

комп’ютерної техніки. Проте інтерпретація імітаційної моделі зале-

жить від особистості того, хто її виконує. Тобто має суб’єктивний  

характер [1].  

За моделювання систем економічної безпеки також необхідно 

враховувати критичність характеристик складових інфраструктури 

системи. Йдеться про життєво важливі елементи структури: матеріа-

льно-технічної бази, ланцюга товарообігу, інформаційної складової та 

комунікаційних мереж, які, коли вони знищені або не можуть повно-

цінно функціонувати впродовж тривалого періоду, значно впливають 

на стан системи економічної безпеки.  

Наприклад, на думку австралійських учених, порушення норма-

льного стану інфраструктури системи економічної безпеки держави 
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створюють загрозу не тільки для її економічних інтересів, але й для 

системи національної безпеки [8].  

Висновки. Отже, можна говорити про те, що система економіч-

ної безпеки є складною, динамічною і багатокомпонентною. Вона пос-

тійно змінюється під дією значної кількості внутрішніх і зовнішніх 

факторів, низку з яких неможливо заздалегідь спрогнозувати та оціни-

ти. Для її ефективного функціонування необхідним є застосування різ-

них методів моделювання із використанням можливостей сучасного 

математичного апарату та потужної комп’ютерної техніки. Модель, 

побудована за умови їх застосування як комбінація моделей різних 

типів, може допомогти у вирішенні завдання стабільного функціону-

вання системи економічної безпеки, отримати точні прогнозні дані 

з  метою оперативного реагування та протидії ризикам і загрозам. 
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Шикова Е. Н. Современные проблемы моделирования систем  

экономической безопасности 

Утверждается, что в современных финансовых и политических услови-

ях обеспечение экономической безопасности является жизненно необходимым 

для субъектов хозяйствования разного уровня. Доказано, что применение одного 

метода моделирования не позволяет решить прикладные задачи в этой облас-

ти. Проиллюстрированы особенности применения имитационного моделирова-

ния для получения прогнозной информации в области экономической безопасно-

сти. Рассмотрена возможность комбинирования различных методов модели-

рования с целью обеспечения надежного функционирования системы. С учетом 

результатов исследований, проведенных специалистами других стран, освещена 

роль информационного обеспечения и раскрыто значение современных техноло-

гий и возможности использования компьютерной техники для построения  

функциональной модели систем экономической безопасности. 

Ключевые слова: система экономической безопасности, модель, мо-

делирование систем экономической безопасности. 

 

Shykova O. М. Modern problems of systems modeling of economic 

security 

Economic security maintenance has a vital role for business entities of dif-

ferent level in current financial and economic circumstances. The solution of this 

problem is seen in the use of efficient, scientifically grounded instruments. The pos-

sibility to use system modelling as one of such instruments is examined in the paper. 

Different scientific approaches to the methods and models to be used with 

this purpose are analyzed by the author. Based on the generalization of internation-

al experience we substantiated the expediency to use stochastic models as a basis for 

building the model of the system of economic security. Models of this type are the 

ones that allow obtaining prognosis information for efficient guaranteeing of the 

financial and economic security as well as counteracting threats and preventing 

risks. Some economic parameters and criteria as variables for creation of the model 

of this type are offered by the author. 

There has been substantiated that only one modelling method does not pro-

vide the solution to current applied problems of the system of economic security. 

Systems of such a type are complicated dynamic systems and this should be consid-

ered while creating their models. Some peculiarities of use of imitation modeling 

for  obtaining prognosis information in the sphere of economic security are shown. 

Having considered this, the possibility of combining different modelling methods to 

ensure for reliable functioning of the system of economic security are examined.  

The role of information in creation and functioning of the system of econom-

ic security is analyzed. Based on the international studies we also proved the im-

portance of modern technologies and perspectives of use of computers for creation 

of functional model of the system of economic security. 

Key words: economic security system; model; modeling of economic  

security systems. 
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– такі структурні елементи:  
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими 

практичними або теоретичними завданнями (5–10 рядків).  
 

Мета статті і завдання, які необхідно вирішити для її досягнення.  
 

Стан дослідження. Охоплює аналіз останніх досліджень та публікацій, 

на які спирається автор; виокремлюються невирішені частини загальної про-

блеми, яким присвячена стаття. Цьому слід приділити належну увагу, адже 

саме на підставі аналізу публікацій попередників автор може фахово сформу-

лювати мету своєї наукової розробки.  
 

Виклад основних положень. Ця частина у рукописі охоплює майже 

90% його обсягу. Тут автор має висвітлити окреслену в назві тему на підставі 

власних досліджень, аналітичних спостережень чи роздумів щодо висловлених 

іншими науковцями гіпотез, положень. Під час такого аналізу, зазвичай, вказу-

ються підходи інших дослідників, тому важливо належно їх цитувати, зазначаю-

чи посилання. Вони у тексті подаються у квадратних дужках, де вказується по-

рядковий номер джерела і цитованої сторінки (наприклад [12, с. 17]).  
 

Висновки. Завершальна частина рукопису статті має відображати під-

сумок розглянутих, обґрунтованих, запропонованих автором в основному 

тексті положень, гіпотез, рекомендацій.  
 

Список використаних джерел подається наприкінці тексту, має  

бути оформлений відповідно до державних стандартів. Повинен охоплювати 

всі наведені в тексті посилання. Джерела подаються в порядку згадування 

їх  у  статті.  
 

Обсяг рукопису статті не повинен перевищувати 0,5 друк. авт. арк.  

(12 сторінок машинописного тексту); текст має бути набраний через 1,5 інтер-

вала і віддрукований на папері формату 210 × 297,5 мм (А4), на сторінці – 

не  більше 30-ти рядків, кегель 14 пт. Поля навколо тексту – по 2 см 

з  усіх  боків.  
 

Рукопис має бути підписаний автором.  
 

Стаття подається зі супровідними документами:  

– для авторів без наукового ступеня – із завіреною позитивною рецен-

зією фахівця з науковим ступенем і витягом із протоколу засідання кафедри 

про рекомендацію статті до друку;  

– довідкою про автора (авторів): прізвище, ім’я, по батькові, науковий 

ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, контактний телефон, електронна адреса;  
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– електронним варіантом статті;  

– для авторів, які не є працівниками ЛьвДУВС, – квитанцією про 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  

мовно-стилістичними огріхами, до друку не приймаються.  

Редакційна колегія зберігає за собою право, в разі необхідності, скоро-

чувати і редагувати тексти статей або відхиляти їх від опублікування.  
 

 

Телефон для довідок:  
 

Відповідальний секретар –  

Ревак Ірина Олександрівна: тел. моб. 067-44-40-963. 
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