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Розділ І 
 

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ  
В УМОВАХ РИНКОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ 

 
 
 

УДК 65.012.8:33 + 332.12                                                  І.Г. Бабець 
 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЇ  
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ  

ІНТЕРРЕГІОНАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА  
УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ ЄС 

 
Обґрунтовано доцільність стратегічного планування інтеррегіо-

нального співробітництва України з країнами ЄС. Розроблено цільові ім-
перативи, пріоритети та завдання стратегії економічної безпеки інтер-
регіонального співробітництва.  

Ключові слова: стратегія, економічна безпека, інтеррегіональне 
співробітництво, європейська інтеграція, стратегічні пріоритети. 

 

Постановка проблеми. Низький рівень конкурентоспроможно-
сті вітчизняних регіонів значною мірою зумовлений недосконалим 
інституційним забезпеченням міжнародного співробітництва на регіо-
нальному рівні та наявністю проблем інституційного характеру. В 
Україні ухвалено низку документів, які визначають пріоритети держа-
вної регіональної політики та забезпечують державну підтримку участі 
прикордонних областей у співпраці з регіонами інших країн, реалізую-
ться регіональні стратегії розвитку та програми соціально-економіч-
ного розвитку областей.  

Відсутність системного підходу у формуванні стратегічних на-
прямів міжнародного співробітництва регіонів призводить до неузго-
дженості пріоритетів регіонального розвитку, визначених урядовими 
програмами, зі стратегічними цілями, передбаченими у регіональних 
стратегіях розвитку, та пріоритетними напрямами співпраці згідно з 
міжнародними угодами, укладеними на регіональному рівні. Пріори-
тетні напрями співробітництва, задекларовані в міжнародних угодах 
областей України з територіально-адміністративними одиницями ін-
ших країн, не завжди базуються на конкурентних перевагах регіонів та 
не враховують їх міжнародну конкурентоспроможність, посилюючи 
інституціональні загрози економічній безпеці.  
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Стан дослідження. У працях вітчизняних учених розглядають-
ся основні форми інституціональних деформацій економічної безпеки 
України та визначаються пріоритети її зміцнення [1, c. 173–195]; ви-
світлюються основні аспекти регіональної політики протидії зовніш-
нім загрозам [2, c. 214–219]; пропонується концепція стійкого розвитку 
регіону, цілі якої формулюються за результатами оцінки економічної, 
соціальної та екологічної складових відповідно до критеріїв економіч-
ної безпеки [3]; обґрунтовуються напрями удосконалення механізму 
регулювання транскордонного співробітництва [4, c. 303–318] та до-
цільність розробки концепцій міжрегіонального та прикордонного 
співробітництва, запровадження спільних територіальних стратегій 
розвитку, які б враховували пріоритетні завдання транскордонного 
характеру [5, c. 258].  

Незважаючи на те, що науковці вбачають удосконалення інсти-
туційного забезпечення регіонального розвитку у реалізації цільових 
програмних документів та обґрунтовують доцільність розробки і за-
провадження регіональних програм чи стратегій міжнародної діяльно-
сті, ці пропозиції переважно стосуються співпраці прикордонних регі-
онів України та європейських країн. Поза увагою дослідників залиша-
ються інституціональні засоби зміцнення економічної безпеки регіонів 
в умовах поглиблення інтеграційних процесів; на даний час не розроб-
лено механізми узгодження загальнонаціональних та регіональних 
інтересів у сфері співробітництва з країнами ЄС із метою забезпечення 
відповідності територіального та галузевого розвитку критеріям еко-
номічної безпеки.  

Метою статті є обґрунтування концептуальних основ стратегії 
економічної безпеки інтеррегіонального співробітництва України з 
країнами ЄС. Відповідно до мети визначимо такі завдання: визначення 
місця стратегії в системі економічної безпеки держави та регіону; роз-
робка цільових імперативів стратегії; визначення стратегічних напря-
мів та завдань, засобів реалізації. 

Виклад основних положень. Економічна безпека регіону-
учасника міжнародних відносин повинна розглядатися як послідовна 
зміна станів економічної системи регіону, що характеризують його 
здатність протистояти внутрішнім і зовнішнім дестабілізуючим чин-
никам, в процесі досягнення мети забезпечення реалізації інтересів 
регіону на основі ефективного використання конкурентних переваг. 
Інтеррегіональне співробітництво як нова форма міжнародної взаємо-
дії регіонів має на меті насамперед реалізацію соціально-економічних 
інтересів регіону на основі міжнародних галузевих і міжгалузевих 
проектів, що в результаті сприятиме зміцненню економічної безпеки 
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як на регіональному, так і на державному рівнях. Ефективність інтер-
регіонального співробітництва залежить від здатності регіонів-
учасників об’єднатися для протистояння загрозам, які зумовлені не 
лише внутрішніми суперечностями в соціально-економічній сфері ко-
жного окремого регіону, а й економічними та інституціональними су-
перечностями у відносинах «міжнародні угрупування – держава», 
«держава – держава», «держава – регіон», «регіон – регіон».  

Якщо інтереси окремих системних елементів чи підсистем не 
збігаються, то виникають суперечності, які, своєю чергою, генерують 
загрози економічній безпеці. Так, економічна безпека регіону-учасника 
інтеррегіонального співробітництва визначається ступенем узгоджено-
сті інтересів окремих підприємств, що беруть участь у реалізації між-
народних проектів, а також відповідністю галузевого спрямування цих 
проектів інтересам регіону. Водночас економічна безпека інтеррегіо-
нального співробітництва залежить від рівня узгодженості інтересів 
усіх регіонів-учасників, відповідності їхніх інтересів національним 
інтересам кожної з країн-партнерів та спільній меті, на досягнення якої 
спрямовано комплекс інтеррегіональних проектів.  

Важливість стратегічного планування регіонального розвитку 
не викликає сумнівів і підтверджується наявністю відповідних страте-
гій з часовим горизонтом планування до 2015 р. у кожному регіоні 
України. Проте недостатня якість стратегій регіонального розвитку та 
їх неузгодженість із стратегічними документами, ухваленими на дер-
жавному рівні, зумовлюють невисоку активність регіонів у міжнарод-
ному співробітництві. Істотно підвищити ефективність реалізації стра-
тегічних завдань регіонального розвитку в процесі інтеррегіонального 
співробітництва можна на основі програмно-цільового підходу.  

Головними складовими програмно-цільового управління спів-
робітництвом регіонів визначимо: стратегічне планування фінансових 
витрат на реалізацію заходів з розвитку інтеррегіонального співробіт-
ництва (діяльність відповідних підрозділів органів влади, розвиток 
інфраструктури); фінансування реалізації інтеррегіональних проектів у 
межах регіональних програм міжнародного співробітництва; моніто-
ринг і оцінку ефективності стратегічного планування та середньостро-
кового програмування. При цьому регіональні стратегії розвитку по-
винні узгоджуватися з базовими програмними документами національ-
ного та регіонального рівня, і відповідно бути основою для розроблен-
ня середньострокових та щорічних програм економічного та соціаль-
ного розвитку регіону.  

Інструментами програмно-цільового планування пропонуємо 
вважати: 
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1) стратегію економічної безпеки інтеррегіонального співробіт-
ництва як стратегічний план заходів для досягнення регіональних ін-
тересів через оптимізацію зовнішньої торгівлі з використанням пере-
ваг участі у європейських програмах та лібералізації режиму торгівлі з 
країнами ЄС за умови приєднання до ЗВТ+; 

2) регіональні програми міжнародного співробітництва як сере-
дньострокове планування найбільш доцільних, з точки зору економіч-
ної безпеки, схем участі регіону в інтеррегіональному співробітництві;  

3) проекти інтеррегіонального співробітництва, спрямовані на 
підвищення економічної безпеки тих підприємств галузей промисло-
вості, підтримка і розвиток яких є найбільш ефективною для забезпе-
чення реалізації інтересів регіону на основі посилення міжнародної 
конкурентоспроможності в умовах приєднання України до ЗВТ+.  

Для визначення ролі й місця стратегічного планування участі ві-
тчизняних регіонів у міжнародних відносинах в системі національної 
безпеки сформулюємо основні положення Стратегії економічної без-
пеки інтеррегіонального співробітництва (далі – Стратегія). Насампе-
ред, обґрунтуємо інституціональні передумови розробки Стратегії, які 
визначаються стратегічними документами і державними програмами 
розвитку України (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Зв’язок Стратегії економічної безпеки інтеррегіонального  
співробітництва із стратегічними документами і програмами розвитку України 

– документи, що пропону-
ються автором до розробки 

– чинні документи 

Стратегія економічного та соціального розвитку України 
«Шляхом європейської інтеграції» на 2004–2015 роки 

Державна стратегія 
регіонального розвитку 
на період до 2015 р. 

Державна програма 
розвитку транскордо-
нного співробітництва 
на 2011–2015 рр. 

Стратегія інтеграції 
України до Європейсь-

кого Союзу 
Стратегія національ-
ної безпеки України 

Стратегія економічної безпеки  
інтеррегіонального співробітництва Державна програма економі-

чного і соціального розвитку 
України на 2012 рік  

та основні напрями розвитку 
на 2013 і 2014 роки 

Державна програма 
розвитку внутрішнього 

виробництва  

Програма економічних 
реформ на 2010–2014 роки 
«Заможне суспільство, кон-
курентоспроможна еконо-
міка, ефективна держава» 

Регіональні  
програми  

міжнародного 
співробітництва 

Закон України «Про 
основи національної 
безпеки України» 

Стратегія інноваційного розвит-
ку України на 2010–2020 рр. в 

умовах глобалізаційних викликів

Державна цільова програма розвитку системи інфор-
маційно-аналітичного забезпечення реалізації держа-
вної інноваційної політики та моніторингу стану 

інноваційного розвитку економіки 

Концепція Національної 
стратегії формування 

та розвитку транскордон-
них кластерів 

Стратегії  
соціально-

економічного 
розвитку  
регіонів  
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Серед стратегічних пріоритетів економічного та соціального роз-
витку України на 2004–2015 рр. визначені: створення передумов для на-
буття Україною повноправного членства в ЄС; забезпечення сталого еко-
номічного зростання; утвердження інноваційної моделі розвитку [6]. До-
сягненню вказаних цілей повинні сприяти заходи, визначені низкою ін-
ших стратегічних документів щодо забезпечення економічної безпеки 
України, інтеграції країни в єдиний європейський простір [7], активізації 
зовнішньоекономічної діяльності регіонів України та наближення їх за 
рівнем соціально-економічного розвитку до рівня регіонів країн ЄС [8], а 
також реформи, спрямовані на покращення бізнес-клімату, зокрема спро-
щення і підвищення ефективності процесу митного оформлення товарів 
[9, с. 41]. Стратегія економічної безпеки інтеррегіонального співробітниц-
тва забезпечить узгодження й оптимізацію механізмів реалізації стратегі-
чних цілей соціально-економічного розвитку держави та її регіонів в умо-
вах євроінтеграції з дотриманням критеріїв безпеки.  

Стратегія як інституціональний інструмент забезпечення струк-
турної інтеграції України до ЄС повинна базуватися на державних 
програмах, спрямованих на зміцнення економічної безпеки держави та 
підвищення міжнародної конкурентоспроможності економіки за раху-
нок активізації інноваційної діяльності галузей та секторів економіки. 
Так, одним із ключових завдань політики національної безпеки визна-
чено стимулювання підвищення технологічного рівня та інноваційної 
активності підприємств, розвиток національної інноваційної системи 
[7]. На виконання цього завдання спрямовані: заходи щодо розвитку 
інноваційної інфраструктури, пріоритетні регіональні проекти з моде-
рнізації та реконструкції промислових потужностей, інноваційні нау-
ково-технічні розробки [10]; підвищення рівня інноваційної культури 
населення [11]; переорієнтація системи продукування інновацій на ринко-
вий попит і споживача; створення привабливих умов для творців іннова-
цій, стимулювання інноваційної активності підприємництва [12]. 

З іншого боку, Стратегія повинна сприяти виконанню основних за-
вдань, визначених стратегічними і програмними документами, зокрема: 
забезпечення подальшого розвитку співпраці з країнами ЄС в межах Уго-
ди про асоціацію між Україною та ЄС, включаючи створення зони вільної 
торгівлі [10]; підвищення конкурентоспроможності регіонів, зміцнення їх 
ресурсного потенціалу, розвитку міжрегіональної співпраці [13]; забезпе-
чення інноваційного розвитку регіонів на основі створення чи удоскона-
лення виробництва високотехнологічної промислової продукції [14]. 

Таким чином, місія Стратегії економічної безпеки інтеррегіона-
льного співробітництва полягає в удосконаленні системи інституціо-
нальних механізмів посилення конкурентоспроможності України шля-
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хом поєднання та координації функцій управління, моніторингу й оці-
нки процесів забезпечення економічної безпеки, соціально-еконо-
мічного розвитку та активізації зовнішньоекономічної діяльності регі-
онів в умовах поглиблення співробітництва України з країнами ЄС. 

Методичну основу формування і реалізації Стратегії становлять 
наступні принципи:  

– наукової обґрунтованості стратегічного планування – враху-
вання закономірностей і тенденцій економічного розвитку регіонів в 
умовах поглиблення інтеграційних процесів, що передбачає застосу-
вання інформаційних технологій і використання адекватних методів 
оптимізації співробітництва; 

– комплексності – системного узгодження цілей і завдань Стра-
тегії зі стратегічними цілями та операційними завданнями стратегіч-
них і програмних документів, що розробляються на різних рівнях ієра-
рхії управління: на макрорівні – із стратегіями економічної безпеки 
держави та регіонального розвитку, державною програмою транскор-
донного співробітництва, державними галузевими програмами; на ме-
зорівні – зі стратегіями соціально-економічного розвитку регіонів-
учасників та програмами міжнародного співробітництва;  

– економічної оптимальності та інституціональної збалансова-
ності, що означає дотримання економічно обґрунтованого співвідно-
шення між максимально можливим для кожного регіону рівнем зовні-
шньоекономічної безпеки та ступенем досягнення інтересів регіональ-
ного розвитку за оптимальних витрат на підвищення якості інституці-
онального середовища; 

– системності – формування таких просторово-структурних вза-
ємовідносин регіонів-учасників інтеррегіонального співробітництва, 
які б забезпечили ефект синергії новоствореної системи у зміцненні 
економічної безпеки; 

– гнучкості й адаптивності, який передбачає динамічне коригу-
вання засобів та інструментів виконання стратегічних завдань відпові-
дно до впливу внутрішніх і зовнішніх загроз з метою забезпечення 
досягнення цілей стратегії в разі можливих змін умов її реалізації; 

– партнерства – поєднання зусиль і ресурсів центральних і міс-
цевих органів влади в процесі розробки й реалізації стратегії; 

– пріоритетності, що визначає ранжування цілей і завдань інтер-
регіонального співробітництва відповідно до їх впливу на досягнення 
максимально можливого рівня економічної безпеки та ступінь реаліза-
ції першочергових інтересів кожного регіону; 

– етапності – обґрунтуванні раціональної послідовності реаліза-
ції завдань стратегії, визначенні часових горизонтів та ресурсного за-
безпечення кожного етапу реалізації. 
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Метою Стратегії є забезпечення економічної безпеки інтеррегі-
онального співробітництва як основи реалізації стратегічних цілей со-
ціально-економічного розвитку держави та її регіонів для активізації 
процесу європейської інтеграції (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Система стратегічних цілей, пріоритетів і завдань зміцнення  

економічної безпеки інтеррегіонального співробітництва  
України з країнами ЄС 

 

Відповідно, стратегічні цілі передбачають: зміцнення економічної 
безпеки вітчизняних регіонів у процесі співробітництва з регіонами країн 
ЄС; забезпечення структурної інтеграції України з країнами ЄС на основі 
формування оптимальних просторово-секторальних взаємозв’язків регіонів. 

Стратегічна мета: забезпечення економічної безпеки інтеррегіонального  
співробітництва як основи реалізації стратегічних цілей соціально-економічного 

розвитку держави та регіонів в умовах євроінтеграції 

Стратегічна мета 1: 
зміцнення економічної безпеки  
вітчизняних регіонів у процесі  

інтеррегіонального співробітництва 

Стратегічна мета 2: 
структурна інтеграція України з країнами ЄС 
на основі формування оптимальних просторово-

секторальних взаємозв’язків регіонів 

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТЕТИ 

Пріоритет 1. Розвиток 
факторних переваг 
конкурентоспромож-
ності як основа еконо-
мічної безпеки регіонів

Завдання: активізація науково-технічної та інноваційної 
діяльності в регіонах; розвиток інфраструктури науково-
технічної міжнародної співпраці; створення адаптивного 
потенціалу інтеррегіонального співробітництва. 

Пріоритет 2. Знижен-
ня загроз економічній 
безпеці інтеррегіона-
льного співробітництва

Пріоритет 3. Оптимі-
зація інтеррегіональ-
ного співробітництва 
згідно з критеріями 
економічної безпеки 

Пріоритет 4. Забезпе-
чення інституціональ-
ної конкурентоспро-
можності регіонів 

Завдання: реалізація наукомістких інтеррегіональних 
проектів у пріоритетних секторах економіки; поглиблен-
ня галузевого і міжгалузевого співробітництва регіонів; 
формування конкурентного потенціалу інтеррегіонально-
го співробітництва на основі поглиблення міжрегіональ-
ної інтеграції в Україні. 

Завдання: реалізація інтересів регіонів-учасників співро-
бітництва як досягнення оптимального рівня соціальної 
безпеки; забезпечення оптимальних значень ключових інди-
каторів зовнішньоекономічної безпеки; мінімізація витрат 
на удосконалення інституціонального забезпечення; під-
вищення ефективності реалізації програм міжнародного 
співробітництва.  

Завдання: оптимізація діяльності державних органів 
влади та місцевого самоврядування; удосконалення існу-
ючих і розвиток нових форм державно-приватного парт-
нерства для підтримки інтеррегіональних проектів; реалі-
зація регіональних програм міжнародного співробітництва. 
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Стратегічними пріоритетами досягнення зазначених цілей визна-
чимо наступні: (1) розвиток факторних переваг конкурентоспроможності 
як основа економічної безпеки регіонів; (2) зниження загроз економічній 
безпеці інтеррегіонального співробітництва; (3) оптимізація інтерре-
гіонального співробітництва згідно з критеріями економічної безпеки;  
(4) забезпечення інституціональної конкурентоспроможності регіонів. 

Досягненню стратегічних цілей сприятиме виконання вказаних 
у таблиці завдань. 

Стратегія становить основу розроблення основних положень ре-
гіональних програм міжнародного співробітництва місцевими органа-
ми виконавчої влади за участю органів місцевого самоврядування, а 
також суб’єктів господарювання, галузевих науково-дослідних уста-
нов, громадських організацій. Управління та координацію роботи у 
сфері інтеррегіонального співробітництва здійснює Міністерство еко-
номічного розвитку і торгівлі України за участю інших центральних і 
місцевих органів влади, суб’єктів господарювання. Виконання завдань, 
що забезпечують досягнення мети Стратегії, передбачається на основі 
розроблення і реалізації регіональних програм міжнародного співробі-
тництва та проектів інтеррегіонального співробітництва. 

Очікувані результати реалізації Стратегії полягають у: підви-
щенні конкурентоспроможності вітчизняних регіонів на основі погли-
блення галузевої та міжгалузевої співпраці; зміцненні економічної 
безпеки регіонів як основи реалізації регіональних інтересів; забезпе-
ченні ефективного процесу інтеррегіонального співробітництва як ос-
нови активізації європейської інтеграції України.  

Виходячи з обґрунтованих вище концептуальних положень, 
Стратегія економічної безпеки інтеррегіонального співробітництва 
повинна охоплювати: 

– обґрунтування економічних та інституціональних передумов 
розвитку інтеррегіонального співробітництва України з країнами ЄС, 
що передбачає дослідження європейської регіональної політики в час-
тині розвитку співпраці регіонів різних країн, аналіз правової бази із 
забезпечення міжнародного співробітництва регіонів в Україні та краї-
нах ЄС, оцінку основних тенденцій співпраці регіонів у зовнішньотор-
говельній, науково-технічній, інвестиційній сферах; 

– оцінку стану економічної безпеки за основними складовими, які 
будуть найбільш чутливими до ефектів інтеррегіонального співробітництва 
(зовнішньоекономічна, виробнича, науково-технологічна, інвестиційна); 

– визначення сутності внутрішніх і зовнішніх загроз та ступеня 
їх впливу на складові економічної безпеки регіонів, групування регіо-
нів за ступенем чутливості інтегрального показника до зміни індикато-
рів відповідної складової економічної безпеки; 
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– обґрунтування очікуваних параметрів регіональних економіч-
них інтересів та критеріїв економічної безпеки за сферами життєдіяль-
ності, в яких найбільше проявляються ефекти інтеррегіонального спів-
робітництва; 

– характеристику конкурентних переваг регіонів-учасників співро-
бітництва, пріоритетних сфер і галузей реалізації спільних проектів;  

– сценарії розвитку інтеррегіонального співробітництва та його 
впливу на стан економічної безпеки регіонів-учасників залежно від 
ступеня реалізації зовнішніх і внутрішніх загроз; 

– інструменти оптимізації інтеррегіонального співробітництва 
за критеріями економічної безпеки; 

– механізм управління системою економічної безпеки інтеррегі-
онального співробітництва. 

Ефективними засобами зниження рівня загроз економічній безпеці 
регіону в процесі інтеррегіонального співробітництва визначимо: (1) по-
силення конкурентних переваг регіону на основі реалізації міжнародних 
проектів, зокрема наукомістких у межах інноваційних кластерів; (2) фор-
мування сприятливого інвестиційного клімату з використанням диферен-
ційованого підходу до визначення умов інвестування залежно від об’єкта; 
(3) покращення інформаційного забезпечення через створення регіональ-
ного банку міжнародних проектів, проведення моніторингу результатів 
реалізації спільних проектів та інформування громадськості; (4) розвиток 
інноваційної та фінансової інфраструктури; (5) підвищення ефективності 
діяльності державних інституцій за рахунок розширення повноважень 
місцевих органів влади у сфері міжнародного співробітництва. 

Висновки. З метою забезпечення реалізації стратегічних цілей 
соціально-економічного розвитку держави та її регіонів для активізації 
процесу європейської інтеграції пропонується розробка і реалізація 
Стратегії економічної безпеки інтеррегіонального співробітництва. 
Основними завданнями Стратегії є: створення інституціонального се-
редовища співробітництва відповідно до критеріїв економічної безпе-
ки; ефективне поєднання бюджетного фінансування та коштів програм 
ЄС для забезпечення реалізації пріоритетних інтересів регіонів; зміц-
нення економічної безпеки вітчизняних регіонів на основі інтеррегіо-
нального співробітництва; забезпечення структурної інтеграції Украї-
ни до ЄС; поглиблення міжрегіональної інтеграції вітчизняних регіонів 
як основи посилення їх міжнародної конкурентоспроможності. 
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Бабец И.Г. Концептуальные основы стратегии экономической 
безопасности интеррегионального сотрудничества Украины со стра-
нами ЕС 

Обоснована целесообразность стратегического планирования ин-
террегионального сотрудничества Украины со странами ЕС. Разработа-
ны целевые императивы, приоритеты и задачи стратегии экономической 
безопасности интеррегионального сотрудничества. 

Ключевые слова: стратегия, экономическая безопасность, инте-
ррегиональное сотрудничество, европейская интеграция, стратегические 
приоритеты. 

 
Babets I.G. Conceptual Grounds of Economic Security Strategy of 

Interregional Cooperation of Ukraine with the EU 
The necessity of strategic planning of interregional cooperation between 

Ukraine and the EU is grounded. Objective imperatives, priorities and goal of 
the strategy of economic security of interregional cooperation are developed. 

Key words: strategy, economic security, interregional cooperation, 
European integration, strategic priorities. 
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УДК 336.012. 23                І.Б. Висоцька 
 

ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ КАТЕГОРІЇ  
«СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СТІЙКІСТЬ  

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ» 
 
Розглядаються дефініції понять «стійкість», «стабільність», «еко-

номічна безпека», їх взаємозв’язок та відмінності. Визначаються сут-
ність і характерні ознаки поняття «соціально-економічна стійкість на-
ціональної економіки». 

Ключові слова: стійкість, стабільність, економічна безпека, со-
ціальна стійкість, соціально-економічна стійкість. 

 
Постановка проблеми. Процес глобалізації в умовах фінансо-

во-політичної нестабільності та періодичних економічних криз, дина-
мічність розвитку і мінливість зовнішнього середовища загрожують 
розвитку національної економіки. Забезпечення стійкості національної 
економіки до зовнішніх та внутрішніх впливів є невід’ємною складо-
вою економічної та фінансової політики держави. Динаміка вразливої 
економіки характеризується високою волатильністю. Тому досліджен-
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ня категорії соціально-економічної стійкості національного господарс-
тва на сучасному етапі є особливо актуальним. 

Стан дослідження. Дослідженням стійкості та рівноваги при-
свячено багато наукових праць як українських, так і зарубіжних уче-
них, таких як І.X. Ансофф, А.П. Градов, В.О. Василенко, О.М. Кизим, 
В.Л. Дикань та інші. Проте питання діалектики поняття «стійкість» 
заслуговує подальшої уваги у зв’язку з відсутністю в економічній літе-
ратурі єдиного підходу до його суті та змісту. 

Метою статті є узагальнення існуючих підходів до визначення 
поняття «соціально-економічна стійкість національної економіки». 

Виклад основних положень. Не викликає сумнівів той факт, 
що соціально-економічна стійкість – основа прогресивного розвитку й 
економічного зростання України. Поняття стійкості є фундаменталь-
ним, без нього неможливо реалізувати стан економічного зростання та 
прогресивного розвитку суспільства. 

Категорія «стійкість» почала широко застосовуватись у сфері 
економіки та розвитку суспільства лише в кінці ХХ століття. Тим ча-
сом у технічній літературі цей термін став широковживаним наприкін-
ці ХIХ століття, після чого О. Ляпунов дав визначення та сформулю-
вав теореми стійкості технічної системи. Сьогодні термін «стійкість» 
широко застосовується щодо фінансової системи, структури промис-
ловості, суспільного зростання, матеріального виробництва тощо.  

Стійкість (англ. robustness) – це якість, яка дозволяє системі ви-
тримувати зміни параметрів зовнішнього середовища, відмінні від 
розрахункових. Під стійкістю системи розуміють здатність системи 
повертатися до стану рівноваги після виведення її з цього стану під 
впливом зовнішніх збурень. Стан рівноваги, до якого система здатна 
повертатися, називають стійким станом рівноваги.  

На думку Дж. Касті, «слово «стійкість» означає здатність систе-
ми реагувати на зміни в зовнішньому середовищі і зберігати приблиз-
но ту ж поведінку протягом певного періоду часу [1, с. 9]. Дж. Касті 
розрізняв дві категорії поняття «стійкість»: 

– класична, що використовується для позначення дослідження 
результатів зовнішніх впливів на систему; 

– структурна, за допомогою якої виявляються якісні зміни в тра-
єкторії руху при зміні структури самої системи [1, с. 9]. 

А.Я. Лернер вважає, що стійкість характеризує одну з найваж-
ливіших рис поведінки систем і є фундаментальним поняттям, що за-
стосовується у фізиці, біології, механіці, економіці та кібернетиці [1, 
с. 9]. Е.М. Левицький визначає стійкість як основну якісну характерис-
тику поведінки системи, яка зазвичай розглядається відносно стану 
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рівноваги [1, с. 9]. О.Т. Лебедєв стверджує, що «стійкість характеризу-
ється як здатність системи повертатися в стан рівноваги після того, як 
вона була виведена з нього під дією зовнішнього впливу» [1, с. 10]. 
Н.П. Бусленко під стійкістю функціонування складних систем розуміє 
здатність системи зберігати необхідні властивості в умовах дії збу-
рень [1, с. 10].  

Відповідно до іншого тлумачення стійкість – це поведінковий 
термін, що визначається поведінкою системи [2, с. 600]. Лінія поведін-
ки системи називається стійкою відносно деякої ділянки фазового про-
стору, якщо, почавшись всередині цієї ділянки, вона ніколи її не зали-
шає. Поле системи стійке відносно цієї ділянки, якщо всі лінії поведін-
ки, що його утворюють, стійкі відносно неї, тобто поле цілком міс-
титься в цій ділянці. Система є стійкою відносно такої ділянки фазово-
го простору, якщо її поле стійке відносно неї. Тобто, за визначенням 
Н.П. Бусленка [3, с. 28], стійкість економічної системи – це можливість 
функціонування системи з ефективністю не нижче заданої в деякому 
діапазоні умов. 

Проаналізувавши наведені нижче визначення поняття «стій-
кість», можна зробити висновок, що більшість дослідників розглядає 
«стійкість» як здатність системи повертатися до стану рівноваги. Про-
те економічна система не може і не повинна повертатись до попере-
днього стану, а потребує постійного динамічного розвитку.  

Деякі науковці поєднують стійкість із динамічністю і розвит-
ком. Так, на думку Л.І. Лопатникова, «стійкість системи – здатність 
динамічної системи зберігати рух окресленою траєкторією (підтриму-
вати окреслений режим функціонування), незважаючи на вплив на неї 
збурень» [1, с. 10]. В.М. Глушков зазначає, що «стійкість (у широкому 
розумінні) – це здатність системи рухатися з різних початкових станів 
до деякого рівноважного (стаціонарного) стану. У широкому розумінні 
стійкість – це властивість системи повертатися у початковий або бли-
зький до нього встановлений режим з різноманітних початкових ста-
нів» [1, с. 10]. 

Наведені твердження є більш прийнятними для економічної си-
стеми, оскільки повернення до початкового стану є небажаним. 

В економічній теорії стійкість розглядають як одне з понять 
концепції економічної рівноваги, згідно з якою досягнення та утри-
мання рівноважного стану в економіці належить до найважливіших 
мікро- і макроекономічних завдань. Із цієї концепції випливає, що еко-
номічні суб’єкти намагаються перевести економічну систему в опти-
мальний рівноважний стан, котрий у такому контексті асоціюється з 
поняттям стійкості. У «Великому економічному словнику» категорія 
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«стійкість» трактується як «...сталість, постійність, непідвладність ри-
зику втрат і збитків» [4, с. 770].  

У деяких наукових працях зустрічається ототожнення понять 
«стійкість» і «стабільність», «стійкість» та «економічна безпека». 
Для розкриття суті поняття стійкості розглянемо співвідношення вка-
заних понять.  

Термін «стабільність» (лат. stabilis) запозичений з природничих 
наук, де він означає стійкий стан, здатність до тривалого існування, 
збереження в часі. На практиці точність його визначення досягається 
завдяки виділенню різних видів стабільності. Ця категорія потребує 
градації, оскільки в економічній літературі існує багато позицій щодо 
її застосування. Стабільність асоціюється з порядком, незмінністю, 
рівновагою, стійким функціонуванням тощо. Цей термін застосовуєть-
ся для опису стану системи, її структури й окремих елементів або під-
систем, процесів та відносин [5]. 

Термін «стабільність» означає сталість, незмінність, тривале 
збереження стану протягом певного часу. Тому економічна стабіль-
ність – це сталий стан або стан рівноваги всіх елементів економічної 
системи впродовж певного періоду часу. 

Часто термін «економічна стабільність» ототожнюють із термі-
ном «економічна стійкість», однак таке ототожнення неправильне. Те-
рмін «економічна стабільність» є вужчим, бо стабільність – це здат-
ність зберігати показники на певному рівні. Тоді як економічна стій-
кість – це стан, коли економічна система функціонує в стані рівноваги, 
зберігаючи незмінною свою структуру, незважаючи на постійний 
вплив зовнішнього та внутрішнього середовища. 

Економічна стійкість у суспільних системах, на відміну від та-
ких понять, як «стабільність», «стагнація», «спокій», передбачає гнуч-
ке реагування на всі зовнішні й внутрішні впливи не для того, щоб за-
побігати новим обставинам, властивостям і відносинам, а щоби вміло 
використовувати їх для постійного відновлення та самовдосконалення. 
Отже, «економічна стійкість» є містким і багатогранним соціально-
економічним поняттям. 

Стійкість функціонування економічної системи полягає у власти-
вості адаптивності, тобто в тому, що в разі значної зміни поведінки еко-
номічних суб’єктів здійснюється трансформація її структури та взаємо-
зв’язків, унаслідок чого змінюється вся система. Справедливо і те, що 
зміна національної економіки викликає перетворення структури, зв’язків 
і навичок поведінки суб’єктів господарювання на мезорівні.  

Адаптивність економічних систем ґрунтується на тому, що 
зв’язок компонентів національної економіки забезпечує ринок, що мо-
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же змінюватися залежно від зміни природи економічних суб’єктів різ-
них рівнів. Утворюючи єдиний гармонійний організм, механізми адап-
тації до економічних змін різних рівнів відрізняються за суб’єктно-
об’єктним складом, структурою та способом дії.  

На рівні підприємства адаптація до змін зовнішніх умов і забез-
печення стабільності й стійкості виробничо-комерційної діяльності 
полягає в ефективності і дієвості системи управління, до складу якої 
мають входити інструменти розробки та застосування спеціальних 
заходів для узгодження наявних інтересів господарського суб’єкта з 
умовами довкілля.  

На мезоекономічному рівні безперервність господарської діяль-
ності, її стабільність і стійкість також полягають у функціонуванні 
складної системи, що забезпечується єдністю і цілісністю всіх підсис-
тем, зважаючи на узгодженість суперечливих інтересів економічних 
суб’єктів за рахунок дії ефективних механізмів узгодження. Адаптив-
ність макроекономічної системи полягає в розвитку і постійному по-
новленні комплексу господарських зв’язків усіх рівнів.  

У наукових працях часто зустрічається ототожнення понять 
«стійкість» та «економічна безпека». 

Економічна безпека передбачає: 
– економічну незалежність, що означає насамперед можливість 

здійснення державного контролю над національними ресурсами, 
спроможність використовувати національні конкурентні переваги для 
забезпечення рівноправної участі у міжнародній торгівлі; 

– стійкість і стабільність національної економіки, що означає міц-
ність і надійність усіх елементів економічної системи, захист усіх 
форм власності, створення гарантій для ефективної підприємницької 
діяльності, стримування дестабілізуючих факторів; 

– здатність до саморозвитку і прогресу, тобто спроможність са-
мостійно реалізувати і захищати національні економічні інтереси, 
здійснювати постійну модернізацію виробництва, ефективну інвести-
ційну та інноваційну політику, розвивати інтелектуальний і трудовий 
потенціал країни. 

Економічна безпека характеризується як стійкість економічної 
системи перед впливом ендогенних та екзогенних факторів, а стійкість 
потребує розвитку. Якщо економіка не розвивається, то можливість 
виживання різко скорочується. Тому для більш глибокого розуміння 
сутності економічної безпеки важливо дослідити її зв’язок із поняття-
ми «розвиток» і «стійкість».  

Розвиток – один з компонентів економічної безпеки. Проте не 
будь-який розвиток відповідає вимогам безпеки. Наприклад, якщо роз-
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виток супроводжується порушенням екологічних норм або не орієнто-
ваний соціально, то високі темпи росту досягаються за рахунок «виро-
бництва заради виробництва» без забезпечення значущих для населен-
ня орієнтирів добробуту. У випадку, коли економічний розвиток відсу-
тній, різко погіршується здатність системи протидіяти внутрішнім та 
зовнішнім загрозам. Стійкість і безпека – найважливіші характеристи-
ки економіки як єдиної системи. Їх не слід протиставляти, оскільки 
кожна по-своєму характеризує стан економіки. Стійкість економіки 
відбиває міцність і надійність її елементів, вертикальних, горизонталь-
них та інших зв’язків усередині системи, здатність витримувати внут-
рішні й зовнішні «навантаження». Безпека – це стан об’єкта в системі 
його зв’язків з погляду здатності до виживання і розвитку за умов вну-
трішніх і зовнішніх загроз, а також дії непередбачуваних і важкопрог-
нозованих факторів. 

Чим стійкіші економічна система (наприклад, міжгалузева стру-
ктура) та співвідношення виробничого і фінансово-банківського капі-
талу, тим життєздатніша економіка, а значить, і оцінка її безпеки буде 
досить високою. Порушення пропорцій і зв’язків між різними компо-
нентами системи веде до її дестабілізації і є сигналом переходу еконо-
міки від безпечного стану до небезпечного. 

Замість моделі нестійкого розвитку, заснованої на доміну-
ванні економічної ефективності, модель стійкого розвитку орієнту-
ється у своїй системній єдності на реалізацію як мінімум трьох су-
місних цілей – на забезпечення економічної ефективності, досяг-
нення соціальної справедливості та відповідності екологічним ім-
перативам, що в сукупності повинно забезпечити синергетичний 
ефект стійкої безпеки.  

Узагальнивши підходи до співвідношення понять «стійкість» та 
«економічна безпека», можна зробити висновок, що стійкість є 
обов’язковою умовою забезпечення належного рівня економічної без-
пеки, а отже, поняття «економічна безпека» є ширшим. 

Макроекономічна рівновага, економічна безпека досягається ве-
льми непросто, проте не є кінцевою метою економіки і розвитку суспі-
льства в цілому. Важливою ознакою сучасної економіки є соціально 
стійкий її розвиток, що передбачає стабільність становища громадян за 
умови зростання їхнього добробуту.  

Формування соціально стабільної, стійкої економіки стало од-
ним з ключових завдань і цілей сучасних економічних систем. Проте 
зв’язки і залежності економіки й людини виявилися досить завуальо-
ваними і заплутаними історією їх розвитку. Вони опосередковані ці-
лим рядом явищ і процесів, які зумовили традиційність твердження, 
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що максимізація виробленого продукту і максимізація прибутку – це 
основна мета суспільства. 

Але реалії сучасного життя, що змінилися, глобальні загострен-
ня низки життєвих проблем – екологічних, соціальних, проблем зов-
нішньої і внутрішньої безпеки – вимагають більш зваженого, сучасні-
шого підходу. Однією з домінантних цілей соціально-економічного 
розвитку повинна стати соціальна стійкість. Без неї в сучасному світі 
не може бути стійкості економічної системи і суспільства в цілому. 

Під соціальною стійкістю розуміють такий стан соціальних груп 
і громадян суспільства, який характеризується стабільністю їх еконо-
мічного і соціального становища, а також здатністю до самозабезпе-
чення й відтворення своєї життєдіяльності.  

Соціальна стійкість суспільства – це здатність його виробничо-
го, політичного, природного середовища забезпечувати гідну якість 
життя населення, нинішніх і майбутніх поколінь (тобто тривалість 
життя людини, нормальний стан здоров’я, високий рівень освіти, зай-
нятість, достатній дохід, економічну свободу, самореалізацію, захист 
прав людини тощо). 

Основними формами прояву соціальної стійкості є: 
– відсутність поляризації доходів і положення різних соціальних 

груп; наявність і дотримання соціальних гарантій; 
– надійність системи соціального захисту; 
– доступність найважливіших ланок соціальної інфраструктури.  
Для соціально стійкої економіки характерний не короткостроко-

вий або середньостроковий стан соціальної стабільності та зростання 
добробуту, а довгострокове покращення соціально-економічного ста-
новища населення та суспільства. Соціально стійкий розвиток еконо-
міки підкреслює взаємозв’язок економічного і соціального розвитку як 
двох аспектів єдиного соціально-економічного процесу в суспільстві. 
Іншими словами, такий стан економіки повинен постійно відтворюва-
тися. Саме здатність суспільства постійно підтримувати свій стабіль-
ний соціальний і економічний розвиток і є соціальною стійкістю. 

Порушення, а тим більше руйнування соціальної стійкості за-
грожує найсерйознішими наслідками економічній системі (на мікро-, 
макро- та мегарівнях), для суспільства в цілому аж до руйнування сис-
теми. Дотримання умов соціальної стійкості повинна забезпечувати 
соціальна політика держави.  

Підсумовуючи сказане вище, зазначимо, що соціально-еконо-
мічна стійкість – це рівноважний стан народного господарства, економі-
ки держави, за якого забезпечується гідний рівень життя населення, не-
зважаючи на постійний вплив зовнішнього та внутрішнього середовища. 
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Висновки. Актуальність дослідження стійкості національної 
економіки зумовлена посиленням дисбалансів світової економіки, а 
також внутрішніми її диспропорціями. Аналізуючи категорію «стій-
кість», установлено, що вона тісно пов’язана з такими поняттями, як 
«стабільність» та «економічна безпека». Розгляд економічної стійкості 
національної економіки нерозривно пов’язаний із забезпеченням соці-
альної стійкості. Тому характеризуючи національне господарство, до-
цільно здійснювати аналіз його соціально-економічної стійкості. 
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РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ  

ЯК МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

 
Висвітлено взаємозв’язок категорій «зайнятість» та «безробіт-

тя» населення. Визначено вплив зайнятості і безробіття на соціально-
економічну безпеку держави. Розглянуто проблеми зайнятості та безро-
біття населення України в контексті забезпечення її соціальної безпеки. 
Окреслено масштаби тінізації ринку праці України, запропоновано основ-
ні шляхи його детінізації. 

Ключові слова: економічна безпека, зайнятість, безробіття, ті-
ньова зайнятість, соціальна безпека. 

 

Постановка проблеми. В умовах загострення напруженої соці-
ально-економічної ситуації в країні, на шляху інтеграції України до 
світового економічного простору, під впливом світових дестабіліза-
ційних процесів, у період післякризового відновлення економіки Укра-
їни особливо гостро постали проблеми зайнятості та безробіття насе-
лення, що провокують процеси гальмування економічного та соціаль-
ного розвитку країни. На сучасному етапі світова фінансово-еко-
номічна криза посилила негативні процеси та явища у сфері зайнятості 
і загострила проблеми тіньової зайнятості та безробіття, які в системі 
тінізації економіки країни та світу є основними, тому дослідження на-
ціонального ринку праці в контексті соціально-економічного розвитку 
є надзвичайно актуальним. 

Стан дослідження. Дослідження причин і пошук оптимальних 
шляхів вирішення проблеми зайнятості та безробіття населення та їх 
вплив на соціально-економічну безпеку держави знайшли відображен-
ня у працях провідних науковців України та світу, зокрема: Ю. Архан-
гельського, Т. Бондалетової, О. Борецької, Т. Васильціва, В. Гейця, 
О. Грішнової, Я. Жаліла, О. Іляш, Л. Крамченко, В. Кузьменка, Е. Лі-
банової, Н. Лутчин, В. Маляєвого, Б. Москаля, О. Новікової, Г. Пас-
тернак-Таранушенка, Т. Тищук, М. Туленкова, В. Сенчагова, Ю. Хара-
зішвілі, Ф. Шнайдера та інших [2; 16; 18; 21–26]. Проте в існуючих 
наукових доробках недостатньо широко висвітлюються аспекти їх 
впливу як механізмів забезпечення соціально-економічної безпеки на 
суспільний розвиток і досить обмежене дослідження теорії та методо-
логії детінізації ринку праці в Україні. 
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Мета і завдання дослідження. Аналіз сучасного стану зайнято-
сті та безробіття населення та їх вплив на соціальну компоненту еко-
номічної безпеки держави. 

Виклад основних положень. Рівень зайнятості та безробіття 
населення – основні індикатори економічної безпеки у соціальній сфе-
рі. Зайнятість відображає рівень використання трудових ресурсів і мо-
жливості економічного розвитку країни, водночас це один із механіз-
мів забезпечення соціально-економічної безпеки держави, яка визначає 
параметри ефективного функціонування соціальних та економічних 
структур у процесі глобальних та локальних трансформацій. 

Стає очевидним, що на сучасному етапі розвитку України за-
безпечення високого рівня її соціальної безпеки є пріоритетним за-
вданням, оскільки досягнення високого рівня розвитку продуктивних 
сил і виробничих відносин поряд із збереженням людського потенціа-
лу та стимулюванням діяльності населення країни ведуть до підви-
щення рівня життя та сприяють ефективній соціалізації економічних 
систем. Забезпечити достатній рівень соціальної безпеки можливо ли-
ше у випадку досягнення рівноваги між попитом і пропозицією робо-
чої сили на ринку праці шляхом подолання диспропорцій у структурі 
зайнятості, виокремивши «середній клас», врегулювавши податкове 
законодавство та підтримавши малий і середній бізнес, забезпечивши 
цим підвищення рівня зайнятості. Варто зазначити, що різке зростання 
бідності в країні спричинене насамперед підвищенням рівня безробіття 
і становить небезпеку особливо вразливим групам населення: безробі-
тним, батькам-одинакам, багатодітним сім’ям, пенсіонерам. У таких 
умовах необхідно акцентувати увагу на збільшенні рівня зайнятості та 
легальної зайнятості, оскільки значна частина населення працює у не-
офіційному тіньовому секторі економіки [1, с. 83]. 

За словами O.A. Грішнової, зайнятість розуміють як діяльність 
громадян, що пов’язана із задоволенням особистих і суспільних потреб 
та не суперечить чинному законодавству і приносить заробіток (трудо-
вий дохід). Це надзвичайно важливе явище соціально-економічного 
життя суспільства, яке далеко не вичерпується проблемами безробіття й 
охоплює такі аспекти, як: раціональне використання праці; забезпечення 
гідного рівня життя працюючого населення; задоволення потреб економі-
ки у робочій силі із врахуванням її кількості та якості; задоволення профе-
сійних потреб працівників, включно з потребою у професійній освіті та 
підтриманні кваліфікації; соціальну підтримку у разі втрати роботи [2]. 
Низький рівень зайнятості населення провокує зростання рівня безро-
біття, що є не менш складним економічним явищем і проявляється 
тоді, коли частина активного населення хоче працювати, але під впли-
вом різних факторів не може реалізувати свої можливості [3].  
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Згідно зі статтею 2 Закону України «Про зайнятість населен-
ня» від 01.03.1991 р. № 803-XII зі змінами і доповненнями безробі-
тними визнаються працездатні громадяни працездатного віку, які 
через відсутність роботи не мають заробітку або інших передбаче-
них законодавством доходів і зареєстровані у державній службі за-
йнятості як такі, що шукають роботу, готові та здатні приступити 
до відповідної роботи. Безробітними визнаються також інваліди, які 
не досягли пенсійного віку, не працюють та зареєстровані як такі, 
що шукають роботу [4]. 

Згідно з офіційними даними Державної служби зайнятості у  
І півріччі 2012 р. порівняно з аналогічним періодом 2011 р. на ринку 
праці України спостерігалися позитивні тенденції щодо зростання за-
нятості населення та скорочення безробіття. Загалом у період з 2001 р. 
до 2007 р. спостерігалося помітне зростання зайнятості населення з 
55,4% до 58,7%. Позитивні тенденції щодо цього показника спостері-
галися й у 2008 р., проте 2009 р. під впливом світової фінансово-
економічної кризи рівень зайнятості зменшився на 1,6% і становив 
57,7%. Водночас, згідно з матеріалами Державної служби статистики 
України, чисельність зайнятого населення скоротилася у І кварталі 
2012 р. порівняно з І кварталом 2011 р. на 67,9 тис. осіб та становила 
20,0 млн осіб, але рівень зайнятості зріс із 58,6% до 58,8% (рис. 1), що 
пояснюється поступовим зменшенням чисельності населення країни, а 
відповідно і частки економічно активного [5]. 

 

 
Рис. 1. Динаміка чисельності та рівня зайнятості населення України  

у 2001–2011 рр. [7] 
Складено за: [6; 7] 
 
Отже, як свідчать результати дослідження стану та динаміки за-

йнятості, в Україні простежується нестійка тенденція щодо даного по-
казника. З аналізу можна зробити висновок, що у 2007 р. порівняно з 
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2001 р. рівень зайнятості збільшився на 3,3 п. Світова фінансова криза 
внесла свої корективи щодо рівня зайнятості, відтак спостерігався різ-
кий спад значення цього показника до 57,7% у 2009 р. Починаючи з 
2010 р., знову відбуваються позитивні зрушення і підвищення рівня за-
йнятості до 59,2% у 2011 р., що майже дорівнює рівню 2008 р. (59,3%). Як 
бачимо, стійка тенденція до покращення або погіршення ситуації на рин-
ку праці не спостерігається. Зайнятість має циклічний і сезонний характер 
та залежить від низки суб’єктивних і об’єктивних чинників. 

Проблема зайнятості населення потребує ретельного вивчення і 
постійного контролю, оскільки зростання рівня зайнятості супрово-
джується скороченням рівня безробіття, який на сьогодні є досить ви-
соким і загрожує державі ростом рівня бідності та провокує низку не-
гативних соціально-економічних процесів, які сприяють зниженню 
соціальної безпеки держави. 

Зважаючи на те, що безробіття спричиняє надзвичайно великі 
соціально-економічні втрати, у кожній країні докладаються значні зу-
силля для його мінімізації, проте в жодній із них не вдається ліквідува-
ти це явище повністю. Таку проблему подолати дуже важко, а під 
впливом дестабілізаційних факторів неможливо. Стає очевидним, що 
високорозвинуті країни для досягнення свого сталого розвитку і забез-
печення достатнього рівня безпеки у соціальній сфері доволі часто в 
економічній політиці основний акцент роблять на забезпечення верхо-
венства права та державного управління шляхом соціальної згуртова-
ності, ефективності ринку праці та споживчого ринку, підвищення 
продуктивності праці й захисту працівників та безробітних.  

За визначенням Міжнародної організації праці (МОП), безробі-
тні – це особи у віці від 15 до 70 років (зареєстровані та незареєстрова-
ні в державній службі зайнятості), які одночасно відповідають трьом 
умовам: 1) не мають роботи (прибуткового заняття); 2) активно шука-
ють роботу або намагаються організувати власну справу впродовж 
останніх 4-х тижнів, що передували опитуванню; 3) готові приступити 
до роботи впродовж двох найближчих тижнів [8]. 

Залежно від чисельності зареєстрованих безробітних визна-
чають рівень безробіття. Цей показник розраховується як відно-
шення чисельності безробітних, які зареєстровані в державній слу-
жбі зайнятості, до працездатного населення працездатного віку. 
Значний недолік такої методики розрахунку полягає у заниженні 
реального числа безробітних, оскільки в країнах, де соціальна до-
помога безробітним є низька або де-факто відсутня, багато осіб не 
реєструються як безробітні на біржі праці. Згаданий феномен також 
спостерігається у сільських регіонах, де працездатне населення за-
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ймається обробкою (власної) землі, що не охоплюється статисти-
кою як економічна діяльність [8]. 

Крім того, аналізуючи питання зайнятості та безробіття, необ-
хідно чітко розмежовувати категорії населення, які належать до тієї чи 
іншої групи. Так, в економічній літературі населення України прийнято 
поділяти на економічно активне та економічно неактивне. Економічно 
активне населення – це частка населення у віці 15–70 років, яка пропонує 
свою працю для виробництва товарів і надання послуг та складається із 
чисельності зайнятих економічною діяльністю і чисельності безробітних, 
які на цей момент не мають роботи, але бажають її отримати. 

Простежуючи динаміку економічної активності населення у 
віці від 15 до 70 років за останнє десятиріччя, бачимо, що чисель-
ність населення України впродовж 2001–2011 рр. стрімко скорочу-
ється. Так, у 2001 р. населення країни становило 48,9 млн осіб, а 
вже у 2011 р. – 45,8 млн осіб, що на 3,1 млн (або ж на 6,34%) мен-
ше, ніж у 2001 р. Поступово скорочувалась і чисельність економіч-
но активного населення. Темп зміни становив – 1,65 п. Позитивна 
динаміка спостерігалася щодо чисельності населення, яке було зай-
няте економічною діяльністю, що підтверджує поступове зростання 
показника з 19,97 млн осіб у 2001 р. до 20,97 млн осіб у 2008 р. У 
2009 р. відбулося значне зменшення кількості зайнятих економіч-
ною діяльністю до 20,19 млн осіб. Починаючи з 2010 р., знову спо-
стерігається позитивна динаміка – 20,27 млн осіб у 2010 р. та 
20,32 млн осіб – у 2011 р. 

Порівняно стійкою є динаміка чисельності економічно неактив-
ного населення, що за методикою МОП охоплює осіб у віці 15–70 ро-
ків, які не належать до зайнятого чи безробітного, тобто знаходяться 
на утриманні сім’ї чи суспільства, а саме: учні, студенти, слухачі, кур-
санти денної форми навчання; особи, що одержують пенсії за віком 
або на пільгових умовах; особи, що одержують пенсії за інвалідністю; 
особи, які зайняті в домашньому господарстві, вихованням дітей та 
доглядом за хворими; особи, які зневірилися у можливості знайти ро-
боту, тобто готові приступити до роботи, але припинили її пошуки, 
оскільки вичерпали всі можливості для її одержання, а також інші осо-
би, які не мають необхідності або бажання працювати, та ті, що шука-
ють роботу, але не готові приступити до неї найближчим часом. Спо-
стереження показує прямо пропорційну залежність між загальною чи-
сельністю населення країни та чисельністю економічно неактивного. 
Аналіз чисельності безробітних та рівня безробіття в Україні перекон-
ливо свідчить про неоднозначну ситуацію щодо значення цих показ-
ників (рис. 2). 
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Рис. 2. Динаміка чисельності безробітних та рівня безробіття  

населення України у 2001–2011 рр. [7] 
Складено за: [6; 7]  
 
Як бачимо, чисельність безробітних в середньому за І півріч-

чя 2012 р. зменшилася на 79,9 тис. осіб і становила 1,8 млн осіб. 
Водночас рівень безробіття населення віком 15–70 років, визначе-
ний за методологією МОП, знизився з 8,7% у І півріччі 2011 р. до 
8,4% економічно активного населення у І півріччі 2012 р. Скорочення 
рівня безробіття в Україні спостерігається в усіх без винятку регіо-
нах [5], що актуалізує проведення аналізу рівня безробіття в розрізі 
регіонів України (рис. 3). 

 

 
 

Рис 3. Частка безробітних у чисельності населення працездатного віку  
у 2011 р. за регіонами, % 

Складено за: [11] 
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Загалом по країні у 2011 р. рівень зареєстрованого безробіття 
становив 1,8% населення працездатного віку. Варто зазначити, найгір-
ша ситуація склалася у Черкаській, Кіровоградській та Житомирській 
областях, де чисельність безробітних відповідно становить 3,2%, 3,0% 
та 3,0% від загальної чисельності населення працездатного віку. Най-
нижчий рівень безробіття зафіксовано у містах Києві (0,4%), Севасто-
полі (0,6%) та у Донецькій області (1,0%). 

Проте згідно з даними Державного комітету статистики порівня-
но з країнами Європейського союзу, де рівень безробіття становив 9,7% 
[5], що в середньому є максимально наближеним, але не перевищує 
10%, рівень безробіття в Україні був нижчим, а саме 7,9% (рис. 4). Знач-
на кількість науковців стверджує, що цей показник є недостатньо обґру-
нтованим і фактично в Україні рівень безробіття значно вищий. Ми по-
годжуємося з такими припущеннями, оскільки в країні дійсно важка 
ситуація на ринку праці й значна кількість населення не реєструється на 
біржі, багато людей працює за кордоном (за неофіційними оцінками 3,0–
3,5 млн осіб, за даними Світового банку – 6,6 млн осіб) [12].  

 

 
 

Рис 4. Рівень безробіття у країнах Євросоюзу у 2011 р. 
Складено за: [15] 
 
Як бачимо, запропонована методика не є досконалою та по-

требує поправок і уточнень, що підтверджують і розрахунки Мініс-
терства праці та соціальної політики, згідно з якими рівень безро-
біття у 2011 році становив 8,6% населення працездатного віку, а у 
2010 р. – 8,8% [13]. 
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Світовий банк дещо по-іншому оцінює ситуацію на ринку праці 
України і за його даними, рівень безробіття в Україні, і за його даними 
рівень безробіття в Україні значно зріс із початку 2009 року –до 9,5%, а 
станом на жовтень 2012 року становив 8,7%, що на 0,8 п. більше порівня-
но з офіційними даними 2011 року [14]. Крім того, Світовий банк значну 
увагу звертає на високий рівень неофіційного безробіття в Україні. Так, 
лише у 2010 р. у неофіційному секторі працювало 4,6 млн осіб, що стано-
вить 22,9% від загальної чисельності зайнятого населення країни [14]. 

Порівнюючи показники безробіття Європейського Союзу, ба-
чимо, що у 2011 р. серед європейських країн рівень безробіття найви-
щим був у Іспанії – 21,7%, Греції – 17,7%, у Литві та Латвії – 15,4%, 
Ірландії – 14,4%, Словаччині – 13,5%, Португалії – 12,9%, Естонії – 
12,5%, Болгарії – 11,2% та в Угорщині – 10,9% [15]. Це свідчить про 
загострення проблем зайнятості та безробіття, які потребують поси-
лення уваги як в Україні, так і в інших країнах світу. 

Проведений нами аналіз підтверджують оприлюднені дані 
Держкомстату України за 2011 р., згідно з якими станом на 1 січня 
2012 р. кількість зареєстрованих безробітних становить 482,8 тис. осіб 
(це 28,1% всіх безробітних працездатного віку, визначених за методо-
логією МОП). Така ситуація обумовлює доцільність аналізу динаміки 
кількості зареєстрованих безробітних за 2007–2011 рр. та потреби під-
приємств у працівниках за аналогічний період (рис. 5) [11]. 

 

 
 

Рис. 5. Динаміка чисельності зареєстрованих безробітних та потреби  
підприємств у працівниках у 2007–2011 рр. 

Складено за: [6] 
 
Очевидно, що за аналізований період в умовах стрімкого скоро-

чення чисельності населення країни кількість зареєстрованих безробітних 
зросла у 2008 р. до 844,9 тис. осіб, проте, починаючи з 2009 р., суттєво 
зменшилась. У 2010–2011 рр. спостерігалося незначне коливання кількос-
ті безробітних у межах від 544,9 до 482,8 тис. осіб. Водночас, аналізуючи 
динаміку потреби підприємств у працівниках за аналогічний період, мож-
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на констатувати, що з 2007 до 2011 р. спостерігалося стрімке скорочення 
вакантних посад із 169,7 тис. осіб у 2007 р. до 59,3 тис. осіб у 2011 р., що 
підтверджує збільшення кількості незайнятих осіб. 

Для того, щоб робити висновки про рівень безробіття загалом у 
межах України, потрібно вивчити пропорцію між попитом і пропози-
цією робочої сили на ринку праці, адже співвідношення між цими по-
казниками характеризує кон’юнктуру ринку праці, яка формується під 
впливом різних чинників і може бути врівноваженою, праценадлишко-
вою і працедефіцитною [16, с. 83]. Станом на 2011 р., в Україні пропо-
зиція вакантних місць була значно меншою, ніж пропозиція робочої 
сили, отже спостерігається праценадлишкова кон’юнктура ринку пра-
ці. Варто зазначити, що за методологією МОП рівень безробіття у 
2009 р. становив 8,8% економічно активного населення, у 2010 р. – 
8,1% та 7,9% – у 2011 р. Гранично допустимим є значення даного по-
казника на рівні 10%, що передбачено Методикою розрахунку рівня 
економічної безпеки України [17]. Перевищення цього показника ста-
новитиме загрозу інтересам держави у соціальній сфері. Сьогодні ми 
спостерігаємо ситуацію, коли в Україні рівень безробіття лише за офі-
ційними даними складає 7,9%, що вказує на збільшення ризику та ви-
магає підвищеної уваги і негайного прийняття відповідних заходів. 

Однак аналізувати рівень зайнятості та безробіття, не беручи до 
уваги тіньову зайнятість, неможливо, оскільки дана проблема на сучас-
ному етапі є надзвичайно актуальною і потребує розробки дієвих меха-
нізмів для успішного вирішення. За оцінками МОП, рівень тіньової за-
йнятості в Україні у 2011 р. становив близько 9% [18, с. 23]. Варто за-
значити, що тінізація спостерігається в усіх галузях національного гос-
подарства, зокрема в торгівлі, будівництві, у сфері нерухомості, транс-
порту. Загалом, за даними Міністерства економічного розвитку та торгі-
влі України [19], рівень тіньової економіки в Україні у 2011 р. та на по-
чатку 2012 р. знаходився у межах від 28 до 39% ВВП. Податкова служба 
України оцінює рівень тіньової економіки у 30%, а за розрахунками На-
ціонального інституту стратегічних досліджень, рівень тіньової еконо-
міки становить 52,8% [20], що підтверджують і розрахунки австрійсько-
го економіста Ф. Шнайдера – понад 52% від офіційного ВВП [21]. 

Як бачимо, у порівнянні з рівнем тінізації економіки, обсяг ті-
ньової зайнятості на ринку праці надзвичайно великий. Проте показ-
ник у 9% є недостатньо обґрунтованим, оскільки визначення рівня зай-
нятості й рівня безробіття у запропонованих методиках базується на 
кількості населення, яке зареєстроване у центрах зайнятості, але не 
враховуються ті особи, які працюють у неформальному секторі й ве-
дуть підсобне господарство. Своєю чергою, необхідно враховувати той 
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факт, що ринок праці України має свою специфіку, яка полягає у поєд-
нанні офіційної (легальної) та неофіційної (нелегальної, тіньової) зай-
нятості. Така неоднозначність проявляється у формах оплати праці, а 
саме в офіційній та нелегальній («тіньовій») зарплаті. Зауважимо, що 
за різними оцінками фахівців лише у докризовий період обсяг «сірих» 
зарплат коливався в межах 20–40% від легальних трудових доходів 
працюючих громадян [22, с. 6]. Деякі науковці пропонують свої мето-
ди визначення тіньової зайнятості та нелегальної оплати праці, зокре-
ма Ю. Харазішвілі [23] пропонує власний метод розрахунку тіньової 
оплати праці, який базується на співвідношенні тіньової та офіційної 
заробітної плати. Відповідно зменшення обсягів тіньової оплати праці 
характеризується спадом, а посилення тінізаційних процесів щодо 
оплати праці – зростанням. Відслідкувати нелегальні доходи населення 
можна і методом «витрати населення – роздрібна торгівля», адже при-
родно, що витрати населення не можуть перевищувати його доходів. 

Висновки. Функціонування ринку праці в умовах фінансово-
економічної кризи вимагає здійснення заходів, спрямованих на створення 
умов для мінімізації негативного впливу кризових явищ на стан економіч-
ної активності населення, підтримку зайнятості та запобігання масовому 
вивільненню працівників і значному зростанню безробіття [24]. 

З огляду на таку ситуацію в Україні необхідно вживати дієвих 
заходів, спрямованих на поліпшення показників розвитку ситуації на 
ринку праці, розробивши та зреалізувавши державну політику у сфері 
зайнятості та освітніх послуг, адже наявність у державі висококваліфі-
кованих спеціалістів є основою конкурентоспроможності національної 
економіки моделі європейської держави в глобальній системі світового 
господарства. Розвиток та реалізація людського потенціалу можливі 
завдяки злагодженому функціонуванню усіх елементів економічної 
системи, зокрема ринку праці, що взаємодіє з ринком освітніх послуг, 
державою, соціальною інфраструктурою [25, с. 108]. 

Своєю чергою, це потребуватиме залучення до економічного 
обороту якнайповнішого спектру потенційних ресурсів розвитку, що 
вимагатиме проведення низки непопулярних змін в організації госпо-
дарського механізму, зокрема земельної, трудової, житлово-кому-
нальної реформ. Зворотним боком таких змін є потреба соціалізації 
розвитку задля легітимації державної модернізаційної політики. Отри-
мання реального соціального ефекту від економічного розвитку вима-
гатиме відповідної політики доходів, запровадження стимулювальних 
засад оподаткування, впорядкування міжбюджетних відносин для за-
безпечення коректного регіонального розподілу доходу. Сформувати 
позитивні соціальні тренди в умовах післякризових макроекономічних 
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обмежень спроможна реформа системи соціального забезпечення, яка 
забезпечить максимізацію цільового використання хронічно обмеже-
них фінансових ресурсів на цілі соціальної політики [26, с. 65]. 

Усе це дозволить створити додаткові робочі місця, скоротити 
рівень безробіття, сприятиме розвитку малого підприємництва, дозво-
лить збалансувати попит і пропозицію робочої сили на ринку праці, а 
відтак підвищить доходи та рівень життя населення, а також зміцнить 
соціальну безпеку держави. 
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Виничук М.В. Регулирование занятости населения как меха-
низм обеспечения социальной безопасности государства 

Раскрыта взаимосвязь категорий «занятость» и «безработица» 
населения. Определено влияние занятости и безработицы на социально-
экономическую безопасность государства. Рассмотрены проблемы заня-
тости и безработицы населения Украины в контексте обеспечения ее 
социальной безопасности. Определены масштабы тенизациирынка труда 
Украины, предложены основные пути его детенизации. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, занятость, безра-
ботица, теневаязанятость, социальная безопасность. 
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Vinichuk M.V. Regulation of population employment as a 
mechanism of provision of social state security  

Article deals with the relationship of the categories of «employment» 
and «unemployment» of population. The influence of employment and 
unemployment on social and economic state security is defined. The problems of 
employment and unemployment rate of population in Ukraine in the context of 
its social security ensuring are considered. The extent of shadowing of the labor 
market of Ukraine is outlined, the basic ways of its legalization are offered. 

Key words: economic security, employment, unemployment, shadow 
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Постановка проблеми. Сьогодні людство досягло такого рів-
ня потужності сукупної виробничої сили, за якого під впливом загро-
зи глобальної екологічної катастрофи постає питання про заміну па-
нівних у суспільстві принципів організації людської діяльності на 
нові, адекватні ситуації, що склалися. При цьому слід брати до уваги 
всі нагромаджені знання як про саме суспільство, так і його місце в 
пізнаній природі. 

У взаємовідносинах суспільства і природи стратегія гармонізації 
є прагненням якнайкраще узгоджувати дві залежності – людини від 
природи і природи від людини. 

Мета і завдання дослідження. Гармонізація взаємовідносин 
суспільства і природи може настати в результаті трансформації еколо-
гічної свідомості й діяльності, коли людство, щиро визнавши пріори-
тет законів природи, візьме на себе функції дбайливого «домоправите-
ля», щоб якомога швидше й повніше гармонізувати взаємовідносини 
суспільства і природи [1, с. 184]. 
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Вихідним принципом для теоретичного розв’язання цієї про-
блеми є визнання єдності людини та природи. Для того, щоб побачити 
й адекватно оцінити глобальну екологічну проблематику в її ціліснос-
ті, необхідно визнати екологічну несумісність усякої односторонньої 
антропоцентричної позиції та всіх тенденцій і факторів, що можуть 
бути їй притаманними: від практично здійснюваної претензії бути вер-
ховним господарем, нічим не обмеженим розпорядником, підкорюва-
чем і володарем усього навколишнього світу – і до тих особливостей 
та обмеженостей, парадигмально-стильових рис нашого мислення, 
нашого категоріального апарату, які відповідають вказаним претензіям 
[2, с. 18]. Від таких означених рис якраз і важливо послідовно звіль-
нюватись. Із визнання нерозривної єдності суспільства та природи, 
суспільства як невід’ємної частини природи не варто робити висновок 
про їх рівнозначність. Суспільство – невід’ємна частина природи на-
стільки, наскільки воно може існувати лише в певних, досить вузьких 
рамках стану навколишнього природного середовища, в той час як 
природа цілком може обійтися без нього. 

Формування адекватного розуміння причин сучасної екологіч-
ної кризи неможливе без з’ясування ролі людини в природному світі, 
місця і специфіки суспільства серед інших природних систем, в ево-
люції самої природи. Розв’язання цієї проблеми базується на розкритті 
специфіки існування людини, особливостей її природоперетворюваль-
ної діяльності. 

Стан дослідження. За останні роки зібрано чимало методологі-
чного і теоретичного матеріалу щодо розуміння взаємин людини і 
природи, процесів історії та еволюції. Він повинен розумно викорис-
товуватися для розв’язання проблем гармонізації коеволюції процесів, 
що постають перед людством [4, с. 635]. 

У процесі освоєння природи людство, з одного боку, стає все 
більш незалежним від навколишнього середовища, з іншого – збільшує 
свою залежність від знань про природу, правильності цілей і здатності 
враховувати всю багатоманітність наслідків свого втручання в приро-
дні процеси. Глобальні екологічні наслідки людської діяльності пока-
зали, що природа вже не може відновлювати порушений баланс, не 
створюючи загрози самому існуванню людини [6, с. 178]. 

Колишній віце-президент США А. Гор висунув свого часу амбі-
тний план створення умов загальної оптимізації системи «суспільство-
природа» [3, с. 313]. Говорячи про умови цього процесу, він заявляв, 
що має сенс побудова політичного каркасу, який відповідатиме майбу-
тнім всесвітнім вимогам конкретних дій тоді, коли розмір загрози ста-
не цілком зрозумілим. Важливо також запропонувати потужні заходи, 
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можливі з політичної точки зору вже нині, – навіть до того, як відбу-
дуться очікувані великі зрушення в громадській думці щодо глобаль-
ного довкілля, масштаб яких можна буде швидко збільшувати, коли 
усвідомлення екологічної кризи зростатиме, і стануть можливими на-
віть більш потужні дії.  

Система заходів для консолідації зусиль усього людства щодо 
збереження довкілля та досягнення стійкої рівноваги між завданнями 
збереження розвитку та навколишнього середовища названа А. Гором 
Глобальним Планом Маршалла (за аналогією з відомою програмою 
відновлення економіки Західної Європи після Другої світової війни), в 
якому виокремлено основні напрямки оптимізації глобальної соціо-
екосистеми.  

А. Гор у книзі «Земля в рівновазі. Екологія і людський дух» [3, 
с. 318] пише, що, послуговуючись оригінальним Планом Маршалла як 
моделлю, ми можемо почати схематично розробляти план дій. Глоба-
льні зусилля з порятунку довкілля повинні бути зосереджені навколо 
стратегічних завдань, які одночасно відповідатимуть найважливішим 
бажаним змінам і дадуть нам змогу розпізнати, виміряти й оцінити 
прогрес на шляху до цих змін. Кожне завдання повинно бути підкріп-
лене комплексом заходів, які дадуть змогу світовій цивілізації реалізу-
вати його якомога швидше, ефективніше і більш справедливо. 

Виклад основних положень. У перекладі з давньогрецької «гар-
монія» означає злагодженість, стрункість, зв’язок, тобто внутрішню й 
зовнішню впорядкованість, узгодженість, цілісність явищ та процесів. 
Гармонія передбачає таку узгодженість, яка відповідає законам доці-
льності, оптимальності та краси, являючи собою їх органічну єдність. 
Отже, поняття «гармонізація» слід розуміти як певне облаштування, 
впорядкування, тобто активність, спрямовану на подолання розладу і 
досягнення узгодженості, скріплення розірваного [7, с. 78]. 

Поняття «гармонійність співіснування суспільства і природи» 
відображає своєрідний ідеал їх співіснування і розвитку, який полягає 
в порівняно динамічній рівновазі на всіх найважливіших напрямах 
їхньої взаємодії або ж у врівноваженості процесів суспільного спожи-
вання і відновлення природних ресурсів. Досягненню такого ідеалу 
сприяють високий рівень здобутої оптимальності взаємовідносин сус-
пільства і природи, оптимізація життєдіяльності суспільства в навко-
лишньому природному середовищі. Це означає, що на кожному етапі 
взаємодії суспільства і природи треба прагнути більш чи менш гармо-
нійного співвідношення соціальних та екологічних цілей і потреб, ви-
бору оптимальних і збалансованих за законами функціонування при-
роди й розвитку суспільства шляхів досягнення визначених цілей. При 
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цьому слід установити такі екологічні обмеження суспільної діяльнос-
ті, які здатні забезпечити динамічну рівновагу процесів загального 
споживання і відновлення природних ресурсів, без чого неможливий 
подальший прогрес у розвитку цивілізації [5, с. 128–132]. 

Людина, виникнувши як природна істота, виділилась із природи 
саме завдяки неприродному характеру своєї діяльності. З перетворен-
ням біологічного виду homo sapiens в людину відбулася заміна його 
біологічної еволюції соціальною: безпосереднє освоєння природи ста-
ло опосередкованим, природно-тваринній діяльності, мета якої знахо-
диться поза нею, прийшла на зміну людська доцільна діяльність, без-
посереднє підкорення законам природи перетворилось на підкорення 
опосередковане чи безпосередню незалежність. Глобальна екологічна 
криза, з якою зіткнулося людство в цілому, показала історичну обме-
женість людини, що своїми діями протиставляє себе природі. Хоча 
такий спосіб організації людської діяльності і став основою для стано-
влення людини як істоти розумної, але, виникнувши на певному етапі 
цього становлення, на іншому він повинен зникнути. Сигналом до цьо-
го і є глобальна екологічна криза.  

Серед специфічних властивостей системи «природа-суспіль-
ство» слід відзначити наступні [7, с. 116–118]: 

– господарський вплив поширюється не лише на природний 
об’єкт (систему), а й на підсистеми, що його оточують, та надсистеми, 
до яких він входить і які «прагнуть» знівелювати впливові зміни. Тому 
витрати на перетворення природи ніколи не обмежуються тільки ви-
тратами на безпосередньо заплановані впливи; 

– природні ланцюгові реакції виходять зазвичай за межі змі-
ни речовини та енергії і впливають на динамічні властивості еколо-
гічних систем; 

– вторинна екологічна рівновага, що склалася поступово, як 
правило, більш стала, ніж первинна, але потенційний «запас перетво-
рення» (тобто майбутніх можливостей) при цьому скорочується; 

– невідповідність «цілей» еколого-системної регуляції і «цілей» 
господарювання може призвести до деструкції природного утворення. 
А це означає, що сили природи і сили господарських перетворень за 
більшої ваги останніх у ході протиборства спочатку «гасять» одні од-
них, а потім природна складова системи починає руйнуватися; 

– технічні системи довгострокового впливу (техногенного впли-
ву) завжди у підсумку менш економічно ефективні, ніж природні та 
природно спрямовані (принцип природності); 

– раціональне господарювання можливе лише в певних екологі-
чних межах та оптимальних розмірах; вихід за ці межі (в будь-яку сто-
рону) знижує господарську ефективність; 
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– неможливо, як правило, переступити через фазу послідовного 
розвитку екологічної системи; 

– одиниця відновлюваного ресурсу може бути одержана тільки 
через певний інтервал часу, який визначається швидкістю функціону-
вання системи та її складових. Упродовж установленого часового ін-
тервалу не можна переходити рамки обмежень, що визначаються еко-
логічними законами і принципами; 

– перетворювальна діяльність не повинна виводити екологічні 
системи зі стану рівноваги, особливо коли йдеться про надмірне змен-
шення якогось із надто важливих системоутворювальних компонентів. 
Якщо обставини змушують іти на ризикований крок, потрібна достатня 
компенсація у вигляді заміни, поповнення, втраченого системою (на-
приклад, збалансована вирубка й водночас дбайливе насадження лісів); 

– навіть так зване «перетворення природи» нерідко дає локаль-
ний ефект. 

Перелічені еколого-економічні та еколого-господарські влас-
тивості складної системи «природа-суспільство» сформульовані як 
висновки із закону визначальної міри перетворення людиною приро-
дних систем. Якби людське втручання можна було унеможливити 
(що зробити нікому не вдається), то система функціонувала б у ре-
жимі самоорганізації та саморегулювання. Тому найкращою систе-
мою екологічного управління вважається така система, яка залишає 
більше місця властивостям самопідтримки природних якостей (прин-
цип обережного втручання). 

Як і всяка галузь науки, екологія має свої закони, які характери-
зують взаємовідносини різних елементів екосистеми, а в підсумку – всі 
процеси в біосфері. До законів гармонізації системи «природа-
суспільство» можна віднести такі: 

– загальний системогенетичний закон (Ф. Мюллера, Е. Геккеля);  
– закон вектора розвитку (Л. Долло);  
– закон ускладнення системної організації (К.Ф. Рульє);  
– закон ноосфери (В.І. Вернадського);  
– закон еколого-системної спрямованості еволюції;  
– закон (принцип) збільшення ступеня ідеальності;  
– закон синхронізації гармонізації системних складових;  
– закон необоротності взаємодії «людина-біосфера» (П. Дансеро);  
– закон єдності «організм-середовище»;  
– закон зворотного зв’язку взаємодії «людина-біосфера» 

(П. Дансеро); 
– закон оборотності біосфери (П. Дансеро);  
– закон зниження енергетичної ефективності природокористування;  
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– закон послідовності проходження фаз розвитку;  
– закон різночасового розвитку (видозміни) підсистем у великих 

системах;  
– закон оптимальності;  
– закон балансу консервативності й мінливості;  
– принцип гальмування розвитку;  
– закон розвитку системи за рахунок довкілля;  
– закон функціонально-системної нерівномірності;  
– закон внутрішньої динамічної рівноваги;  
– закон генетичної різноманітності;  
– закон історичної незворотності;  
– закон константності (В.І. Вернадського);  
– закон кореляції (Ж. Кюв’є);  
– закон максимізації енергії (Ю. Одума, доповнений М. Реймерсом);  
– закон максимуму біогенної енергії (В.І. Вернадського – 

Е.С. Бауера);  
– закон мінімуму (Ю. Лібіха);  
– правило прискореного історичного розвитку;  
– правило соціально-екологічної рівноваги;  
– закон обмеженості природних ресурсів;  
– правило обмеженості ресурсів («на всіх не вистачить»);  
– закон односпрямованості потоку енергії;  
– закон оптимальності;  
– закон піраміди енергій (Р. Ліндемана);  
– закон рівнозначності умов життя;  
– закон розвитку довкілля;  
– закон зменшення енерговіддачі в природокористуванні;  
– закон сукупної дії природних факторів (Мітчерліха-Тіне-

мана-Баулє);  
– закон толерантності (Шелфорда);  
– закон ґрунтовиснаження (зменшення родючості);  
– закон збереження маси речовин;  
– ціна розвитку;  
– критерії еволюційного відбору.  
Серед основних етапів та напрямків оптимізації відносин у сис-

темі «суспільство-природа» слід відзначити:  
1) більш широке застосування та систематичне вдосконалення очи-

сних споруд на виробництвах, що забруднюють навколишнє середовище;  
2) повсякчасна і повсюдна економія та збереження природних 

ресурсів: сировини, матеріалів, пального, енергії тощо;  
3) поступовий перехід народного господарства на маловідходне, 

а потім і безвідходне виробництво;  
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4) створення замкнених циклів кругообігу речовини та енергії, 
що виникають в результаті людської природоперетворювальної діяль-
ності, або гармонійне «вписання» їх у природні кругообіги.  

На думку А. Гора, п’ять стратегічних завдань повинні спрямо-
вувати та забезпечувати інформацією зусилля людства з порятунку 
глобального довкілля [3, с. 326–328].  

Першим стратегічним завданням має бути стабілізація населен-
ня світу. При цьому слід розробити заходи для створення в кожній кра-
їні світу умов, необхідних для так званої демографічної стабілізації – 
історично і документально зафіксованого переходу від динамічної рів-
новаги високого рівня народжуваності й високого рівня дитячої смерт-
ності до стійкої рівноваги низьких рівнів народжуваності та дитячої 
смертності. Ця зміна відбулася в більшості індустріальних країн (які 
мають низький рівень дитячої смертності й високий рівень письменно-
сті та освіти) і фактично відсутня в країнах, що розвиваються (де ситу-
ація прямо протилежна).  

Друге стратегічне завдання – швидке створення і розвиток приро-
дозберігальних технологій, особливо в енергетиці, транспорті, сільському 
господарстві, будівельній промисловості й виробництві, які здатні сприя-
ти сталому економічному прогресу без одночасного руйнування довкілля. 
Ці нові технології індустріально розвинуті держави мають швидко надати 
всім країнам, а особливо тим країнам «третього світу», яким можна до-
зволити розвиватися шляхом виконання різних зобов’язань, які вони візь-
муть на себе як учасники Глобального Плану Маршалла.  

Третє стратегічне завдання – всеохопна і повсюдна зміна в еко-
номічних «правилах гри», за допомогою яких ми вимірюємо вплив 
наших рішень на довкілля. За допомогою глобальної угоди необхідно 
запровадити систему економічної звітності, яка даватиме відповідну 
оцінку екологічним наслідкам як повсякденного ринкового вибору на 
рівні окремих осіб та компаній, так і вибору більших, макроекономіч-
них альтернатив на рівні держав.  

Четверте стратегічне завдання – проведення переговорів та 
укладання нової генерації міжнародних угод, в яких буде визначено 
міжнародно-правові системи регулювання, конкретні заборони, меха-
нізми впровадження і планування, стимули, санкції і взаємні зо-
бов’язання, необхідні для ефективного втілення всього плану в цілому. 
Ці угоди обов’язково повинні зважати на величезні відмінності у мож-
ливостях і потребах розвинутих держав та країн, що розвиваються.  

П’яте стратегічне завдання – створення спільного плану еколо-
гічної освіти громадян усього світу щодо нашого глобального довкіл-
ля. По-перше, слід створити програму досліджень і моніторингу змін, що 
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відбуваються в навколишньому середовищі, для того, щоб залучити до 
цього людей в усіх країнах світу, особливо студентів; по-друге, інтенсив-
но поширювати інформацію про місцеві, регіональні й стратегічні небез-
пеки для довкілля. Остаточна мета цих дій – сприяти утвердженню нового 
розуміння взаємовідносин цивілізації і глобального довкілля.  

Висновки. Абсолютна гармонія людини і природи неможлива 
через фундаментальний характер діалектичної суперечності між цими 
двома частинами єдиної системи. Людина приречена на боротьбу з 
природним середовищем і одночасно на боротьбу із собою. У процесі 
боротьби на кожному етапі взаємодії суспільства та природи можливе 
встановлення більш чи менш гармонійного співвідношення соціальних 
та екологічних цілей і потреб, що, своєю чергою, є основою гармоніза-
ції системи «суспільство – природа».  

У взаємодії суспільства та природи необхідно говорити не про 
рівновагу сил, а процесів. Гармонійність цієї взаємодії полягає як в 
неперервному процесі досягнення динамічної рівноваги, так одночасно 
і в її подоланні, без яких неможливий подальший прогресивний розви-
ток цивілізації. 
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природы как составная экологической безопасности 
Рассмотрена роль гармонизации взаимоотношений общества и 

природы в процессе преодоления современного экологического кризиса как 
следствия природопреобразовательной деятельности человека. 
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Voloshyn O.R. Harmonization of Relationships of the Society and 
Nature as a Component of Ecological Safety 

The role of harmonization of relationships of the society and nature in 
the process of overcoming modern ecological crisis as the consequence of 
nature changing human activity is considered. 

Key words: ecological crisis, harmonization of relationships, «nature-
society» system, ecological laws, nature changing human activity.  
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УДК 368:338.46:32.001.25           О.Й. Жабинець 
 

ВПЛИВ ІНСТИТУТУ СТРАХУВАННЯ  
НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК  

ТА БЕЗПЕКУ ДЕРЖАВИ 
 
Розглядається вплив інституту страхування на соціально-

економічний розвиток та безпеку держави. Здійснено класифікацію загроз 
національній безпеці України, які можуть бути нейтралізовані за допомо-
гою механізму страхування; виділено основні напрями впливу страхування 
на соціально-економічну захищеність населення; окреслено шляхи підви-
щення стійкості національної економіки та зростання рівня її безпеки.  

Ключові слова: страхування, соціально-економічний розвиток, 
національна безпека України, нейтралізація загроз, пріоритетні націона-
льні інтереси. 

 

Постановка проблеми. Ринкові перетворення в економіці 
України сприяли докорінним змінам у системі страхового захисту, що 
здатна суттєво вплинути на соціально-економічний розвиток та безпе-
ку суб’єктів господарювання, населення і держави в цілому. Такі загаль-
ноприйняті інструменти компенсації збитків, як страхування, соціальні 
програми, формування резервів та надзвичайних фондів підприємств, 
покривають в Україні лише близько 10% тих ризиків, які зазвичай стра-
хуються в розвинених державах світу. Незахищеність учасників економі-
чних відносин тягне за собою істотні бюджетні витрати з ліквідації нас-
лідків стихійних лих та аварій техногенного характеру, надання соціаль-
ної підтримки населенню тощо. Крім того, незрілість та низька капіталіза-
ція вітчизняного страхового ринку – фактори слабкості інвестиційного 
клімату та загальних умов економічної діяльності.  

Стан дослідження. Важливий внесок у дослідження різних ас-
пектів розвитку страхування, зокрема страхування життя, медичного 
страхування, інвестиційної діяльності страхових компаній, а також 
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його ролі в економіці здійснено багатьма вітчизняними науковцями, 
зокрема такими, як В. Базилевич, Н. Внукова, О. Вовчак, О. Гаманкова, 
О. Залєтов, О. Козьменко, М. Мних, С. Осадець, В. Плиса, В. Тринчук 
та ін. Незважаючи на значну кількість публікацій з даної проблемати-
ки, напрями впливу страхування на соціально-економічний розвиток 
та національну безпеку держави залишаються недостатньо опрацьова-
ними, а тому вимагають подальших наукових досліджень. 

Мета дослідження – проаналізувати вплив страхування на соці-
ально-економічний розвиток та безпеку держави. 

Виклад основних положень. Проблема формування соціально 
орієнтованого ринку страхування актуалізується практичними завданнями 
як щодо реалізації його основної функції із забезпечення соціально-
економічної захищеності населення, так і національної безпеки держави. 
Вважаємо, що вплив інституту страхування на розвиток соціально-
економічних процесів у державі виявляється у таких основних напрямах: 

1) забезпечення соціального захисту населення після виходу на 
пенсію; 

2) розвиток медичного страхування; 
3) трансформація заощаджень населення через страхові компанії 

в довгострокові інвестиції (див. рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Основні напрями впливу страхування  
на соціально-економічний розвиток держави 

 
Так, для України, як і для інших країн Європи, актуальною є 

проблема скорочення населення. У більшості розвинених країн на од-
ну людину старше 65 років припадає 4–5 осіб працездатного віку, але 
до 2025 р. це співвідношення складе в країнах Європи 1:2,5, у США – 
1:3,5. За прогнозами до 2050 р. кількість населення Європейського 

Вплив страхування 
на соціально-
економічний  

розвиток держави 

Забезпечення  
соціального захисту 
населення після  
виходу на пенсію

Розвиток  
медичного  
страхування 

Трансформація заощаджень населення через  
страхові компанії в довгострокові інвестиції 



_________________________________________________  Серія економічна ________ 
__________________________________________________________________________ 

 43

Союзу скоротиться до 450 мільйонів. Зокрема, у найближчі 45 років 
населення Латвії зменшиться на п’яту частину, Естонії, Литви, Чехії, Уго-
рщини, Словаччини та Польщі – на 12–17%. Кількість громадян Німеччи-
ни скоротиться на 8 млн. осіб, Італії – на 5,2 мільйони, Польщі – на 
4,5 млн осіб. За даними ЄС, до 2050 року кількість людей працездатного 
віку (від 15 до 64 років) скоротиться на 52 мільйони (або 17%) і станови-
тиме 255 млн; при цьому кількість людей від 65 років і старше збільшить-
ся майже у два рази – до 134,5 млн осіб [1, с. 14]. 

Старіння населення із збільшенням тривалості життя людей по-
хилого віку відкривають нові можливості для страховиків сфери стра-
хування життя. Аналіз демографічних даних, проведений «Accenture» 
в США, виявив, що до 2030 року витрати людей віком від 65 до 74 ро-
ків збільшаться на 85%, від 75 років і старше – майже в 2 рази. Здебільшо-
го ці витрати будуть пов’язані із необхідністю підтримання відповідного 
рівня життя, отримання медичної допомоги, догляду та спілкування. Най-
сприятливіше це вплине на такі сегменти ринку страхування, як пенсійне, 
медичне страхування та страхування життя в сукупності з наданням дода-
ткових послуг, зокрема догляду вдома. Так, за оцінками «Accenture», об-
сяг ринку страхування життя та пенсійного страхування в найближчі 
п’ять років збільшиться в розвинених країнах на 200–350 млрд доларів 
США, з яких близько 160 млрд припадатиме на частку літніх людей. Очі-
кується, що обсяг премій з медичного страхування у всьому світі складе 
близько 120 млрд доларів. А обсяг ринку з надання послуг у сфері подо-
рожей, охорони здоров’я, автотранспорту та інших збільшиться в най-
ближчі 5 років більш ніж на 12 млрд доларів США [4]. 

З огляду на зазначені вище тенденції уряди європейських країн 
надають велику підтримку розвиткові недержавного пенсійного стра-
хування, зокрема у вигляді надання податкових пільг у разі внесення 
коштів на нагромаджувальні рахунки у недержавні пенсійні фонди та 
компанії убезпечення життя. 

В Україні, на жаль, страхові компанії, що здійснюють страхування 
життя і становлять основу третього рівня пенсійної системи, сьогодні не в 
змозі реалізувати свою виключну роль у забезпеченні соціально-
економічного розвитку держави. Найперше через низьку купівельну 
спроможність громадян та відсутність середнього класу, який за статисти-
кою є найбільшим споживачем послуг медичного страхування та страху-
вання життя, в т.ч. пенсійного страхування. А це, своєю чергою, є наслід-
ком низького економічного розвитку нашої держави.  

Саме держава перш за все повинна бути зацікавленою в розвит-
ку страхування життя. По-перше, тому що страхування життя є джере-
лом довгострокових інвестиційних ресурсів, яких так бракує для під-
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йому вітчизняної економіки. По-друге, тому що страхові компанії зі 
страхування життя доповнюють систему захисту та підтримки рівня 
життя громадян за рахунок самих громадян, і, таким чином, тягар соціа-
льного забезпечення населення перерозподіляється між державою та рин-
ком страхування. По-третє, значущим фактором ролі держави щодо роз-
витку страхування життя є створення нових робочих місць, бо договори 
страхування життя найчастіше укладаються з допомогою страхового по-
середника, який проводить з клієнтом персональну і довготривалу роботу, 
за що отримує від страхової компанії комісійну винагороду. 

Одним із найважливіших компонентів ефективного функціону-
вання економіки та системи охорони здоров’я є медичне страхування. 
На жаль, зі збільшенням відсотку захворюваності населення України 
гостро постає питання про захист здоров’я людей. Коштів, які держав-
ний бюджет передбачає для фінансування медицини, не вистачає на 
ефективне медичне обслуговування. Тому зараз активно досліджується 
питання про введення обов’язкового медичного страхування. 

За допомогою страхової медицини вирішуються питання гаранто-
ваності й доступності медичних послуг для широких верств населення, 
залучення додаткових ресурсів у сферу охорони здоров’я. Страхова меди-
цина охоплює фінансування наукових досліджень, підготовку медичних 
кадрів, витрати на розвиток матеріально-технічної бази лікувальних за-
кладів, надання медичної допомоги населенню [5, с. 233].  

Слід також пригадати деякі правові та соціально-економічні ас-
пекти запровадження страхової медицини. 

Від соціалістичного періоду своєї історії Україна успадкувала 
складну і малоефективну систему охорони здоров’я, розвиток якої ба-
зувався переважно на екстенсивних засадах. 

Соціально-політична криза в Україні призвела і до кризи в системі 
охорони здоров’я, наслідком чого стало погіршення якості медичного 
обслуговування населення. За роки незалежності не відбулося кардиналь-
ного реформування системи охорони здоров’я в Україні, проте відбулися 
певні зміни у функціонуванні медичної системи. Найбільш суттєвими є 
такі: різке зменшення частки витрат на охорону здоров’я у структурі ВВП; 
скорочення кількості медичних закладів, перш за все в сільській місце-
вості; введення приватного медичного обслуговування; запровадження 
елементів страхової медицини; легалізація народної медицини (відбу-
лася й активізація «самозванців» від народної медицини та різного 
роду екстрасенсів і «цілителів»); стихійне розповсюдження принципів 
ринкової економіки на медичне обслуговування населення, збільшення 
різного роду легальних і нелегальних поборів з хворих; початок ство-
рення національної системи забезпечення країни фармацевтичною 
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продукцією; прийняття ряду законодавчих актів щодо діяльності медич-
ної галузі; започаткована інтеграція національної системи до світової та 
європейської моделей охорони здоров’я. 

Медичне страхування є одним із механізмів переходу охорони 
здоров’я до нових економічних умов, а також додатковим видом фі-
нансування. Медичне страхування має бути складовою системи медич-
ного обслуговування і функціонувати разом з платною і безоплатною 
медициною. Саме поетапне впровадження страхової медицини має 
стати основою подолання кризи у медичній галузі і забезпечити фор-
мування адаптованої до ринкової економіки принципово нової право-
вої, соціально-економічної, фінансової та організаційної системи взає-
мовідносин між надавачами та отримувачами медичних послуг, яка 
побудована на взаємній відповідальності сторін, системі підтримки (в 
т.ч. фінансової) та контролю з боку органів державної влади та місце-
вого самоврядування. 

Реформування системи медичного обслуговування в Україні з 
подальшим переходом до обов’язкового медичного страхування гро-
мадян, що здійснюватиметься страховими компаніями, – шлях, який 
зможе розв’язати більшість проблем медичної галузі держави, а ство-
рення та функціонування ефективної системи медичного страхування 
призведе до зростання сильної та здорової нації. 

Кошти, що отримують страховики зі страхування життя, є на-
дійним джерелом дешевих та довгострокових інвестиційних ресурсів, 
які так необхідні для розвитку всієї економіки України, а особливо 
високотехнологічних, наукомістких проектів. На жаль, обсяги інвести-
цій вітчизняних страховиків, що спрямовані на структурну перебудову 
України, зокрема, розроблення та впровадження високотехнологічного 
устаткування, іншої інноваційної продукції, ресурсо- та енергозберіга-
льних технологій, розвиток транспортної та туристичної інфраструк-
тури та ін., на сьогоднішній день є досить мізерними (близько 0,1%, 
що складає всього 10,2 млн грн) [2], оскільки ці категорії вкладень 
страхових компаній не забезпечені державними гарантіями, а отже, 
можуть бути втрачені. Для порівняння обсяг інвестицій страховиків 
Франції у 2009 році становив 901,2 млрд доларів США, Німеччини – 
898 млрд, Великобританії – 1 674 млрд [3, с. 9]. 

З огляду на зазначене вище можна стверджувати, що викорис-
тання страхування для регулювання соціально-економічних процесів у 
державі вимагає високого рівня та стабільності розвитку національної 
економіки. Обов’язковими умовами, які б забезпечували ефективність 
впливу механізму страхування та підвищення його ролі у забезпеченні 
соціально-економічного розвитку України, мають також стати: висо-
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кий рівень страхової культури споживачів страхових послуг, їх плато-
спроможність, налагодженість і ефективність страхового нагляду. 

Соціальні перетворення та трансформаційні зрушення в нашій 
державі зумовили виникнення різноманітних ризиків, що визначило 
якісно новий підхід до ролі страхування та страхового ринку в системі 
національної безпеки.  

Серед пріоритетів національних інтересів у контексті явища, яке 
досліджується, можна виокремити: 1) зміцнення політичної та соціа-
льної стабільності в суспільстві; зростання рівня життя і добробуту 
населення; 2) збереження навколишнього природного середовища та 
раціональне використання природних ресурсів; 3) збереження та зміц-
нення науково-технологічного потенціалу; 4) інтеграція України в єв-
ропейський політичний, економічний, правовий простір та в євроатла-
нтичний безпековий простір (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Забезпечення пріоритетних національних інтересів  
за допомогою механізму страхування 

 

Джерело: власна розробка на основі опрацювання [6]. 
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Деякі реальні та потенційні загрози національній безпеці України, а 
також загрози стабільності в суспільстві у різних сферах можуть бути, на 
нашу думку, нейтралізовані за допомогою механізму страхування (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Загрози національній безпеці України, які можуть бути нейтралізовані 
за допомогою страхування 

Джерело: складено автором на основі опрацювання [6]. 
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во говорити про стабільність соціально-економічного розвитку. Відтак 
необхідно реформувати механізм регулювання страхового ринку та 
створити систему страхування, що відповідає сучасним реаліям та ви-
могам забезпечення національної безпеки держави.  
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Жабинец О.И. Влияние института страхования на социально-

экономическое развитие и безопасность государства 
Рассматривается влияние института страхования на социально-

экономическое развитие и безопасность государства. Осуществлена клас-
сификация угроз национальной безопасности Украины, которые могут 
быть нейтрализованы с помощью механизма страхования; выделены ос-
новные направления влияния страхования на социально-экономическую 
защищенность населения; намечены пути повышения устойчивости на-
циональной экономики и уровня ее безопасности. 
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УДК 330.1                   В.Д. Залізко 

 
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ:  

СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА, ФУНКЦІЇ 
 
Визначено місце, сутність, структуру та основні функції економі-

чної безпеки сільських територій в системі забезпечення економічної без-
пеки країни. Вказано на необхідність диференціації регіональної економіч-
ної безпеки за адміністративно-територіальним принципом та виключну 
роль сільських територій як специфічного інструменту забезпечення еко-
номічної безпеки України. 

Ключові слова: економічна безпека сільських територій, струк-
тура, функції. 

 

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку України 
покращення її економічної захищеності та перехід на більш високий 
рівень соціоекономічного розвитку неможливі без створення комплек-
сної, науково обґрунтованої теорії економічної безпеки країни. Питан-
ня змістово-понятійного трактування, формулювання соціально-
економічної сутності, функцій, основних складових та інших важливих 
характеристик поняття «економічна безпека сільських територій» не-
достатньо висвітлене в науковій літературі та знаходяться у стадії по-
чаткового вивчення і на разі є гостро актуальним. 

Стан дослідження. Дослідженнями теоретичних аспектів фор-
мування поняття «економічна безпека» на різних рівнях займались у 
багатьох провідних наукових центрах світу такі вчені: Л. Абалкін, 
А. Архипов, О. Барановський, В. Геєць, С. Глазьєв, В. Губіна, З. Вар-
налій, Г. Вечканов, В. Губін, О. Грунін і С. Грунін, Я. Жаліло, А. Іва-
нов, Р. Квасницька, А. Кірієнко, Р. Качалов, Г. Клейнер, Г. Козаченко, 
Т. Кузенко, В. Ліпкан, Н. Лоханова, А. Мамикіна, В. Мунтіян, Є. Олей-
ніков, П. Орлов, І. Отенко, Г. Пастернак-Таранущенко, Н. Подлужна, 
В. Пономарьов, В. Пригунов, В. Сенчагов, А. Соснін, А. Шаваєв, 
В. Шликов, В. Ярочкін, В. Ячменьова та інші [1–8].  

Проте, незважаючи на увагу світової наукової спільноти до за-
значеної проблематики, створення спеціальної науки про економічну 
безпеку (екосестейт), єдиного загальновизнаного, універсального нау-
кового підходу до визначення економічної безпеки немає. Більше того, 
науковці, намагаючись охопити одночасно всі сфери економічної дія-
льності, постійно збільшують кількість показників, що впливають на 
рівень економічної безпеки (в деяких методиках кількість таких показ-
ників вимірюється сотнями). Однією з причин хибності такого «нако-
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пичувального» способу вирішення відсутності єдиної наукової теорії 
може бути те, що під час визначення рівня економічної безпеки, її ін-
дикаторів та порогових значень поза увагою дослідників залишилось 
питання впливу сільських територій на економічну захищеність краї-
ни. В економічній літературі досі не введено визначення економічної 
безпеки сільських територій, вплив яких на загальні показники еконо-
мічної безпеки держави очевидний. 

Мета дослідження – з’ясування суті поняття «економічна без-
пека сільських територій» як важливого елемента регіональної еконо-
мічної безпеки, в основу якого покладено адміністративно-
територіальний поділ, шляхом узагальнення та систематизації існую-
чих наукових підходів до визначення поняття «економічна безпека». 
Завданням дослідження також є класифікація складових економічної 
безпеки сільських територій, встановлення її місця і функцій у системі 
забезпечення економічної безпеки України.  

Виклад основних положень. Сьогодні поняття «економічна 
безпека» стало одним з найпопулярніших у дослідженнях науковців 
багатьох країн, особливо пострадянських. Це недивно, оскільки саме в 
цих країнах економіка зазнає постійних змін. Питання ролі, місця та 
основних складових економічної безпеки сільських територій в систе-
мі економічної безпеки країни потребує комплексного дослідження, 
для успішного проведення якого варто згадати деякі важливі історичні 
відомості. 

Поняття «безпека» відносно недавно почало активно викорис-
товуватися у вітчизняній науковій літературі природничого спряму-
вання і до початку ХХ ст. його в основному асоціювали з військо-
медичною, біолого-хімічною, енергетичною та загальнодержавною 
сферами. За останні десятиліття в науковий обіг гармонійно увійшли 
поняття, які базуються на понятті «безпека». Для з’ясування соціаль-
но-економічної суті поняття «економічна безпека сільських територій» 
слід дослідити генезис поняття «економічна безпека», яке має глибоке 
історичне підґрунтя. 

Одними з перших, хто систематизував та обґрунтував доці-
льність використання поняття безпеки у різних сферах життєдіяль-
ності людини, були філософи різних часів. Щоправда, вони дослі-
джували це питання через призму загальної теорії буття, не вника-
ючи в деталі.  

Проте вперше інтенсивно почали використовувати термін «еко-
номічна безпека» в США, і в 1934 р. за ініціативи Ф. Рузвельта було 
створено Комітет економічної безпеки для подолання кризових явищ, 
які в той час активно проявлялись (фундаментальні дослідження у 
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сфері економічної безпеки не проводились і згодом комітет був розфо-
рмований після подолання кризи). У 1994 р., використавши ідею 
Ф. Рузвельта, було створено Національну економічну раду, на якій 
було затверджено Національну програму забезпечення економічної 
безпеки США. Подібну структуру захисту своїх національних інтере-
сів наслідувала більшість країн ЄС та Японія [1]. 

Водночас офіційне міжнародне визнання поняття «економічна 
безпека» відбулося на 40-й сесії Генеральної Асамблеї ООН у 1985 р. 
(під час прийняття резолюції про міжнародну економічну безпеку, згі-
дно з якою було вказано на необхідність сприяння проблемам у зазна-
ченій сфері з метою покращення соціально-економічного розвитку 
кожної з країн), а на 42-й сесії Генеральної Асамблеї було ухвалено 
концепцію міжнародної економічної безпеки.  

Проаналізувавши існуючі визначення економічної безпеки 
(див., наприклад, [1–8]), вважаємо, що варто виокремити п’ять основ-
них рівнів застосування економічної безпеки: мега-, макро-, мезо-, мі-
кро- та нано-. Перший стосується глобальних випадків, коли йдеться 
про міждержавну безпеку загальносвітового рівня. На макрорівні до-
сліджують безпеку в рамках однієї окремо взятої країни. Безпека на 
мезорівні відображає державні стосунки на регіональних рівнях, а мік-
робезпека – стосунки на рівні районів та сіл. Приватну безпеку окремо 
взятих громадян та їхньої діяльності слід досліджувати на нанорівні. 
Зазначимо, що розвинені країни світу приділяють особливу увагу 
першому – міжнародному рівню національної безпеки, оскільки во-
ни, отримавши безперечні переваги над менш розвиненими країнами, 
не хочуть їх втрачати. А країни, що розвиваються, приречені обме-
жуватись вирішенням внутрішніх проблем, причини яких часто ле-
жать за межами країни. Прикладом такої діяльності є демпінгування 
цін на сільськогосподарську продукцію (за кордоном вибрали шлях, 
пов’язаний із наданням значних дотацій для власних сільськогоспо-
дарських підприємств) та дуже низькі ціни на сировинну продукцію 
(ліс, руда і таке інше), яку в основному закуповують у менш розви-
нених країн.  

Систематизувавши накопичений вітчизняний та зарубіжний 
науковий досвід у сфері досліджень екосестейту, необхідно визна-
чити поняття «економічна безпека сільських територій» шляхом 
чіткої структуризації поняття і визначення основних функцій та 
закономірностей.  

Спочатку наведемо декомпозицію поняття «економічна безпе-
ка» у вигляді блок-схеми (рис. 1), яка також розкриває структуру еко-
номічної безпеки держави. 
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Рис. 1. Декомпозиція економічної безпеки 
 

Залежно від сфери життєдіяльності людини змінюються напря-
ми в бік того чи іншого виду економічної безпеки, оскільки не можна 
прирівнювати ризики виробництва у великому мегаполісі та сільсько-
му населеному пункті. Крім того, що в жителів села порівняно з місь-
ким населенням кардинально різні умови проживання, фінансового 
забезпечення, зайнятості, екології і т.д., відмінними є стартові умови, 
ментальна складова, інфраструктура тощо. Тому доцільно визначити 
поняття «регіональної економічної безпеки» через економічну безпеку 
сільських та міських територій окремо.  

Поняття «економічна безпека» має складну ієрархічну структу-
ру, що базується, на нашу думку, на безпосередньому територіальному 
поділі, а саме: система економічна безпеки держави містить в собі ре-
гіональну економічну безпеку, до якої входять економічна безпека ор-
ганізацій, суб’єктів господарювання, підприємств, приватних осіб то-
що залежно від їхнього розміщення на сільській чи міській території. 
Кожне з цих понять досить широко розглянуто науковцями різних кра-
їн світу з точки зору галузевого підходу (сформульовано їх визначен-
ня, функції та інші важливі характеристики). Проте поняття регіональ-
ної економічної безпеки є занадто широким, щоб ефективно зкорелю-
вати у ньому економічну безпеку відповідних організацій, суб’єктів 
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господарювання, підприємств і приватних осіб. Очевидним є те, що не 
можна ототожнювати ризики та проблеми, які характерні для міських 
та сільських територій, оскільки вони різні за своєю природою та мас-
штабами. Загалом між сільськими та міськими територіями завжди 
існує певний конфлікт інтересів, найпростішим прикладом якого є фо-
рмування цінової політики на сільськогосподарську продукцію. В сві-
товій економіці історично створилася ситуація, що міські жителі як 
основні споживачі хочуть купувати продукцію селян за низькими ці-
нами, а селяни, навпаки, бажають продати її якнайдорожче. Відтак 
саме вдала регіональна політика здатна збалансувати ці інтереси, чому 
безумовно сприятиме поділ регіональної економічної безпеки на еко-
номічну безпеку сільських та міських територій.  

У зв’язку з тим, що економічна безпека сільських територій за-
лежить від наявності якісного комплексу умов та факторів, матеріаль-
них або нематеріальних, за яких можливий сталий соціально-
економічний розвиток цих територій, а економічна система при цьому 
буде здатна ефективно уникати конфліктів або вирішувати їх та ефек-
тивно протистояти можливим внутрішнім або зовнішнім загрозам, її 
можна структурувати за підвидами. При цьому слід пам’ятати, що не 
варто ототожнювати економічну безпеку виключно зі станом економі-
ки і розглядати її як одну з характеристик останньої. На нашу думку, 
економічна безпека – це не лише результат діяльності основних галу-
зей економіки (АПК, металургія, хімічна промисловість і т.д.), хоч не-
заперечним є той факт, що поповнення її ресурсної бази залежить від 
загальноекономічного рівня в країні. Проте наявність такої бази є лише 
необхідною умовою і зовсім не достатньою. Тому питання, пов’язані з 
критеріями визначення економічної безпеки для України, є надзвичай-
но важливими і потребують подальшого дослідження.  

Головними інструментами у забезпеченні системи економічної 
безпеки сільських (міських) територій мають слугувати встановлення 
простих, зрозумілих та економічно обґрунтованих правових норм, ме-
ханізмів економіко-організаційного управління та соціальної відпові-
дальності. Потрібно у системі економічної безпеки міських територій 
окремо розрізняти поняття «економічної безпеки мегаполісу», «еконо-
мічної безпеки міста» районного чи обласного значення, а в системі 
економічної безпеки сільських територій варто окремо розглядати 
економічну безпеку депресивних сільських територій, сільських тери-
торій, що знаходяться в зоні радіаційного чи хімічного забруднення 
або в рекреаційній зоні тощо. 

Таким чином, для забезпечення економічної безпеки сільських 
та міських територій потрібно створити такий комплекс умов та фак-
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торів (матеріальних або нематеріальних), за яких можливий сталий 
соціально-економічний розвиток цих територій, а економічна система 
при цьому буде здатна ефективно уникати або вирішувати конфлікти й 
протистояти можливим внутрішнім або зовнішнім загрозам. 

На рисунку 2 символічно зображено декомпозицію економічної 
безпеки сільських територій. Зазначимо, що такі базові властивості 
системи економічної безпеки сільських територій, як синергічність, 
емерджентність, цілісність, упорядкованість, інформаційність, не є 
особливими і характерні для довільної класичної складної системи. 

 

 
 
Рис. 2. Декомпозиція економічної безпеки сільських територій 

 
Проте для сільських територій відзначимо виконання перших 

двох властивостей, оскільки важко назвати таку галузь, яка так може 
самоорганізовуватись у складних умовах існування. Більше того, під 
час останньої фінансово-економічної кризи підприємства, що функці-
онують в межах сільських територій, показали порівняно високі ре-
зультати. Якщо говорити про властивість емерджентності в системі 
забезпечення економічної захищеності сільських територій, то одним з 
її проявів є збереження і розвиток етнічно-культурних цінностей, оскі-
льки обезлюднення та деградація сільських територій призводить до 
втрати національних традицій, звичаїв, діалектів тощо. 

Таким чином, у структурі економічної безпеки сільських тери-
торій можна виокремити такі складові: 

– продовольчу; 
– фінансову; 
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– етнічно-культурну; 
– інформаційну; 
– науково-інтелектуальну; 
– транспортну; 
– екологічну; 
– соціальну; 
– адміністративну; 
– бізнесову та ін.  
Виходячи із структури економічної безпеки сільських територій, 

до основних її функції варто віднести: 
– захист життєво важливих соціально-економічних інтересів 

сільської громади; 
– забезпечення гідних умов для проведення внутрішньої та зов-

нішньої економічної політики; 
– створення захисного бар’єру від екстремальних змін у загаль-

носвітовій продовольчо-економічній ситуації; 
– захист основних природних, людських, етнічно-культурних, 

інтелектуальних та інших ресурсів держави; 
– забезпечення стабільності та суверенітету держави (фінансо-

вої, продовольчої, соціальної та ін.); 
– нейтралізація впливів світових фінансово-економічних криз; 
– створення автономної соціально орієнтованої ринкової еконо-

міки та оптимальних розмірів податків і зборів; 
– надання науково-економічної та продовольчої підтримки сусі-

днім державам або тим, від яких може залежати економічна безпека 
України. 

Таким чином, можна стверджувати, що для повноцінного задо-
волення зазначених функцій економічної безпеки сільських територій 
потрібно створити чіткі правові норми, залучити значні інвестиції, ін-
телектуально-трудовий потенціал, покращити соціальну інфраструкту-
ру та загальний добробут сільського населення країни.  

Висновки. Якщо і надалі держава замість того, щоб бути гаран-
том економічної безпеки своїх громадян, буде джерелом можливих 
загроз, збільшуючи податкове навантаження, встановлюючи додаткові 
митні збори, часто проводячи емісію грошей тощо, може відбутися ще 
більший перехід економіки у тінь, а це є прямою загрозою не лише 
економічній безпеці, а й суверенітету країни. Для покращення рівня 
економічної безпеки країни потрібно враховувати, що сутність еконо-
мічної безпеки сільських (міських) територій полягає в оцінюванні 
ефективності соціо-еколого-економіко-правових складових систем 
господарювання, здатності до прогнозування можливих наслідків від 
їх функціонування в межах конкретних територій, у вмінні протистоя-
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ти як внутрішнім, так і зовнішнім загрозам і створенні умов для стало-
го соціально-економічного розвитку відповідних територій.  
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рий: сущность понятия, структура, функции 
Определено место, сущность, структура и основные функции эко-

номической безопасности сельских территорий в системе обеспечения 
экономической безопасности страны. Указано на необходимость диффе-
ренциации региональной экономической безопасности по административ-
но-территориальному принципу, а также исключительную роль сельских 
территорий как специфического инструмента обеспечения экономичес-
кой безопасности Украины. 
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The article deals with the nature, structure and basic functions of the 

economic security of rural areas in the system of economic security of the state. 
The need to differentiate regional economic security on administrative and 
territorial principle and exceptional promoting role of rural areas as a specific 
tool for the economic security of Ukraine are indicated on. 
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СОЦІАЛЬНА НЕРІВНІСТЬ  

ЯК ЗАГРОЗА ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ 
 
Визначено зв’язок між соціальним розшаруванням населення та 

станом економічних процесів у державі. Проаналізовано вплив загрози 
соціальної нерівності економічній безпеці держави.  

Ключові слова: соціальна нерівність, соціальне розшарування, 
економічна безпека держави, небезпека, загрози економічній безпеці. 

 

Постановка проблеми. На сучасному етапі формування ринко-
вих процесів економічна безпека держави набуває першочергового 
значення, оскільки формує основу державної політики, а також є од-
ним із основних чинників, що впливають на рівень життя населення та 
сприяють виконанню загальнодержавних цілей. Відтак виникає потре-
ба у створенні дієвої системи гарантування економічної безпеки та 
протидії її загрозам.  

Досвід зарубіжних країн та події останніх років свідчать про 
поширення проблеми соціального розшарування населення. Тому, на 
нашу думку, саме соціальну нерівність необхідно віднести до найнебе-
зпечніших загроз економічній безпеці держави, що потребує першоче-
ргового вирішення. 

Стан дослідження. Вивченню проблеми забезпечення економі-
чної безпеки держави присвячені роботи таких відомих зарубіжних та 
вітчизняних науковців, як Л. Абалкін, Ю. Алтухов, Г. Андрощук, 
С. Бандура, О. Барановський, А. Блінов, З. Варналій, А. Гальчинський, 
В. Геєць, А. Горбунов, С. Дімітрієва, В. Духов, А. Качинський, В. Ки-
риленко, С. Лаптєв, В. Мунтіян, Є. Олейніков, Г. Пастернак-Тарану-
шенко, А. Філіпенко, Л. Чернюк, І. Шульга та ін. 

На окремих соціальних аспектах економічної безпеки акценту-
вали увагу такі науковці, як Д. Акімова, О. Бендасюк, Н. Бицька, 
А. Гошовська, В. Нижник, Т. Поснова, Л. Шимченко. 

Проблему впливу соціальної нерівності на економічні процеси у 
світі загалом та у певній країні зокрема досліджували такі відомі зару-
біжні учені, як: С. Кузнец, Д. Мосс, Ф. Хайек, У. Дінг, А. Окун, 
К. Браун, А. Шевяков, А. Кірута та ін. Серед українських науковців, 
які вивчали дану проблематику, варто назвати О. Балакірєву, А. Гве-
лесіані, Г. Литвина, Е. Лібанову, М. Соколика, С. Черенько та інших.  

Проте слід відзначити, що ці дослідження, по-перше, зосере-
дженні лише на проблемі диференціації доходів населення, залишаючи 
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поза увагою питання нерівності людських можливостей та поляризації 
рівня життя, а, по-друге, аналізують вплив соціальної нерівності лише 
на економічний розвиток країни, не беручи до уваги аспекти економі-
чної безпеки держави. 

Мета статті – дослідити характер соціальної нерівності як за-
грози економічній безпеці держави та з’ясувати ступінь її впливу на 
соціально-економічний розвиток суспільства. 

Виклад основних положень. За своїм змістом економічна без-
пека впливає на стан соціально-економічного розвитку держави. Її змі-
цнення дозволяє досягти економічної незалежності, відновлення виро-
бництва, раціональної зайнятості, зростання якості життя та зовніш-
ньоекономічної рівноваги. 

Термін «безпека» почали вживати ще в ХII столітті. Він означав 
спокійний стан душі людини, котра вважала себе захищеною від будь-
якої небезпеки. Поняття ж «національна безпека» вперше використав у 
своєму зверненні президент США Т. Рузвельт у 1904 р. [8, с. 21]. 

У міжнародній практиці поняття «економічна безпека» з’яви-
лося у 80-ті роки, а утвердилося і стало загальновизнаним з прийнят-
тям 40-ю сесією ГА ООН (1985 р.) резолюції «Міжнародна економічна 
безпека» [7, с. 75]. Саме це стало основною причиною виникнення но-
вого напряму науки про економічну безпеку. 

Існує два основні підходи до трактування економічної безпеки 
держави. Відповідно до першого з них економічна безпека визначається як 
стан, в якому перебуває країна, відповідно до другого – як певна функція. 

На нашу думку, найбільш оптимальним можна вважати визначення 
С. Дімітрієвої. Вона трактує економічну безпеку як здатність держави 
захищати свої національні інтереси від зовнішніх та внутрішніх загроз, а 
також можливістю поновлювати процес суспільного відтворення і доста-
тній оборонний потенціал у кризових ситуаціях [3, с. 20]. 

Небезпека негативно впливає і тією чи іншою мірою порушує 
життєдіяльність та ефективне функціонування держави. Вона може 
завдати шкоди і призвести до небажаних негативних результатів.  

Загрози як вияв небезпеки є основними критеріями визначення 
ступеня небезпеки для певного явища. Їх можна визначити як сукуп-
ність дій, умов і чинників, що породжують небезпеку життєво важли-
вим інтересам країни. 

На нашу думку, соціальна нерівність населення є однією з най-
небезпечніших загроз для економічної безпеки країни. Для того, щоб 
дослідити, де знаходиться джерело виникнення небезпеки та яким чи-
ном соціальна нерівність впливає на економіку країни, необхідно про-
аналізувати ступінь впливу соціальної нерівності на головні складові 
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економічної безпеки: макроекономічну, фінансову, інвестиційну, науково-
технологічну, продовольчу, виробничу, соціальну та демографічну. 

Без сумніву, соціальна нерівність як загроза більшою мірою 
стосується соціальної та демографічної безпеки. Поляризація населен-
ня є основним джерелом зростання соціальної напруги в державі, а у 
більш небезпечній формі призводить до виникнення соціальних конф-
ліктів, прикладом чого можна вважати пожежі і мародерство у Брита-
нії та рух «Захопи Волл-стріт» у Нью-Йорку (2011 р.). Основними при-
чинами цих акцій було невдоволення більшості верств населення роз-
поділом доходів у суспільстві. Так, відповідно до звіту Управління 
Конгресу США, у період 1979–2007 рр. доходи 1% найвищої дециль-
ної групи американців збільшились приблизно на 275%, в той час як 
доходи 60% населення, що входять до середнього класу, зросли лише 
на 40%. Ось чому основне гасло учасників акцій було: «Нас 99%», яке 
вказувало на нерівність прибутків, багатства та соціальної захищеності 
між елітою (1%) та рештою американців (99%) [5, с. 282]. 

Проте найбільш загрозливою стає соціальна нерівність у випадку 
порушення принципу справедливості розподілу ресурсів. Таке порушення 
полягає в тому, що прибутки панівних груп у країні збільшуються не за 
рахунок вкладень у зростання обсягу виробництва, а у зв’язку з доміную-
чою позицією окремих осіб у розподілі національних багатств. 

Основними загрозами, що впливають на демографічну безпеку 
держави, можна вважати: погіршення стану здоров’я населення, зрос-
тання рівня смертності, в тому числі за рахунок поширення серцево-
судинних захворювань, гіпертонії, вбивств та суїцидів; зменшення рів-
ня народжуваності. Дослідження стану демографічної ситуації у Вели-
кій Британії свідчать про значний зв’язок її зі зростанням соціальної 
нерівності (див. рис. 1, рис. 2) [6]. 

 

 
 

Рис. 1. Залежність смертності чоловіків і жінок працездатного віку  
від доходу домогосподарств 
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Рис. 2. Залежність ризику психологічних захворювань  
від певної соціальної групи 

 
Пояснити таку залежність можна кількома причинами. По-перше, 

соціальна нерівність формує нерівність життєвих можливостей, тобто 
породжує різний доступ до продуктів медичного призначення та якісного 
медичного обслуговування. По-друге, нерівні умови життя створюють 
обставини, в яких бідніші сім’ї не можуть собі дозволити народити дити-
ну, оскільки не в змозі її забезпечити. По-третє, саме низькі умови прожи-
вання призводять до психологічних зривів та депресій, які у багатьох ви-
падках стають причинами вбивств та суїцидів. 

Проте соціальна та демографічна безпека сильно не впливає на 
загальний стан економічної безпеки. Наприклад, відповідно до розра-
хунків Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, соціа-
льна та демографічна безпека становить лише 16% вагового коефіцієн-
та економічної безпеки [4]. 

Одним із найвагоміших елементів вважається виробнича безпе-
ка. Для ефективного функціонування виробництва необхідно постійно 
забезпечувати платоспроможний попит на товари. Для цього потреба у 
виробленому продукті має бути забезпечена відповідними доходами 
суспільства. Якщо у країні існує велика соціальна нерівність, це при-
зводить до двох основних наслідків: по-перше, до того, що значна час-
тина населення не може забезпечити достатній платоспроможний по-
пит на товари вітчизняного виробника; по-друге, до ще швидшого зба-
гачення населення з високим рівнем доходів, оскільки ця частина 
вкладає свої кошти не у розвиток виробництва, а в тіньовий сектор 
економіки або у підтримку іншої незаконної діяльності.  

Тобто для забезпечення виробничого процесу спочатку необхідно 
сформувати певний обсяг заощаджень, що неможливо здійснити за низь-
ких доходів більшої частини населення, і саме такий нерівноважний стан 
заважає якісному процесу розширеного суспільного відтворення. 
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Актуальним серед науковців вважається питання взаємозв’язку 
диференціації доходів та фінансового сектора економіки. Економіст Гар-
вардського університету Д. Мосс, досліджуючи фінансову кризу, що по-
чалась у 2008 році, встановив закономірність її зв’язку з нерівністю дохо-
дів населення США. Як стверджує Мосс, останнього разу, коли був за-
фіксований наскільки ж високий ступінь нерівності (50%), який спосте-
рігався під час фінансової кризи 2008 р., він передував формуванню 
попередньої фінансової кризи, що мала місце у 1920 р. (рис. 3) [1].  

 

 
Рис. 3. Поділ доходів 10% найбагатших американців 

 
Таку залежність Дж. Рауч пояснює тим, що у США через зрос-

тання розриву між багатими і бідними верствами населення з 1980-х 
років почали надавати великі обсяги іпотечних кредитів без поручите-
льства як засіб збільшення купівельної спроможності населення. Саме 
такі заходи призвели до створення так званих «мильних бульбашок», 
тим самим роблячи фінансовий сектор економіки вразливим з двох 
сторін: з однієї – банкрутством банків, а з іншої – неплатоспроможніс-
тю споживачів [1, с. 7]. Без сумніву, така теорія перебуває лише на 
стадії доведення, оскільки надто важко довести закономірність на ос-
нові двох випадків (оскільки дослідження стосувалось лише 1920 р. та 
2010 р.). Проте очевидним є те, що зростання соціальної нерівності у 
країні породжує небезпеку щодо ефективного функціонування фінан-
сових інститутів та фінансової системи. 

Основним джерелом загроз в аспекті зовнішньоекономічної 
безпеки є глобальна нерівність. Це явище формується внаслідок вели-
кої різниці у доходах населення різних країн. Саме вона призводить до 
створення основних міграційних потоків, спрямованих у бік розвину-
тих країн, де доходи населення набагато вищі від доходів країн, що 
розвиваються. Така тенденція породжує відтік інтелектуального капі-
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талу, а також веде до порушення балансу міжнародного поділу праці. 
Крім цього, здійснюється обмеження розвиненими країнами імпорту 
трудомісткої продукції (наприклад, одяг, взуття, електроніка). В умо-
вах зниження конкурентоспроможності продукції менш розвинених 
країн така ситуація суттєво погіршує їхні соціально-економічні пози-
ції, посилює рівень зовнішньої залежності та в підсумку призводить до 
зростання зовнішньої заборгованості. 

Науково-технічна небезпека настає в результаті того, що нерів-
ність доходів часто є причиною нерівних можливостей в отриманні 
освіти. Нерівність у можливостях здобути належну освіту, особливо 
вищу, своєю чергою призводить до втрати талановитих та здібних кад-
рів та наукового потенціалу країни.  

Важливий аспект, як відзначає Є. Суліма, полягає у відпливі 
«інтелектуальної сили» з країни, наслідком чого є зменшення глобаль-
ної конкурентоспроможності науково-технологічної сфери. Технічні 
розробки та ноу-хау, створені емігрантом поза межами країни, часто 
після створення в іншій країні стають недоступними для країни, з якої 
прибув емігрант [9, с. 2]. 

Продовольча проблема є однією з основних у сучасному світі. 
Існує багато загроз продовольчій безпеці, серед них значне місце посі-
дає тривале зниження купівельної спроможності населення або, інши-
ми словами, рівня економічної доступності придбання продовольства. 
Також важливим аспектом є соціальне розшарування між міським та 
сільським населенням. Фермери отримують набагато менші доходи, 
ніж міські жителі, через високі ціни на мануфактурні товари та низькі 
державні закупівельні ціни на агропромислові продукти [2, с. 3]. У 
такому випадку погіршується стан АПК, від якого безпосередньо за-
лежить і продовольча безпека. 

Соціальна нерівність формує таку проблему, як відсутність се-
реднього класу, що, своєю чергою, є основною загрозою для макро-
економічної та інвестиційної безпеки. Наукові дослідження доводять, 
що саме велика частка середнього класу є основою стабільної макро-
економічної рівноваги. Справедливо зазначає Л. Черенько, що особли-
ва загроза соціального розшарування полягає у звуженні інвестиційних 
можливостей та спаді стимулів для позичальників [10, с. 113]. 

Залежність економічного зростання та інвестицій від соціальної 
нерівності на прикладі Російської Федерації яскраво продемонстрував 
А. Шевяков (див. рис. 4) [11, с. 17]. 

Отже, можна зробити висновок, що чим більша нерівність у су-
спільстві, тим нижчими є інвестиції в економіку країни, а відтак ниж-
чий економічний розвиток. 
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Рис. 4. Залежність економічного зростання та збільшення інвестицій  
від нерівності економічних можливостей 

 
Залежність стану економічної безпеки країни від соціального 

розшарування схематично представлено на рис. 5. 
 

 
 

Рис. 5. Вплив соціальної нерівності на основні складові економічної безпеки 
 
Як видно з цього рисунка, головні напрями впливу здійснюють-

ся за трьома основними напрямами: 
1. Перша група (макроекономічна, фінансова, інвестиційна, ви-

робнича безпека) зазнає негативного впливу саме через нерівномірний 
розподіл та перерозподіл доходів населення та їх споживання. 

В
ід
со
тк
и 

Нерівність економічного зростання 

Темпи росту 
 

Темпи інвестицій 
 

Темпи росту 
 

Темпи інвестицій  



________  НАУКОВИЙ ВІСНИК 1´2013 ______________________________________ 
________  Львівського державного університету внутрішніх справ ____________ 

 64

2. Демографічна, соціальна та продовольча безпека втрачається 
в основному через неправомірне використання влади, здійснення зло-
чинної діяльності, що надмірно поляризує рівень життя населення та 
дає різні, несправедливі шанси формування життєвих можливостей. 

3. Науково-технічна та зовнішньоекономічна безпека зазнає 
впливу глобальної нерівності та її наслідків. 

Висновок. Виходячи із вищезазначеного, можна зробити висно-
вок, що соціальна нерівність негативно впливає на основні компоненти 
економічної безпеки держави, а отже, є однією з головних її загроз. 
Наслідками подальшого зростання соціальної нерівності в країні є де-
формація соціально-економічних процесів, зниження ефективності 
економічної та соціальної політики, спад виробництва і порушення 
стабільності та стійкості національної економіки. Саме тому соціальна 
нерівність є однією з найважливіших і суперечливих проблем, роз-
в’язання якої потребує особливої уваги. 

 

–––––––––––––––– 
1. Jonathan Rauch. Inequality and Its Perils / Jonathan Rauch//National Journal 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nationaljournal. com/next- 
economy/essay-the-growing-income-gap-in-the-u-s-harms-the-economy-20120927 

2. Yifan Ding. Social and economic disparities // EOLSS, Environment and 
development. – 2004 – Vol. 1. – 1–7 pp. 

3. Дімітрієва. С.Д Структура економічної безпеки держави / С.Д. Діміт-
рієва // Экономика Крыма. – 2010. – № 2 (31). – С. 19–22. 

4. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. Cтан. енер-
гетичної безпеки України (оцінка та методологія розрахунку) [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: www.niss.gov.ua/public/.../Pr6_25_05.ppt 

5. Оверчук О.В. Активізація протестних рухів як вияв загострення соці-
альної напруги у світі / О.В. Оверчук // Актуальні проблеми політики. – 2012. – 
Вип. 44. – С. 280–289. 

6. Організація «The equality trust» [Електронний ресурс]. – Режим до-
ступу: http://www.equalitytrust.org.uk/research/mental-health 

7. Пастернак-Таранушенко Г.А. Економічна безпека держави. Статика 
процесу забезпечення / Г.А. Пастернак-Таранушенко; за ред. Б. Кравченка. – 
К.: Кондор, 2002. – 302 с. 

8. Полтораков О. Реконцептуалізація поняття «безпека» в сучасному 
політико-політологічному дискурсі / О. Полтораков // Політичний менедж-
мент. – 2009. – № 5. – С. 19–28. 

9. Суліма Є.М. Джерела глобальної соціальної нерівності та шляхи по-
долання поляризації глобального суспільства / Є.М. Суліма // Наукові записки 
НаУКМА. Соціологічні науки – 2004. – Т. 32 – С. 56–61.  

10. Черенько Л.М. Нерівність у доходах: стан і можливі наслідки та 
шляхи подолання негативних тенденцій / Л.М. Черенько // Демографія та соці-
альна економіка. – 2004. – № 1–2. – С. 110–116. 

11. Шевяков А.Ю. Неравенство доходов как фактор экономической и 
демографической динамики: монография / А.Ю. Шевяков. – М.: ИСЭПН РАН, 
2010. – 43 с. 



_________________________________________________  Серія економічна ________ 
__________________________________________________________________________ 

 65

Зотова М.Е. Социальное неравенство как угроза экономичес-
кой безопасности государства 

Определена связь между социальным расслоением населения и эко-
номическими процессами в стране. Проанализировано влияние социально-
го неравенства на экономическую безопасность государства. 

Ключевые слова: социальное неравенство, социальное расслоение, 
экономическая безопасность государства, опасность, угрозы экономичес-
кой безопасности 

 
Zotovа M.E. Social inequality as a threat to the economic security of 

the state 
The article determines the relationship of social stratification and the 

state of economic processes in the country. The influence of social inequality on 
the economic security of the state is analysed. 
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КООПЕРАТИВНИЙ РУХ  

НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ  
В КІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ 

 
У статті досліджується становлення та розвиток кооператив-

ного руху на західноукраїнських землях у період їх перебування в Австрій-
ській та Австро-Угорській імперіях; відслідковується вплив імперського 
законодавства. Аналізується роль товариств «Просвіта» та «Сільський 
господар» у розвитку кооперативних відносин та створенні різноманіт-
них фінансово-господарських установ. Характеризуються особливості 
кредитної кооперації на Галичині, Буковині та Закарпатті. 

Ключові слова: Австро-Угорщина, західноукраїнські землі, коопе-
рація, кооперативний рух, кредитна установа. 

 

Постановка проблеми. Австрійська, а згодом і Австро-
Угорська імперії становили величезний територіальний конгломерат, 
численне населення якого складалося з етнічно й культурно різномані-
тних народів та різних за обсягом територій, до яких належали й захід-
ноукраїнські землі, що відрізнялись особливими політичними та еко-
номічними відносинами з імперією.  
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Для більшого розуміння місця Західної України в складі імперії 
Габсбургів необхідно проаналізувати розвиток економічних відносин, 
зокрема становлення кооперативного руху, що дасть, безперечно, більш 
чітке розуміння особливостей фінансово-економічного розвитку регіону.  

Метою статті є аналіз становлення та розвитку кооперативного 
руху на західноукраїнських землях, які в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. 
перебували у складі Австро-Угорської імперії. 

Стан дослідження. Дослідженням проблем розвитку коопера-
тивного руху на західноукраїнських землях у складі Австрійської та 
Австро-Угорської імперій присвятили свої праці такі видатні українсь-
кі вчені кінця ХІХ – початку ХХ ст., як: К. Воблий, В. Гнатюк, 
М. Грушевський, Д. Дорошенко, В. Левицький, К. Левицький, І. Ли-
сяк-Рудницький, М. Лозинський, М. Слабченко, І. Франко та ін.  

Сучасний стан досліджень даної проблематики представлений у 
працях І. Бойка, В. Ботушанського, О. Вівчаренка, П. Гая-Нижника, 
Я. Грицака, О. Карпенка, М. Кобилецького, Г. Ковальчака, В. Конд-
ратюка, М. Кравця, М. Кугутяка, В. Кульчицького, Б. Лановика, 
М. Литвина, І. Лісної, В. Макарчука, С. Макарчука, Р. Матейка, Д. Ма-
тисякевича, М. Никифорака, В. Осечинського, Б. Савчука, М. Творид-
ла, І. Терлюка, Б. Тищика та ін.  

Окремим питанням розвитку фінансово-економічних відносин 
на західноукраїнських землях, зокрема питанням кооперації, присвяче-
ні численні праці зарубіжних учених-україністів: М. Боровського, Т. Гун-
чака, М. Гуцуляка, А. Качора, Ю. Крохмалюка, І. Нагаєвського, І. Но-
восівського, Н. Полонської-Василенко, Я. Пришляка, М. Стахіва, І. Хо-
ми, М. Хронов’ята, В. Шевчука, С. Ярославина та ін.  

Зарубіжна історіографія з указаної проблематики найбільш ши-
роко представлена роботами І. Бейлі, Г. Елмера, Г. Клея, Т. Коромоша, 
Т.-А. Ольшанського, Е. Пристера, Г. Тьорнера, Я. Хонігсмана, М. Яст-
ребова та ін.  

Виклад основних положень. Після скасування кріпосного пра-
ва на західноукраїнських землях починає активно розвиватись коопе-
ративний рух у вигляді кредитних, торговельних, споживчих та інших 
кооперативних спілок.  

Розвиток українського кооперативного руху був обумовлений 
потребами капіталізації сільського господарства, адже, як відомо, біль-
шість земель регіону мала переважно сільськогосподарське призна-
чення. Українські селяни все частіше організовувались у товариства 
для організації збуту своєї товарної продукції. А оскільки конкурувати 
із більш багатими провінціями імперії було складно, селянські госпо-
дарства почали активно послуговуватись кредитуванням. «Для сільсь-
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ких підприємців кооперація була не лише засобом збагачення, а й знаряд-
дям боротьби проти сильних інонаціональних конкурентів» [1, с. 566].  

Перед західноукраїнською кооперацією від початку її заснування 
було поставлено завдання – створити внутрішній ринок для національної 
промисловості. Кооперація мала стати двигуном української індустрії.  

Ще до появи австро-угорського закону «Про заробітково-
господарські спілки» у 1873 р. в Галичині діяло кілька десятків коопе-
ративів, заснованих поляками. У 1874 р. польські кооператори ство-
рили у Львові Союз заробіткових і господарських товариств, до якого 
входили 51 кредитний і 7 промислово-торгових кооперативів 
(17 175 членів). Серед них було чимало українців. Згодом деякі коопе-
ративи перейшли в українські управи. До таких перших українізованих 
кооперативів належала кредитна спілка «Віра», яка виникла в 1873 р. у 
містечку Тисмениця Тлумацького повіту [1, с. 557].  

Варто зауважити, що і в подальшому в Австрійській імперії ви-
давалися закони, які стосувалися різних питань діяльності добровіль-
них об’єднань, організацій і товариств. Так, у законах від 19 липня 
1877 року та від 28 травня 1881 року йшлося про поліпшення кредиту-
вання, боротьбу з лихварством, створення стабільних селянських гос-
подарств [2, с. 7–8]. 

Українці усвідомлювали, що для того, аби ефективно викорис-
товувати власні кошти для господарювання, відкриття і діяльності 
крамниці чи іншого підприємства, необхідно створювати свої власні 
банки, ощадні спілки, позичкові спілки, кредитні товариства, свої вла-
сні парцеляційні банки. 

Архівні документи свідчать, що кредитні (і не тільки) заклади 
створювалися в різних населених пунктах західноукраїнських земель, 
які входили тоді до складу Австро-Угорщини. Наприклад, тільки на 
території дії Чортківського окружного суду (нині Тернопільська обл.) 
станом на 29 листопада 1911 р. діяло 225 кредитних і господарських 
товариств [3].  

Започаткувала розвиток кооперативного руху на західноукраїн-
ських землях, зокрема в Галичині, львівська «Просвіта», діячі якої ста-
ли носіями загальної і господарської культури в селах. Засновані за 
допомогою «Просвіти» установи перетворилися на провідні українські 
економічні об’єднання. Зокрема, за сприяння «Просвіти» виникли 
страхове товариство «Дністер» та банк з такою ж назвою. 

Економічна діяльність «Просвіти» знайшла своє відображення у 
численних програмних книжках та юридичних публікаціях: «Про шпихлі-
ри і крамниці» (1893 р.), «Про сільські каси позичкові і щадничі» (1894 р.), 
«Порадник для крамниць» (1894 р.), «Про спілки ощадности і позичок» 
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(1900 р.), «Про нові спілки господарські» (1904 р.). Першим українським 
підручником з торгівлі стала «Наука о товарах» (1906 р.) [4, с. 101]. 

Ці видання надавали суттєву допомогу підприємцям. Сюди від-
несемо і «Порадник торговельний», авторами якого були просвітянські 
активісти Кость Левицький та Іван Петрушевич (виданий у Львові в 
1905 році з ініціативи та на кошти товариства «Просвіта»). Автори 
дають загальні відомості про торгівлю, організаційні форми заснуван-
ня торговельних підприємств, облаштування торговельних приміщень, 
викладку товарів, збереження товарних запасів. Окремо сформульова-
но вимоги щодо здійснення розрахунків, ведення документації, подано 
зразки «купецького діловодства», тобто документації, яка повинна ве-
стися торговельними закладами. 

Уже від початку своєї діяльності «Просвіта» дбала про підне-
сення сільського господарства галицьких українців. Організація видала 
69 господарських підручників для народу, утримувала урядників, що 
мали відповідні знання, які готували господарські звіти, різні поради і 
вказівки. За підтримки Товариства було створено 540 крамниць і 
257 кас взаємодопомоги. Товариство утримувало три школи – чоловічу 
й жіночу господарські і торговельну [5]. 

Дуже велику увагу «Просвіта» приділяла навчанню фахівців 
економічного профілю. З цією метою були організовані торговельні 
курси, в програму яких входили наступні напрями навчання: «купець-
ке книговодство, наука про торгівлю та купецькі звичаї, торговельне 
законодавство, купецькі рахунки, товарознавство, торговельна перепи-
ска, касове діловодство, торговельна географія, спільництво, торгове-
льні вправи та ін.» [6, с. 65].  

Варто зазначити, що і в подальшому активісти товариства віді-
гравали значну роль у підготовці фахівців фінансово-економічного 
профілю, як під час існування Західно-Української Народної Республі-
ки, так і в період перебування уряду ЗУНР в екзилі.  

У 1899 р., перехопивши економічні ініціативи у «Просвіти», го-
ловним органом кооперації стало товариство «Сільський господар», 
яке дуже швидко перетворилось на потужну фінансово-економічну 
спілку. З 1909 року реорганізоване Крайове товариство «Сільського 
господаря» «стало одним з найважливіших хліборобських організацій 
в тодішній Австрії та відіграло дуже важливу роль в історії українсь-
кого галицького села» [7, с. 144–145].  

У складній для селян обстановці українські громадські діячі і 
господарники все частіше приходили до думки про необхідність орга-
нізації селян. Її завдання вони вбачали в поліпшенні селянської долі 
шляхом запровадження кращих способів рільничого, відгодівельного 
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господарювання, вдосконалення садівництва, городництва, пасічницт-
ва, що дають значний дохід і потребують робочих рук, яких у селах 
Галичини не бракувало [8, с. 134–142; 93–111; 85–92]. 

Активісти товариства «Сільський господар», як і діячі «Просві-
ти», дбали про розвиток села, оскільки чудово розуміли його першоче-
ргове значення у фінансово-економічній діяльності на західноукраїн-
ських землях у майбутньому.  

За три роки (1909–1912) товариство «Сільський господар» про-
вело 91 господарський курс та 3529 занять. Члени товариства заклали 
показові ділянки, поширювали господарські знаряддя і машини, орга-
нізували спілку для продажу насіння, штучних товарів і господарських 
машин та спілку для збуту худоби [9, с. 210]. 

Село дуже швидко зрозуміло вагу й потребу станової хлібороб-
ської організації, тож селяни активно до неї вступали. У 1909 році, 
наприклад, товариство мало 5 філій (693 члени), а у 1910 р. – 85 філій 
(12 500 членів), об’єднаних у 317 гуртків. Про розмах діяльності орга-
нізації свідчать і наступні цифри: 1911 р. – 92 філії, 944 гуртки, 
24 667 членів; 1912 р. – 90 філій, 1151 гурток, 26 612 членів; 1913 р. – 
88 філій, 1324 гуртки, 32 352 члени [10, с. 17–19]. 

Кредитна кооперація була типовою для західноукраїнської коо-
перації в австро-угорський період, оскільки кредит був дуже важливим 
аспектом економічного життя кооперативів, що спричинило збільшен-
ня вкладів широких верств населення в кредитні спілки. 

Зростання чисельності кредитних спілок зумовило створення в 
1898 р. Крайового союзу кредитного (КСК), який об'єднав і підпоряд-
кував собі значну частину українських кредитних кооперативів. З ви-
никненням КСК, який поставив перед собою мету створити нові коо-
перативи й опікуватися ними, суттєво пожвавився кооперативний рух.  

На початку ХХ ст. у Західній Україні налічувалась понад тисяча 
різних фінансових закладів (у т. ч. ощадні каси, позичкові товариства, 
кредитні кооперативи і т. д.). 

Загалом у Східній Галичині до Першої світової війни було бли-
зько 7 тисяч різних громадських організацій, здебільшого кооператив-
ного типу, що об’єднували 500 000 осіб [11]. 

Паралельно з Галичиною розвивався кооперативний рух на Бу-
ковині. «Перший український кредитний кооператив системи Райфай-
зена (для кредитування селян-фермерів) був створений у 1889 р. в селі 
Раранчі під Чернівцями. Найбільш поширені на Буковині були сільські 
ощадні (позичкові) каси системи «Райфайзена», під проводом «Селян-
ської каси» в Чернівцях» [12, с. 63].  

На Закарпатті українська кооперація виникла в ході так званої 
верховинської акції, яку з кінця 90-х років XIX ст. здійснювала мука-
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чівська експозитура угорського міністерства хліборобства з ініціативи 
єпископа Фірцака. Експозитурі на початку XX ст. вдалося дещо збіль-
шити кількість кредитних кооперативів. У 1902 р. в Ужанському комі-
теті діяли кредитні спілки в Перечині, Чорноголовому, Заричевому, 
В. Березному, Ставному, Худловому, на Мараморощині в с. Дубовому, 
Ганичі та ін. У 1900–1913 рр. кількість кредитних спілок на Закарпатті 
збільшилася від 31 до 206, а членів цих спілок – від 7900 до 51 тис., 
тобто в 6,5 раза [1, с. 563].  

Висновок. Отже, наприкінці XIX – на початку XX ст. українсь-
кий кооперативний рух, незважаючи на великі труднощі та перешкоди, 
набув значного розвитку. Він став важливим чинником господарсько-
го, правового, культурного і духовного піднесення українського наро-
ду. В кооперації українське громадянство вбачало одну з конкретних 
форм демократії, яка наближала Україну до західного стилю економі-
чного життя. 
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Кишакевич Л.Ю. Кооперативное движение на западноукраинс-

ких землях в конце ХІХ – в начале ХХ века 
В статье исследуется становление и развитие кооперативного 

движения на западноукраинских землях в период их пребывания в Авст-
рийской и Австро-Венгерской империях; отслеживается влияние имперс-
кого законодательства. Анализируется роль товариществ «Просвита» и 
«Сельский хозяин» в развитии кооперативных отношений и создании раз-
личных финансово-хозяйственных учреждений. Характеризуются особен-
ности кредитной кооперации на Галичине, Буковине и Закарпатье.  

Ключевые слова: Австро-Венгрия, западноукраинские земли, коо-
перация, кооперативное движение, кредитное учреждение. 

 

Kyshakevych L.J. Cooperative movement in the western Ukrainian 
lands in the late 19th-early 20th century 

This article is devoted to the establishment and development of the co-
operative movement in the Western Ukrainian lands during the period of their 
stay in the Austrian and Austro-Hungarian empires; the influence of the impe-
rial legislation is outlined. The role of «Prosvita» and «Rural Landlord» in the 
development of cooperative relations and the creating of various financial and 
economic institutions is analysed. The features of the credit cooperation in 
Galicia, Bukovyna and Transcarpathia are characterised. 
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ПОСИЛЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ  
БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

 

Розглядається посилення енергетичної безпеки України шляхом 
пошуку нових постачальників газу, переорієнтації на вугілля, сланцевий 
газ, збільшення видобутку газу на шельфі, оновлення гідро- та атомних 
електростанцій, а також реалізації інших чинників Енергетичної стра-
тегії України на період до 2030 року. 

Ключові слова: енергетична безпека, газ, вугілля, сланцевий газ, 
атомні та гідроелектростанції, спотовий ринок, енергомісткість, інновації. 
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Постановка проблеми. Сьогодні в Україні постає питання про 
те, як за перехідної економіки забезпечити ефективне державне регу-
лювання, зберегти відомчу і державну монополії, що гарантують еко-
номічну демократію, уникнувши бюрократизації, корумпованості дер-
жавного апарату, деформацій і змін у чинному законодавстві у разі 
ухвалення рішень у регіонах, на мікрорівні; як забезпечити свободу 
конкуренції, ініціативи і підприємництва, сильну мотивацію до праці, 
інвестицій та інновацій, не допустивши волюнтаризму, надмірного 
бюджетно-податкового пресу і зростання подальшої державної забор-
гованості. В умовах глобалізації неабияка роль належить економічній 
безпеці країни, яка передбачає захищеність інтересів держави та інших 
суб’єктів господарювання. Саме вона тісно пов’язана з усіма складо-
вими економічної безпеки, передусім з енергетичною. 

Стан дослідження. Вагомий внесок у дослідження проблем ре-
гулювання енергетичної безпеки зробили такі відомі вчені, як 
О.М. Суходоля, В.В. Микитенко, А.А. Подлевський, Л.П. Шостак, 
В.Д. Базилевич, В.П. Горбулін, А.А. Долінський, Я. Жаліло, В.М. Лу-
кашевич, М.М. Кулик. 

Метою цього дослідження є аналіз сучасного стану енергети-
чної безпеки України та діагностика основних проблем енергетич-
ної безпеки. 

Виклад основних положень. В умовах глобалізації в Україні 
використання різного роду ресурсів, насамперед енергетичних, пови-
нно здійснюватись відповідно до встановлених цілей, визначених лімі-
тів у конкретних напрямках. Принцип орієнтації планів на якнайпов-
ніше задоволення потреб суспільства забезпечує визначення основних 
засад зовнішньоекономічної діяльності, які б охоплювали інтереси 
суспільства за допомогою комплексу наукових досліджень щодо обся-
гів, потенціалу, структури імпорту та експорту. При цьому головним 
залишається державне регулювання економіки, аналіз та контроль ви-
конання плану, зокрема щодо зовнішньоекономічної діяльності, своє-
часного усунення недоліків, які виникають в процесі такої діяльності, 
здійснення необхідних заходів щодо енергозабезпечення та зниження 
енергомісткості продукції українських підприємств. 

Поки що Україна є і надалі залишатиметься одним із найбільш 
активних споживачів природного газу в Європі. Першочергово розви-
ватиметься (навіть за песимістичним прогнозом) видобуток газу зі 
щільних порід і з глибоководного шельфу. Це зможе забезпечити бли-
зько 90% внутрішнього попиту на газ за рахунок власного видобутку 
до 2030 року [1]. Однак для досягнення таких показників у вказаний 
період потрібні великі інвестиції. Це свідчить про значну ймовірність 
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збереження у довгостроковій перспективі залежності України від ім-
порту природного газу. Дисбаланс між внутрішнім споживанням і мо-
жливостями власного видобутку робить економіку України залежною 
від імпорту приблизно на найближчі 20 років. Тому для забезпечення 
необхідного рівня енергетичної безпеки України слід приділяти значну 
увагу питанню диверсифікації джерел імпорту газу, зокрема зріджено-
го природного газу з Єгипту, Алжиру, Катару, Азербайджану. До сло-
ва, поставки азербайджанських енергоносіїв планується розпочати з 
2017-го року [1]. 

Підвищення ефективності використання природного газу, здійс-
нення заходів з економії використання дозволить скоротити його спо-
живання Україною. Так, з початку 2012 року в Україні використали 
39,9 млрд м3 газу, що на 10,3% менше, ніж за той самий період  
2011-го. Це результат зваженої та стратегічно правильної політики 
керівництва держави. 

Уряд України відновив переговори з Туркменистаном щодо по-
ставок голубого палива в Україну. Важливим у цьому аспекті є питан-
ня цінової політики, яка зароджується на азійському газовому ринку. 
Вона може вплинути на ціну туркменського газу й для України. Тому 
Україна у своїх переговорах щодо приведення нинішньої ціни на ро-
сійський газ до справедливих параметрів скористається ціновою ситу-
ацією на азійському газовому ринку. Хоча ситуація з поставками газу з 
Турменистану дуже складна через позицію Росії щодо транспортуван-
ня газу її територією, через законтрактовані Росією закупи великих 
об’ємів набагато років наперед і конкуренцію з боку Китаю, який все 
більше потребує енергоресурсів на свій розвиток, розраховуючи при 
цьому й на туркменський газ. 

Енергетична стратегія України повинна максимізувати довгостро-
кову вигоду для економіки держави, гарантуючи надійність поставок газу 
внутрішнім і зовнішнім споживачам із мінімальними затратами та забез-
печивши можливості диверсифікації поставок імпортного газу. 

Українська газотранспортна система – це своєрідний газовий 
міст між Європою та Азією. Важливою ланкою в розвитку міжрегіона-
льної та міжконтинентальної торгівлі природним газом та невідділь-
ним елементом формування трансєвразійського газового ринку є, зок-
рема, реалізація проекту «Набукко» (порівняно з «Білим потоком»). У 
цьому контексті слід визначитися щодо практичних кроків з реалізації 
проекту «Білий потік». Щоправда, за підрахунками українських експе-
ртів проект «Білий потік» значно дешевший за «Набукко». До того ж, 
він дає Україні шанс зберегти статус «нафтогазового перехрестя Євра-
зії», що надзвичайно важливо в умовах глобалізації. 
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Все це дає підстави у недалекому майбутньому говорити про 
втрату Росією значної частини ринку газу в особі традиційно найбільш 
залежної від нього (газу) України. У 2011 році наша держава імпорту-
вала 44,8 млрд м3 російського газу. У 2012 році цей показник очікуєть-
ся в межах 34–35 млрд м3, а наступного анонсовано зменшення навіть 
до 26–28 млрд м3. Альтернатива, окрім вищевказаних джерел надхо-
дження, очікується зі спотового ринку1 ЄС (до 5 млрд м3), а також за 
рахунок переорієнтації ТЕС на вугілля і збільшення видобутку газу на 
шельфі завдяки глибшому бурінню [2, с. 85]. Водночас за два-три роки 
обсяги палива, що надходитимуть зі спотового ринку ЄС, можуть бути 
заміщені або й доповнені газом із LNG-терміналу (5 млрд м3, почина-
ючи з 2015-го), проектування та будівництво якого, хоча і зі значними 
труднощами, планується розпочати найближчим часом [3, с. 22]. 

Непроста ситуація і на ринку нафтопродуктів. Новий російський 
нафтовий монополіст «Роснефть», маючи потужний ресурс сировини і 
можливість демпінгу, може спробувати перетворити Лисичанський 
НПЗ на плацдарм для встановлення контролю над українським ринком 
нафтопродуктів. Це створює певні виклики для України, оскільки зга-
даний сектор уже давно був деполітизований і розглядався переважно 
у світлі отримання якомога більших прибутків основними гравцями. 
Проте, на відміну від газу, нафту та нафтопродукти значно простіше 
імпортувати з різних джерел. Тож у цьому випадку все залежатиме від 
наявності політичної волі як нинішньої, так і майбутньої української 
влади протидіяти спробам монополізації ринку «Роснефтью». 

Для цього є досить широкий набір засобів. Насамперед, крім 
вищезазначених джерел енергопостачання з інших країн, ідеться про 
оновлення Енергетичної стратегії України, спираючись на власні чин-
ники (внутрішні). 

Це, зокрема, стосується модернізації системи «Укрвуглепрому». 
Адже в Україні, за розрахунками спеціалістів, запасів вугілля виста-
чить на сотні років. Сьогодні модернізації та реконструкції підлягають 
більше десятка пиловугільних енергоблоків. Але при цьому економічні 
підрахунки змушують розробників, спеціалістів порівняти, що дешев-
ше (вигідніше): модернізувати старі чи будувати нові енергоблоки. 
Адже різниця у витратах незначна. 

Проект оновленої програми передбачає подальший розвиток гі-
дрогенерації за рахунок введення в експлуатацію других черг Ташли-

––––––––––––– 
1 Спотовий ринок газу – система відносин з купівлі-продажу газу, від-

повідно до якого формується єдина погодинна гранична ціна системи на осно-
ві цінових заявок власників газу та прогнозу споживання на добу вперед. 
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цької і Дністровської гідроакумулюючих електростанцій, продовження 
будівництва Канівської ГАЕС, розширення Каховської і Теребле-
Рікської ГЕС. 

Що ж стосується українських АЕС, то до 2020 року вони вже 
зможуть працювати на ядерному паливі вітчизняного виробництва 
(передбачається забезпечення в повному обсязі ураном власного видо-
бутку та цирконієвою продукцією). 

Україна може значною мірою забезпечити себе сланцевим га-
зом. Сьогодні сланцевий газ і газ ущільнених порід називають нетра-
диційним, проте це не означає нетрадиційну технологію видобутку. 
Йдеться про дотримання вимог проведення робіт із максимальним 
зниженням екологічних ризиків і мінімальним негативним впливом на 
навколишнє середовище. З цією метою Україні доцільно залучати іно-
земні компанії, які мають досвід розвідки і розробки таких родовищ, 
володіють новітніми технологіями похилого буріння кількох свердло-
вин з одного майданчика, що мінімізує землевідводи на теренах краї-
ни. Скажімо, у Польщі інтенсивно триває розробка родовищ сланцево-
го газу, що вже за чотири-п’ять років може покрити значну частину 
споживання палива в країні. 

Використання всіх перелічених зовнішніх та внутрішніх енерго-
ресурсів слід зіставити з українською досить значною, порівняно із 
іншими високорозвинутими країнами, енергомісткістю продукції. Си-
туація з її зниженням зараз не дозволяє орієнтуватися на формування 
одного універсального механізму, який би впливав на всі галузі націо-
нального господарства та всіх учасників виробничого процесу. Пропо-
нується, зокрема, затвердження питомих енерговитрат за основними 
технологіями з виділенням у річних звітах підприємств показників 
фактичних енерговитрат на тону продукції – електроенергії, газу чи 
інших енергоресурсів [4, с. 266]. Для цього слід розробити й узаконити 
методику вирахування енергомісткості в базових галузях споживання 
енергії. Ненауковість пояснень чергового значного приросту цін на 
електроенергію та основні види палива через зростання світових цін на 
нафту давно ніким не сприймаються як науково обґрунтовані. 

Проте так чи інакше економічна безпека, зокрема енергетична, є 
визначальним показником функціонування соціально-економічної сфери 
держави, однією з головних цілей державного регулювання економіки, 
керованим станом національної економіки, що формується в межах еко-
номічної політики держави з метою створення умов для забезпечення 
стійкого розвитку, зважаючи на внутрішні та зовнішні глобальні чинники. 

У Програмі економічних реформ на 2010–2014 роки розроблено 
План реалізації Програми реформ щодо модернізації України. Ця Про-
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грама ґрунтується на стратегічних документах, є інструментом їх кон-
кретизації. Першочерговий пріоритет, передбачений Програмою, – це 
створення сприятливого інвестиційного клімату, адже нові інвестиції 
передбачають не тільки фінансові ресурси для розвитку економіки, а й 
нові технології, ноу-хау, робочі місця, маркетингові стратегії, можливос-
ті освоєння нових ринків. Цей курс в основному знаходиться поза бюдже-
тними видатками. Наведення порядку в дозвільній системі, ефективна і 
масштабна дерегуляція стали пріоритетними для Уряду України. 

Національний прагматизм і системна модернізація дозволять 
нашій державі бути впливовим гравцем на світовій арені [5, с. 8]. 

Висновки. В умовах нинішньої енергетичної кризи глобальна 
безпека України може бути посилена насамперед шляхом відкриття і 
застосування принципово нових альтернативних джерел енергії, роз-
робка яких вимагатиме великих інвестицій та об’єднання науково-
технічного потенціалу всіх країн.  

Найактуальнішим для подальшого розвитку міжнародних нау-
ково-технічних відносин України є перехід до інноваційної моделі 
розвитку економіки: зменшення енергомісткості ВВП пропонувалось у 
Проекті оновленої «Енергетичної стратегії України до 2030 року», зо-
крема на виконання Національного плану дій на 2012 рік щодо впрова-
дження Програми економічних реформ на період до 2010–2014 років. Це 
створення економічних, інфраструктурних та інституціональних переду-
мов переходу на сучасні інноваційні технології як на державному, так і 
регіональному рівнях, які здійснювали б фінансову, інформаційну, право-
ву, маркетингову підтримку нових проектів на засадах розвитку мережі 
інноваційних структур. Звідси – створення виробництв, що реалізують 
новітні технології, забезпечення реалізації наявних в українській економі-
ці конкретних переваг в інноваційній сфері та вихід на внутрішній і зов-
нішній ринки з наукомісткою продукцією світового рівня. Йдеться насам-
перед про технології, що мають високий комерційний потенціал за раху-
нок зниження енергомісткості продукції, а також закріплення позитивних 
тенденцій в інноваційному розвитку, створення науково-технічних та ін-
ституціональних передумов для кардинального технологічного пере-
озброєння економіки та збільшення частки сучасної високотехнічної, кон-
курентоспроможної продукції на світовому рівні. 
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Постановка проблеми. Одним з ключових питань формування 
правової держави в процесі євроінтеграційних намірів України є про-
тидія фінансовим злочинам, у т.ч. відмиванню грошей і злочинам у 
транскордонній та міжнародній сферах. Інтеграція нашої держави у 
світовий економічний простір ускладнюється відсутністю ефективної 
національної системи протидії легалізації кримінальних доходів.  

Протидія фінансовим злочинам стає невід’ємною компонентою 
державного і суспільного механізму зміцнення фінансової безпеки на 
всіх рівнях. У щорічному міжнародному рейтингу за «Індексом сприй-
няття корупції-2012» Україна посіла 144-те місце серед 176 країн [1]. 
Таку ж, як і в Україні, оцінку – 26 (на пункт нижче, ніж 2011 року) – 
отримали Республіка Конго, Сирія, Центральноафриканська Республі-
ка, Камерун та Бангладеш. Згідно з дослідженням «The Heritage 
Foundation» станом на березень 2013 р. Україна посіла 161 місце за 
«Індексом економічної свободи – 2013», опинившись у групі країн з 
«невільною» економікою [2]. 

Стан дослідження. Проблеми фінансової безпеки держави до-
сліджують українські науковці О. Барановський, З. Варналій, О. Вла-
сюк, В. Геєць, Я. Гончарук, М. Єрмошенко, Я. Жаліло, В. Мунтіян, 
А. Мокій, А. Сухоруков, М. Флейчук та ін. Одними з перших питання 
фінансової безпеки досліджували В. Шлемко та І. Бінько, які у своїй 
монографії подають трактування фінансової безпеки як «такого стану 
фінансової, грошово-кредитної, валютної, банківської, бюджетної, по-
даткової систем, який характеризується збалансованістю, стійкістю до 
внутрішніх і зовнішніх негативних впливів, здатністю забезпечити ефек-
тивне функціонування національної економічної системи та економічне 
зростання» [3]. Упродовж тривалого періоду вчені заперечували, спросто-
вували, доповнювали або розширювали розуміння фінансової безпеки, 
хоча єдиного підходу так і не було досягнуто. Створення єдиної системи 
ефективного забезпечення фінансової безпеки потребує поглибленого 
вивчення передумов, ризиків і можливостей. 

Зважаючи на актуалізацію проблеми фінансових злочинів і зло-
вживань, саме визначення можливих шляхів подолання існуючих про-
блем у фінансовій сфері та вироблення механізмів протидії стало ме-
тою цього дослідження.  

Виклад основних положень. Передумови поширення тінізації 
економічних відносин в Україні виникли ще за часів колишнього 
СРСР, із посиленим нагромадженням тіньових капіталів у 1985–
1991 рр. (період «перебудови»). Умови для розвитку тіньової криміна-
льної діяльності посилювались спотвореною галузевою та регіональ-
ною структурою економіки, її надмірною монополізацією. Позначили-
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ся й відчутні помилки у здійсненні реформ, зокрема спричинених при-
скореною лібералізацією та приватизаційними процесами, розбудовою 
фінансового сектора. 

Одним із чинників значної тінізації економіки України є недос-
коналість системи оподаткування, в т.ч. його надмірність. Сам термін 
«тіньова економіка» визначає ту її частину, в межах якої суб’єкти гос-
подарювання ухиляються від сплати податків. Виходячи з цього, поте-
нційні заходи з детінізації економіки можна поділити на: 
1) удосконалення системи оподаткування, зменшення податкового 
тиску; 2) посилення контролю держави за фінансовими та товарними 
потоками суб’єктів господарської діяльності, що дало б можливість 
збільшити обсяги податкових надходжень; 3) посилення адміністрати-
вної, фінансової та кримінальної відповідальності за несплату подат-
ків, або навпаки – амністія «тіньових» доходів з одночасним поліп-
шенням умов оподаткування [4, с. 84; 5]. 

До законодавчих важелів, які використовує Україна для протидії 
відмиванню «брудних» грошей, належить Кримінальний кодекс, який 
передбачає карну відповідальність за діяльність, пов’язану з легаліза-
цією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 209 
Кримінального кодексу (КК) України), та за умисне порушення вимог 
законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 209-1 КК). Важливі меха-
нізми протидії отриманню незаконних доходів містить і прийнятий у 
2002 р. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулю-
вання ринку фінансових послуг» [6]. Посилення правових основ про-
тидії відмиванню брудних грошей забезпечує і Закон України «Про 
банки і банківську діяльність» [7]. У Законі України «Про запобігання 
та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, або фінансуванню тероризму» [8] визначено дії, які належать 
до легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, як такі, що 
пов’язані з коштами, одержаними внаслідок вчинення злочину, спря-
мовані на приховування джерел походження зазначених коштів чи 
сприяння особі, яка є співучасником у вчиненні злочину. 

Основні способи «відмивання» ефективно можуть викорис-
товуватися в усіх сферах економіки, особливо у фінансовому секто-
рі, зовнішньоекономічній діяльності та промисловості. Зокрема, 
основними правопорушеннями у фінансовій системі України є про-
типравні кредитні операції та махінації з використанням бюджет-
них коштів, що здійснюються через підроблення та фальсифікацію 
документації (бухгалтерська звітність, паспорти тощо), з викорис-
танням «компанії-оболонки». 
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Процес забезпечення фінансової безпеки охоплює: оцінку загроз 
економічній безпеці; оцінку поточного рівня забезпечення фінансової 
безпеки та ефективності запобігання шкоді від негативних дій; плану-
вання заходів із забезпечення фінансової безпеки і розробку рекомен-
дацій; бюджетне планування реалізації пропонованого комплексу за-
ходів та ін. (рис. 1). 

Моніторинг, контроль та розробка заходів з протидії фінансовим 
злочинам та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, належать 
до компетенції численних міжнародних та вітчизняних організацій, серед 
яких: ООН, що видає резолюції щодо боротьби з корпоративною корупці-
єю, Організація економічного співробітництва і розвитку, Міжамерикан-
ська конвенція боротьби з корупцією, Міжнародна торгова палата та між-
народна організація з боротьби із відмиванням «брудних» грошей (FATF), 
об’єднана Група держав Ради Європи проти корупції (GRECO), Державна 
служба фінансового моніторингу та ін. 

 

 
 

Рис. 1. Заходи системи забезпечення фінансової безпеки 
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Найчастіше для «відмивання» коштів як в Україні, так і за кор-
доном використовуються кредитні та фінансові установи. Насамперед 
для махінацій використовують банки нерозвинених країн, де законо-
давство щодо боротьби з легалізацією коштів, отриманих злочинним 
шляхом, взагалі відсутнє або працює лише формально. Нелегальні фі-
нанси вкладаються в депозити, цінні папери і страхові поліси. Шляхи 
вивозу капіталу можуть бути різними: (1) фізичне переміщення готівки 
за кордон; (2) укладання зовнішньоекономічних контрактів щодо ім-
порту товарів, послуг, прав інтелектуальної власності; (3) використан-
ня схем із залученням офшорних компаній. Внаслідок цього впродовж 
останніх років для України набули загальнодержавного характеру 
проблеми, пов’язані з «відмиванням» коштів через офшорні зони, та 
незаконна компенсація відшкодуванням ПДВ [9; 10]. Поряд з позабан-
ківським грошовим обігом, у тіньовій діяльності широко використову-
ється фінансова система України. Проявами цього стали штучні банк-
рутства деяких банків, використання фондового ринку для спекуляцій 
з акціями, поширення тіньових схем у страховому секторі.  

Законом передбачено правові засади та організація діяльності із 
запобігання та протидії, в тому числі фінансового моніторингу сумнів-
них фінансових операцій. Закони та інші нормативно-розпорядчі до-
кументи виявилися недосконалими, організаційна структура та її реа-
лізація – неефективними. Зокрема, система недостатньо зорієнтована 
на запобігання злочинним спробам легалізувати доходи кримінального 
походження, не налагоджено належного зв’язку та взаємодії фінансо-
во-кредитних установ із правоохоронними органами. Система фінан-
сового моніторингу, передусім у напрямку виконання нею криміноло-
гічної функції щодо запобігання та протидії легалізації «брудних» 
грошей, часто несвоєчасно та неповно реагує на інформацію про сум-
нівні фінансові операції з ознаками відмивання, тому не відіграє своєї 
ролі інформаційно-кримінологічного засобу виявлення злочинних 
форм легалізації кримінальних доходів та злочинних угруповань, які 
використовують ці форми [11; 12]. Законодавство України покладає 
ключову функцію із запобігання та протидії фінансовим злочинам на 
органи фінансового моніторингу. Окреслено такі функції первинного 
фінансового моніторингу: (1) організаційно-управлінська; (2) контро-
лю; (3) аналітична; (4) інформаційна (див. рис. 2). 

Відповідно до результатів досліджень кожна функція первинно-
го фінансового моніторингу, в тому числі в банках, має кримінологіч-
ну складову. Первинний фінансовий моніторинг як засіб запобігання 
легалізації злочинних доходів належить до системи запобіжної анти-
кримінальної діяльності. Здійснюючи диференціацію запобіжних захо-
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дів за рівнем їх застосування, що відповідає рівню функціонування 
злочинності, її детермінантів, первинний фінансовий моніторинг охоп-
лює загальносуспільний, груповий, індивідуальний рівні. В основному 
він здійснюється на груповому рівні стосовно груп детермінантів, які 
обумовлюють факти відмивання, а також на індивідуальному рівні – 
щодо умов, обставин, які сприяють конкретному факту відмивання, 
відповідній фінансовій операції. 

 
Рис. 2. Використання первинного моніторингу  
в системі запобігання фінансовим злочинам 
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правоохоронному органу інформації про ознаки сумнівності 
фінансової операції, а також для її перевірки засобами цих 

 

інформаційна 

 
запобіжна 

1) безпосереднє запобігання легалізації злочинних доходів 
через здійснення моніторингу фінансової операції; 2) опосе-
редковане запобігання злочинності через запобігання відми-
ванню «брудних» коштів, отриманих у процесі злочинних дій  
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Єдиним шляхом для України посісти гідне місце у посткризовій 
системі міжнародного поділу праці є орієнтація на концепцію випере-
дження. Концепція випереджального розвитку передбачає спрямуван-
ня зусиль і ресурсів на розвиток тих галузей, які будуть провідними в 
економіці ХХІ століття. Серед «галузей майбутнього» повинні бути 
наукомісткі та високотехнологічні галузі: ракетно-космічна та авіабу-
дівна, точне та енергетичне машинобудування, розробки кібернетич-
них систем, програмування, виробництво напівпровідникових матеріа-
лів та забезпечення протидії фінансовим злочинам. Без реформування 
сфери протидії фінансовим злочинам, яке є одним з найактуальніших 
соціальних проблем сучасності системи державного управління, буде 
складно подолати цей опір. 

Країни з ринковою економікою в Латинській Америці засобом 
боротьби з тіньовою діяльністю визнали зміну економічної політики. 
Вони спрямували свої зусилля на зміцнення грошово-кредитної структу-
ри для скорочення доларизації, створили місцеві ринки капіталу, лібералі-
зували їх і підвищили рентабельність, а також зруйнували злочинний си-
мбіоз у господарській діяльності основного підприємства і тіньового спів-
власника. Ці заходи допомогли зменшити вплив на структуру об’єктів 
власності шляхом вилучення з неї тіньової компоненти. Для забезпечення 
виходу економіки України з тіні необхідно стимулювати з боку держави 
процеси легальних заощаджень і накопичень середнього класу. 

Для оцінки тіньової економічної діяльності використовують: 1) мі-
крометоди – прямі методи (методи вибіркових обстежень, методи безпо-
середньої перевірки, методи економіко-правового аналізу); 2) макромето-
ди – опосередковані методи (монетарний метод, метод розходжень); 
3) змішані методи (метод прихованих змінних, комплекс методів). 

В Україні поширеним є метод сталих взаємозв’язків О. Тур-
чинова [13], за яким послідовність розрахунків охоплює: перевірку 
можливості використання методичного підходу, враховуючи зміни енер-
гомісткості виробництва; визначення коефіцієнтів споживання електро-
енергії у розрахунку на одиницю ВВП або доданої вартості за галузями і 
за роками ретроспективного і прогнозованого періодів; розрахунок реаль-
них обсягів виробництва; визначення обсягів «тіньового» виробництва за 
роками аналізованого періоду; розрахунок коефіцієнтів «тінізації» вироб-
ництва; визначення реальної зміни обсягів виробництва. 

В умовах нашої країни ці проблеми ускладнюються: (1) істот-
ними розбіжностями в оцінці й структурі сфер виробництва та торгівлі 
різних міністерств та відомств (Державний комітет статистики, Дер-
жавна митна служба України, Державна податкова адміністрація, Мі-
ністерство економічного розвитку і торгівлі України та ін.); (2) знач-
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ними обсягами роздрібної торгівлі фізичних осіб, не зафіксованими 
податковою службою; (3) проблемами визначення обсягу імпорту та 
транзиту газу і нафтопродуктів трубопроводами; (4) небажанням ко-
мерційних підприємств надавати достовірну інформацію органам ста-
тистики. В Україні практично не використовуються подібні комплекс-
ні дослідження (наприклад, мікродослідження та податковий аудит) 
через високу вартість їх проведення і відсутність фінансування. 

На сучасному – посткризовому – етапі розвитку фінансова без-
пека як складова економічної безпеки держави інтенсивно вивчається. 
У фінансовому секторі українська економіка стала більш вразливою 
через втрату конкурентоспроможності, слабке управління і відсутність 
прозорості. Серед виявлених недоліків – недосконалий регламентова-
ний банківський сектор, не надто вільні ринкові структури, слабка 
конкуренція, обмеження у торгівлі. Крім того, українська економіка 
інтенсивно опиралась на резерви в іноземній валюті для підтримки 
економічного розвитку, що спричинило значний довгостроковий дефі-
цит рахунків поточних операцій. Значна його частина фінансувалася за 
рахунок припливу капіталу, який не створює заборгованості, – прямих 
іноземних інвестицій. 

Серед процесів у фінансовій сфері відбувалося одночасне зрос-
тання зовнішніх запозичень, особливо з боку приватного сектора еко-
номіки. Іноземне фінансування підтримувало зростання кредитів в 
іноземній валюті навіть для позичальників, які не одержують доходів в 
іноземній валюті. У підсумку з ризиком зміни обмінного курсу зіткну-
лися ті, хто найменше міг з ним упоратися, – громадяни, а банкам до-
велося «приборкувати» фінансові ризики. Результати дослідження у 
фінансовому секторі показали, що зарплати зростали швидше, ніж 
продуктивність, конкурентоспроможність. Головним двигуном еконо-
мічного зростання став попит на внутрішньому ринку. У посткризово-
му періоді Україна поступово повертає довіру міжнародних фінансо-
вих інститутів, бо намагається своєчасно виконувати свої боргові зо-
бов’язання.  

Стратегічна загроза посилення іллегалізації господарської дія-
льності у різних сферах економіки обумовлює потребу в стратегічних 
рішеннях щодо окреслення процесу легалізації національної економі-
ки. При цьому масштаби проникнення іллегального сектора в офіційну 
економіку, рівень інституційного оформлення нелегальної діяльності 
досягли такого розвитку, що недостатньо застосовувати лише заходи 
покарання за окремі злочини, посилення захисту прав власності, спро-
щення процедур реєстрації – необхідно виробити комплексну систему 
протидії цьому негативному економічному явищу. 
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Висновки. Системна легалізація економіки повинна охоплюва-
ти: (1) визначення залежності динаміки іллегалізації від зміни зовніш-
ніх та внутрішніх чинників; (2) вивчення законодавчо-нормативної 
бази та засобів протидії іллегалізації у країнах з перехідною економі-
кою та розвинених країнах з нижчим рівнем іллегалізації; (3) визна-
чення й усунення недоліків у вітчизняному законодавстві; (4) оцінку 
адаптивності проаналізованого законодавства до умов України; (5) тес-
тування управлінських рішень у сфері регуляторної політики, врахо-
вуючи ризики іллегалізації зовнішнього та внутрішнього секторів.  
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Наконечная Н.В., Щурко У.В. Противодействие финансовым 
преступлениям как предпосылка формирования эффективной систе-
мы финансовой безопасности 

Рассмотрены причины и последствия финансовых злоупотребле-
ний, учитывая их влияние на экономическую безопасность государства. 
Проанализированы меры противодействия тенизации и иллегализации 
экономики и предложены пути решения проблемы. 

Ключевые слова: противодействие финансовым преступлениям, эко-
номическая безопасность государства, система финансовой безопасности. 

 

Nakonechna N.V., Shchurko U.V. Counteracting financial crimes as 
a prerequisite of establishing an efficient system of financial security 

The article deals with the causes and consequences of fraud because of 
their impact on the economic security of the state. The countermeasures of 
shadowing and illegalization of economy are analyzed, and the ways of solving 
the problems are offered. 

Key words: countering financial crimes, economic security of the state, 
the system of financial security. 
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УДК 338.242                                       Д.О. Остапчук 
 

ФОРМУВАННЯ СИНЕРГЕТИЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ  
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ  

 
Досліджуються методологічні основи економічної безпеки держа-

ви. Система національної економічної безпеки аналізується з позицій нелі-
нійності та складності економічних процесів. Обґрунтовується необхід-
ність розширення категоріального апарату економічної безпеки такими 
поняттями, як «синергетичний ризик», «синергетична загроза», «сине-
ргетичний ефект».  

Ключові слова: система економічної безпеки держави, система 
економічних загроз, синергетична економіка, синергетичний ефект, сине-
ргетичний ризик, синергетична загроза, зона синергетичного ефекту. 

 

Постановка проблеми. Глобалізація, взаємозалежність еконо-
мік та суспільств, яка постійно посилюється, виникнення нових загроз 
безпеці держав суттєво зменшили актуальність лінійного підходу, зо-
рієнтованого на один вимір. Світове суспільство стало незворотно вза-
ємозалежним, у ньому постійно пересуваються робоча сила, ідеї, това-
ри і ресурси. В такому світі необхідна нова культура безпеки, яка про-
никає крізь кордони.  
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Тому більш як раніше відчувається потреба в перспективному 
багатовимірному підході, який можна застосувати як до концептуаль-
ного відпрацювання, так і до скоординованих практичних дій. Імпера-
тивами, що визначають перспективу розвитку системи безпеки, є «до-
віра», «співробітництво», «взаємодія», «взаємозалежність», «попере-
дження», «прогноз» як глобальні стратегії розбудови системи безпеки 
в сучасному світі. Вказані категорії становлять предмет дослідження 
синергетики і термінологічно окреслюють особливий феномен – сине-
ргетичний потенціал світових економічних і суспільних процесів, які 
за своєю природою є динамічними, нелінійними, когерентними.  

Попередження і прогнозування небезпек за допомогою тради-
ційних моделей, побудованих на аналізі рівноважних станів, сьогодні 
вже не повною мірою заслуговують довіри. Необхідно переходити до 
моделей, націлених на опис нерівноважних процесів, які використову-
ють апарат нелінійної динаміки, синергетики.  

Стан дослідження. Проблеми економічної безпеки досліджую-
ться в працях вітчизняних та зарубіжних науковців: З. Варналія, О. Вла-
сюка, Б. Губського, В. Загашвілі, В. Сєнчагова, А. Сухорукова та ін.  

Ідеї синергетики стосовно дослідження економічних систем 
знайшли істотний розвиток у працях В.-Б. Занга [1], Е. Петерса, Т. Пу, 
В. Євстігнєєва, А. Мяснікова [2], Б. Кузнєцова [3, 4]. Внаслідок цього 
активно розвивається новітній науковий напрямок економічної науки – 
синергетична економіка, в межах якого вивчаються специфічні («синерге-
тичні») ефекти взаємодії і взаємовпливу різних економічних факторів.  

У вітчизняній науковій економічній літературі за даною темати-
кою заслуговують на увагу праці А. Гальчинського, С. Єрохіна, 
М. Ожевана, В. Плаксіна [5, 6], А. Сухорукова [7], Д. Чистиліна.  

Однак, зважаючи на вже існуючі теоретичні дослідження в ца-
рині застосування ідей синергетики у сфері економіки, в сучасній віт-
чизняній науковій літературі існує дефіцит нових теоретичних напра-
цювань з питань дослідження синергетичної природи процесу забезпе-
чення економічної безпеки держави. Визначення системи заходів щодо 
нейтралізації економічних загроз потребує врахування ефектів, що 
виникають внаслідок їх одночасного співіснування, взаємодії, взаємо-
впливу, іншими словами, синергії. Тому теорія економічної безпеки 
потребує розширення проблемного кола досліджень, доопрацювання із 
врахуванням саме таких ефектів, що пов’язані з нелінійною взаємоді-
єю різних загроз і ризиків економічній безпеці держави. 

Мета статті – пояснити нелінійну, динамічну природу економі-
чної безпеки держави на засадах синергетики. 

Виклад основних положень. Швидке поширення ідей синерге-
тики в економічній сфері було спричинено виникненням викликів та 
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загроз класичним уявленням економічної теорії [3]. Однак ідеї та 
принципи синергетичної концепції ще не знайшли широкого застосу-
вання в теорії і практиці національної економічної безпеки. Тому клю-
човим завданням статті постає розвиток синергетичної концепції еко-
номічної безпеки держави. 

Конструктивне розв’язання поставлених завдань потребує чіткої 
визначеності понятійно-термінологічного апарату в смисловому полі 
проблем економічної безпеки. Дослідженню насамперед підлягають 
такі деструктивні фактори, як ризик і загроза. 

Задля вироблення науковцями ефективних економічних рішень 
економічні загрози вивчаються і класифікуються за різними ознаками, 
що дає змогу швидкої ідентифікації, моніторингу та оцінки ступеня 
загрози. Однак це лише необхідна умова. Ефективність системи еко-
номічної безпеки, на нашу думку, визначається тим, наскільки потуж-
ним потенціалом вона володіє для реагування не на окремі загрози, які 
стають провідними у певних часових проміжках, а на економічну ситуа-
цію, яка є продуктом спільної дії системи загроз. Цим зумовлюється необ-
хідність класифікації і аналізу загроз економічній безпеці з огляду на той 
факт, що вони утворюють цілісну систему, яка є динамічною, нестабіль-
ною, відкритою, з нелінійми зв’язками між окремими складовими (загро-
зами), а тому за ключовими ознаками є синергетичною.  

Зважаючи на об’єктивність існування особливих, синергегтич-
них ефектів, що виникають внаслідок взаємодії загроз і ризиків різного 
походження і впливають на стан національної економіки, зроблено 
спробу розширити методологічний апарат дослідження поняттями та 
інструментами синергетики. Основними серед них вважають: синерге-
тичний ефект, синергетичний ризик, синергетична загроза.  

Невикористаний потенціал конструктивного реагування на ви-
клики і загрози економічній безпеці пов’язується з об’єктивним існу-
ванням синергетичного ефекту, який є продуктом взаємодії різних 
економічних загроз.  

Синергетичний ефект розглядається як «ядерний компонент» будь-
якої економічної системи, в тому числі й системи економічних загроз. 
Тому якість системи економічної безпеки ототожнюється з її здатністю 
адекватно реагувати на так звану «синергетичну загрозу», що являє собою 
результат спільної дії потенційних і реальних загроз у конкретних соціа-
льно-економічних умовах. За визначенням А. Мяснікова, синергетичний 
ефект в економіці – це результат кооперативної взаємодії елементів еко-
номічної системи, що призводить до зміни якісного складу економіки та 
траєкторії її розвитку, тобто втримання економіки на стійкій траєкторії 
розвитку, незважаючи на екзогенні шоки та ендогенні флуктуації [2]. 
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Поняття «синергетична загроза» походить від поняття «сине-
ргетичний ризик». Вітчизняний учений професор В.І. Плаксін запро-
понував концептуальний базис синергетичного ризику економічної 
системи (ЕС), вихідні положення методології механізму формування 
синергетичної ефективності системи [5]. Згідно з висунутою науковою 
гіпотезою синергетичний потенціал системи визначає її синергетичну 
ефективність, яка на практиці знижується синергетичним ризиком. 

Найголовнішим у цьому підході є те, що ризик розглядається як 
інтегральна величина всієї величини об’єму результату економічної 
системи (Сх), яка в загальному вигляді представлена так:  

 

РС = f (Сх), 
 

де РС – величина ризику економічної системи;  
Сх – величина об’єму результату економічної системи. 

 
Синергетичний ризик економічної системи представлений авто-

рами роботи [6] у вигляді такої математичної моделі:  
 

ОРСС = Σ ОРПі * КВРі , 
 

де ОРПі – величина ризику потенціалу і-підсистеми всієї системи гос-
подарювання, грн;  
КВРі – коефіцієнт ступеня впливу (+, -) ризику потенціалу і-під-
системи на синергетичний ризик всієї господарської системи; 
n – кількість ризикоформувальних підсистем господарської системи. 

 
При цьому йдеться про кількісне вимірювання ризику.  
Синергетичний ризик обумовлений синергетичним ефектом ЕС, 

він якісно і кількісно пов’язаний із цим показником. Останній, що та-
кож доведено автором концепції, характеризує всі види діяльності 
будь-якої соціально-економічної системи, розглядає її складний і ди-
намічний механізм функціонування та розвитку в умовах ризику. Дже-
рело синергетичного ризику обумовлене взаємодією підпотенціалів 
економічної системи [5]. 

Синергетичний ризик економічної системи, в авторському ро-
зумінні, формується ризиками потенціалів кожної з підсистем, що вхо-
дять до її складу. При цьому враховується ступінь впливу ризику по-
тенціалу кожної підсистеми на синергетичний ризик усієї господарсь-
кої системи. Кожній підсистемі відповідає свій ступінь впливу ризику 
потенціалу на синергетичний ризик усієї господарської системи. 
Об’єктом ризику є вся економічна система, а не окремі заходи, які згі-
дно з планом можуть вплинути на її ефективність.  
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Відповідно до пропонованої моделі синергетичний ризик є не 
що інше, як сума ризиків підсистем, із яких складається цілісна еконо-
мічна система. В даному випадку правильніше говорити не про сине-
ргетичний, а про синергічний ефект (синергію) ризиків різних підсис-
тем. Будь-яка ЕС на всіх етапах свого існування характеризується по-
тенціалом ефективності і потенціалом ризику. Синергетичний ефект 
характеризує всі види діяльності будь-якої соціально-економічної сис-
теми, розкриває її складний і динамічний механізм функціонування і 
розвитку в умовах ризику [6]. Така позиція означає, що синергетич-
ність ЕС є джерелом синергетичного ризику.  

Базуючись на проведеному аналізі визначень категорії «загроза 
економічній безпеці держави» та застосовуючи ідеї синергетичної 
концепції, визначено категорію «синергетична загроза економічній 
безпеці держави»: це кумулятивний вплив на систему економічної 
безпеки держави, що спричиняє взаємодією ризиків окремих елементів 
системи. Синергетична загроза обумовлена синергетичним ефектом 
системи економічної безпеки, вона якісно та кількісно пов’язана з ним. 
Нелінійна взаємодія ризиків, що притаманні окремим елементам сис-
теми, може продукувати якісні негативні зміни в національній еконо-
міці. Отже, синергетична загроза є негативним синергетичним ефек-
том. На нашу думку, поняття «синергетична загроза економічній без-
пеці держави» є реальною і перспективною економічною категорією. 

Синергетичність системної дії економічних загроз вимагає аналі-
зу запроваджуваних захисних механізмів. Активним механізмом забез-
печення економічної безпеки є прогнозування рівня ризику, визначення 
його критичних (порогових) значень і утримання рівня ризику в допус-
тимих межах конкретних соціально-економічних умов.  

Зважуючи на виправданість такого підходу, слід визнати його 
недостатню ефективність у ситуаціях, коли динаміка ризиків зростає, 
наприклад, в допустимому діапазоні, не перетинаючи його граничних 
меж. За відсутності явних загроз економічній безпеці, тим не менше, 
стан економічної системи може суттєво погіршуватися, досягати форм 
стагнації через виникнення негативного синергетичного ефекту в су-
купності загроз. Тому орієнтуватися виключно на граничні норми еко-
номічних показників (ризиків, загроз) недостатньо. Важливо передба-
чати і враховувати синергетичний ефект взаємовпливу різних загроз 
навіть тоді, коли вони перебувають у допустимих межах.  

Це потребує наявності спеціального інструментарію, конкрет-
них методів вимірювання ризику, його наслідків і заходів попереджен-
ня, локалізації і комплексного, ефективного страхування у специфіч-
них умовах кожної ЕС і зовнішньому середовищі. Ключовою тут по-
стає проблема подальшого пошуку точних і обґрунтованих методів 
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визначення показників синергетичного ризику, їх впливу на кінцеві 
результати функціонування і розвитку ЕС [5]. 

Потребує розв’язання проблема вимірювання ризиків. Спочатку 
слід визначитися, що є мірою ризику в економіці. Найбільш пошире-
ною мірою ризику слід вважати середньоквадратичне відхилення – 
додатний квадратний корінь з дисперсії: чим меншим є розсіювання 
(дисперсія) результату рішення, тим більше він передбачуваний (імо-
вірнісний), тобто ризик є меншим. Якщо варіація (дисперсія) дорівнює 
нулю, то ризик повністю відсутній.  

У практичній діяльності міру найчастіше становить прибуток. 
Причому прийняття рішення значною мірою залежить від ставлення до 
ризику особи, що приймає рішення. Суб’єктивне ставлення до ризику 
враховується і визначається кількісно в теорії Неймана – Моргенштерна.  

Однак орієнтація на ступінь розсіювання або на прибуток не бе-
руть до уваги найвпливовіше – синергетичний ефект, який є продук-
том їх нелінійної взаємодії загроз і ризиків. Актуальним у зв’язку з 
цим видається подальше дослідження методології управління 
об’єктами і процесами в умовах ризику. Це вимагає вдосконалення 
оцінки ризику як складної і важливої категорії з позиції системного 
підходу, яка передбачає розгляд ризиків у масштабах всієї системи 
навіть у разі прийняття окремого рішення певного характеру (інвести-
ційного, організаційного, технічного тощо) [5]. 

Процедура вимірювання синергетичного ризику означає вимі-
рювання синергетичного ефекту системи ризиків. І тут у науковому 
полі окреслилися різні точки зору. Одну з них сформулював російсь-
кий дослідник А. Мясніков: «синергетичний ефект – це явище якісно-
го, а не кількісного характеру, тому вимірювання синергетичного ефе-
кту позбавлене смислу» [2]. Водночас учений додає: «неможливо ви-
міряти синергетичний ефект, але можливо виміряти його кількісний 
вплив на той чи інший процес» [Там само].  

Складовими механізму синергетичного ризику, на думку 
В. Плаксіна, можуть бути: кооперація факторів потенціалу ризику під-
систем у конкретній господарській системі; врахування життєвого ци-
клу системи, який відображає основні етапи життєвого циклу кінцево-
го продукту або його сукупностей та ін. [5]. 

Особливий науковий інтерес у проблемному полі застосування 
ідей синергетики в теорії національної економічної безпеки становить 
взаємодія системи економічних загроз і системи економічної безпеки. 
Перша становить складну динамічну систему причинно-наслідкових 
зв’язків. Економічні загрози можуть посилюватися та слабшати. Сис-
тема складається з великої кількості контурів зворотних зв’язків, наяв-
ність яких може значно посилити результати реалізації будь-якої конк-
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ретної економічної загрози та викликати синергетичну загрозу еконо-
мічній безпеці держави. 

В процесі теоретичного вивчення цього питання автором виок-
ремлено дві альтернативні моделі взаємодії заявлених систем.  

«Лінійно-адресна» модель. Базовою в сучасній економічній тео-
рії і практиці є «лінійно-адресна» (множинно-точкова) модель взаємо-
зв’язку системи економічних загроз і системи економічної безпеки. Її 
головна сутність реалізується через принцип: кожна загроза потребує 
відповідного економічного інструменту щодо її попередження і подо-
лання. Це означає, що існує дві відносно автономні множини – множи-
на загроз і множина економічних інструментів (механізмів), між якими 
встановлюється прямий лінійний зв’язок.  

Лінійно-адресний підхід покладено в основу розробки моделі супе-
речливих зв’язків між елементами системи економічної безпеки та загро-
зами на рівні діяльності акціонерного товариства, яку пропонують вітчиз-
няні дослідники І. Мігус і С. Лаптєв [8]. Згідно з даною моделлю загрози 
розуміють як окремий елемент системи економічної безпеки будь-якого 
суб’єкта господарської діяльності, що вступає у суперечливі зв’язки з ін-
шими елементами системи. І хоча загрози й інструменти безпеки не роз-
глядаються як автономні, ключовий момент зберігається: нейтралізацію 
впливу здійснювати адресно, за основними групами загроз. 

У такому разі не береться до уваги ключова характеристика сис-
теми економічних загроз – її синергетичність, хоча така властивість є 
природною, об’єктивною, іманентною. Ігнорування синергетичності 
системи загроз проявляється в ігноруванні синергетичних ефектів, які 
є продуктом нелінійної взаємодії загроз різного типу. Внаслідок цього 
загострюється протиріччя між синергетичністю системи загроз і ліній-
ним характером реагування на них з боку системи економічної безпеки. 
Економічні ризики створюють синергетичний ефект, а захисні економічні 
механізми – ні. На синергетичний ефект ризиків система економічної без-
пеки відповідає окремими, автономними інструментами. Однак, як під-
тверджують реалії сучасного економічного життя, сукупна дія інструмен-
тів економічної безпеки є безсилою перед синергетичною загрозою як 
акумуляцією загроз різного типу. Це свідчить про низьку (або недостат-
ню) ефективність засобів подолання економічних загроз. 

Оскільки синергетичний ефект загроз існує об’єктивно, то важ-
ливе завдання – забезпечення синергетичності системи економічної 
безпеки. Система економічної безпеки повинна бути налаштована на 
продукування синергетичних ефектів від впровадження економічних 
механізмів, що є умовою її ефективності. 

Пов’язуючи ефективність системи економічної безпеки з існу-
ванням синергетичної загрози, зроблено спробу розробити синергети-
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чну модель взаємозв’язку системи загроз і системи економічної безпе-
ки. Така модель базується на принципі взаємодії синергетичних ефек-
тів загроз із синергетичними ефектами від упровадження захисних 
механізмів. Згідно з висунутою вимогою здійснюється перехід від ад-
ресного реагування до виокремлення зони взаємодії синергетичних 
ефектів – «зони синергетичного ефекту». 

Природа формування такої зони пояснюється наступним чином. 
Кожна з даних систем формує власне «силове» поле, яке володіє пев-
ним потенціалом впливу на економічну систему. На перетині «сфери 
загроз» і «сфери безпеки» утворюється своєрідна «зона синергетичного 
ефекту» – простір, де формується синергетична загроза і генералізується 
система дій (рішень) щодо її подолання; концентруються «ефектотворні» і 
«ризикотворні» фактори у складній взаємодії між собою. Це є середови-
щем концентрації негативних синергетичних ефектів економічних загроз і 
позитивних синергетичних ефектів економічних рішень. 

Функціонування економічної системи розглядається з позицій 
економічної синергетики як безперервний процес виникнення і 
розв’язання протиріч (конфліктів) між елементами економічної систе-
ми і системою загроз внутрішнього і зовнішнього характеру. Виходячи 
з такого розуміння, «зона синергетичного ефекту» найбільш точно ха-
рактеризує реальний стан економіки як системи з точки зору співвід-
ношення потужності загроз і відповідних економічних рішень як спо-
собів реагування. Таке співвідношення можна вважати мірою ефекти-
вності розвитку економічної системи. 

Висновки. У глобалізованих умовах національна економіка як 
відкрита система функціонує в складному середовищі, яке характери-
зується нестабільністю і певною динамікою змін. Таке середовище 
вимагає швидкої адаптації, знань законів розвитку і врахування факто-
рів невизначеності, нестійкості ринкового економічного середовища. 
Реально якісні і кількісні зміни зовнішніх і внутрішніх умов економіч-
ної діяльності створюють (породжують) загрози для національної еко-
номічної безпеки. Саме тому економічну безпеку держави слід дослі-
джувати з позицій синергетичного підходу, який враховує складні не-
лінійні зв’язки всередині економічної системи. 

Подальше дослідження проблем економічної безпеки держави 
пов’язано з вивченням синергетичних механізмів і синергетичних ефе-
ктів, розширенням понятійного апарату досліджуваної сфери категорі-
ями синергетики.  
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Остапчук Д.А. Формирование синергетической концепции эко-
номической безопасности государства 

Исследуются методологические основы экономической безопасности 
государства. Система национальной экономической безопасности анализиру-
ется с позиций нелинейности и сложности экономических процессов. Обос-
новывается необходимость расширения категориального аппарата экономи-
ческой безопасности такими понятиями, как «синергетический риск», «сине-
ргетическая угроза», «синергетический эффект». 

Ключевые слова: система экономической безопасности государ-
ства, система экономических угроз, синергетическая экономика, сине-
ргетический эффект, синергетический риск, синергетическая угроза, зона 
синергетического эффекта. 

 
Ostapchuk D.O. Forming a synergetic concept of economic security 

of the state 
The article researches methodological framework of economic security 

of the state. The system of national economic security is analyzed from the 
viewpoint of non-linearity and complexity of economic processes. The need to 
expand categorical system of economic security by such concepts as «synergis-
tic risk», «synergistic threat», «synergistic effect» is grounded. 

Key words: system of economic security of the state, system of eco-
nomic threat, synergetic economics, synergetic effect, synergetic risk, synergetic 
threat, zone of synergetic effect. 
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УДК 338.439.025.1(477):338.439(100)          Я.С. Піцур, О.С. Сенишин 
 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ  
ЯК ПРЕВЕНТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ  

ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
 
Розглянуто теоретичні аспекти соціально-економічного прогнозу-

вання як превентивного інструменту зміцнення економічної безпеки дер-
жави. Проаналізовано та визначено сутність понять «прогноз», «перед-
бачення», «віщування», форм передбачення, елементів системи прогнозу-
вання; подано основні класифікаційні ознаки видів прогнозу; охарактери-
зовано основні відмінності між прогнозом і планом тощо.  

Ключові слова: прогноз, план, передбачення, віщування, гіпотеза, 
прогностика, соціально-економічне прогнозування. 

 

Постановка проблеми. Сучасний розвиток ринкових відносин 
спонукає будь-який економічний об’єкт, у тому числі підприємство, до 
організації системи соціально-економічного прогнозування як безпе-
рервного процесу передбачення змін зовнішнього середовища та адап-
тації внутрішніх факторів виробництва для подальшого зростання з 
метою вирішення конкретних комерційно-ділових цілей і завдань. От-
же, дослідження соціально-економічного прогнозування як інструмен-
та передбачення майбутнього є надзвичайно актуальним.  

Мета статті – визначення соціально-економічного прогнозуван-
ня як інструменту дослідження потреб та можливостей їх передбачен-
ня в сучасних умовах.  

Соціально-економічне прогнозування у нашому випадку харак-
теризується двома складовими: економічною та соціальною. Економі-
чне прогнозування як система наукових досліджень якісного й кількіс-
ного характеру спрямована на визначення тенденцій розвитку націона-
льної економіки на основі пошуку ефективних шляхів досягнення ці-
лей цього розвитку. Соціальна складова прогнозування спрямована на 
задоволення цілої низки потреб соціуму. Саме тому прогнозування 
застосовується на попередньому етапі стратегічного планування і 
сприяє розробці концепції економічного розвитку на перспективу, а 
також відіграє визначальну роль в процесі реалізації плану. 

Стан дослідження. Різні аспекти соціально-економічного про-
гнозування були предметом досліджень як зарубіжних, так і вітчизня-
них учених. Вагомий внесок у створення теоретико-практичної науко-
вої бази економічного програмування та прогнозування зробили ака-
деміки В.М. Геєць, І.І. Лукінов, учені-економісти В.Ф. Беседін, Ю.В. Гон-
чаров, І.М. Євдокимова, І.В. Крючкова, Б.Я. Панасюк, М.Т. Пашута, 
А.Г. Савченко, М.М. Якубовський та інші. На сучасному вказана про-
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блема широко висвітлюється у працях вітчизняних учених: Н. Жу-
равльової, Л. Канторовича, І. Коркуни, О. Кузьміна, Г. Лопушинської, 
С. Ожегової, В. Парсяка, С. Покропивного, Г. Тарасюка, Ф. Федоренка, 
Л. Шваб та інших, а також таких російських науковців: В. Базарова, 
В. Борисевича, Г. Кандаурової, Н. Кондратьєва, В. Леонтьєва, В. По-
пова, А. Уткіна та ін. 

Аналіз наукових літературних джерел вказує на те, що соціаль-
но-економічне прогнозування є ще недостатньо дослідженим; практи-
чно не розроблені науково-методичні засади його організації.  

Виклад основних положень. Для з’ясування змісту поняття 
«соціально-економічне прогнозування» як економіко-управлінської 
категорії слід дати його визначення. У практичному аспекті адмініст-
ративне планування та прогнозування, яке ґрунтувалося на застосу-
ванні вольових командних принципів керівництва і управління, посту-
пово втрачає наказово-регулятивні зв’язки, оскільки на зміну йому 
приходять такі характерні ознаки ринкових регуляторів, як свобода 
підприємницької діяльності, приватна власність, демократичність в 
економічних взаємовідносинах тощо. Проте теоретична ідентифікація 
цих перетворень у сучасній теорії управління, програмування та про-
гнозування зводиться до вживання термінів «передбачення», «опові-
щення», «віщування» «гітопеза» тощо. Зрозуміло, що багатогранність 
докорінних практичних перетворень указані поняття не можуть відо-
бразити. Вважаємо, що більш точним і теоретично обґрунтованим буде 
вживання термінів «прогнозування» чи «соціально-економічне прогно-
зування», які знаходяться в одному топонімічному ряді з такими по-
няттями, як «прогноз», «гіпотеза», «план», «віщування», «передбачен-
ня». При цьому слід зрозуміти відмінності між цими поняттями. 

Ключове слово «прогноз» у перекладі з грецької мови означає 
«передбачення, передрікання» і, на жаль, поки що вживається лише у 
дисертаційних дослідженнях та наукових статтях, небагатьох посібни-
ках та підручниках. У науковому обігу це поняття вперше почало вжи-
ватись у медицині. Давньогрецький вчений та видатний лікар Гіппок-
рат (460–377 рр. до н. е.) є автором відомої праці «Прогностика», у 
якій зміст понять «передбачення», «передрікання», «прогнозування» 
розглядаються через призму перебігу (протікання) хвороби.  

Отже, з наукової точки зору під поняттям «прогноз» слід розу-
міти науково обґрунтоване судження про можливі стани об’єкта в 
майбутньому, про альтернативні шляхи і строки їх досягнення [1, c. 8–
9; 2, c. 5; 3, c. 6; 4, c. 9–10].  

Зауважимо, що прогнозування є частиною більш загального по-
няття «передбачення», котре поєднує всі різновиди способів здобуван-
ня інформації про майбутнє: наукове, що засноване на знанні законо-
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мірностей розвитку природи, суспільства, мислення; інтуїтивне – на 
передчуттях людини; буденне – на так званому життєвому досвіді, 
прикметах і т. ін.; релігійне пророкування ґрунтується на вірі в над-
природні сили, на марновірствах тощо. Отже, передбачення за своєю 
сутністю є широким за змістом поняттям. 

Залежно від ступеня конкретності й характеру впливу на хід до-
сліджуваних процесів розрізняють три форми передбачення [3, c. 6]: 

– Гіпотеза (загальнонаукове передбачення) – це наукове перед-
бачення на рівні загальної теорії. Основою для побудови гіпотези є 
теорія і відкриті на її основі закони, закономірності та причинно-
наслідкові зв’язки функціонування і розвитку досліджуваних об’єктів; 

– Прогноз – передбачення на рівні конкретно-прикладної теорії. 
Для прогнозу характерний більший ступінь визначеності й достовірно-
сті, оскільки він ґрунтується на якісних і кількісних показниках. Проте 
прогноз має імовірнісний характер, що впливає на взаємозв’язки з 
об’єктом прогнозування; 

– План – це постановка точно визначеної мети й передбачення 
конкретних, детальних подій досліджуваного об’єкта. У плані фіксу-
ють шляхи та засоби розвитку об’єкта відповідно до поставлених за-
вдань, обґрунтовують ухвалені управлінські рішення. 

Вищенаведені форми передбачення – послідовні рівні пізнання 
об’єкта в майбутньому. Висхідним початком цього процесу є загальнона-
укове передбачення станів об’єкта, завершальний етап – складання плану 
переведення об’єкта в новий заданий для нього стан. План і прогноз взає-
модоповнюють один одного стадіями планування; при цьому прогноз є 
фактором, який орієнтує практику з точки зору можливості розвитку в 
майбутньому, а прогнозування – інструментом розробки планів.  

Основні відмінності між поняттями «прогноз» та «план» за пев-
ними критеріальними ознаками відображені у табл. 1. 

 
Таблиця 1 

Основні відмінності між прогнозом та планом 
 

Ознака Прогноз План 
Зміст Варіативність Альтернативність 

Методи Імовірнісні та статистичні Балансові та інші  
розрахункові методи 

Взаємозв’язок 
Є складовою планування, проте 
існують галузі, в яких прогнозу-
ють, але не планують (напри-
клад, демографічні процеси) 

Ґрунтується на прогнозі 

Функції 
Створює наукові передумови  
для ухвалення управлінських 
рішень 

Спрямований на ухва-
лення і практичне  
здійснення управлінських 
рішень 
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Так, на відміну від планування як однієї з основних функцій 
управління, прогнозування в управлінському циклі характеризується 
меншою точністю і більшою протяжністю в часі, оскільки його основ-
не завдання – наукове передбачення розвитку виробництва, а також 
пошук рішень, які насамперед забезпечать умови для стратегічного 
розвитку певної соціально-економічної системи та її складових в оп-
тимальному режимі. Суттєві відмінності між системами прогнозування 
та планування подані у табл. 2 [4, с. 99]. 

 
Таблиця 2 

Характеристика основних відмінностей  
між системами прогнозування та планування 

 

Найменування  
критерію відмінності 

Система  
прогнозування Система планування 

Вхідні дані,  
що використовуються Менш достовірні Більш достовірні 

Повнота вхідних даних, 
що використовуються Дані ймовірні Дані достовірні 

Математичні методи, 
що застосовуються 

Прогнозовані, які 
дають достатньо  

узагальнений результат 
Більш точні 

Масштаб використання 
графічних методів Достатньо великий Достатньо обмежений 

Об’єкти Більш укрупнені Достатньо  
диференційовані 

Нормативне  
забезпечення 

Відсутнє  
або достатньо низьке 

Частково існує або 
порівняно високе 

Характер використання Ймовірнісний Нормативний 
 

Джерело: [4, с. 99]. 
 
Із даних таблиці 2 зрозуміло, що для системи планування харак-

терні процеси розробки та ухвалення управлінських рішень, тоді як 
головне призначення системи прогнозування полягає у створенні нау-
кових передумов реалізації планових ідей.  

На сучасному етапі розвитку економіки постає питання визна-
чення основних елементів системи прогнозування, до яких, зважаючи 
на різні погляди вчених [5, с. 75–76; 6; 7, с. 245], відносять: парадигму, 
закони, принципи, категорії, поняття, терміни, об’єкти, ретроспективні 
вихідні дані, політику прогнозування, моделі та методи прогнозування 
тощо (рис. 1). 
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Рис. 1. Основні елементи систем прогнозування 
 
Розглянемо їх детальніше. Під поняттям «парадигма» слід розуміти 

сукупність переконань, цінностей і технічних засобів, прийнятих науко-
вим співтовариством, які забезпечують існування наукової традиції. 

Якість прогнозування значною мірою залежить від глибини 
врахування принципів, їх кількості та дієвості. За словником 
С.І. Ожегова, принцип – основне, початкове положення будь-якої тео-
рії, вчення чи програми [8, с. 106]. Єдиним недоліком цього тверджен-
ня є те, що тут не називається джерело формування початкового поло-
ження, твердження.  

Історичний розвиток науки управління говорить про те, що ві-
домий американський інженер Ф. Тейлор – засновник школи науково-
го управління, вперше виділив ряд загальних принципів, які лягли в 
основу науки управління [9, с. 33]. До них він відносив: розподіл, ви-
мірювання праці; програми стимулювання; мотивацію; роль індивіду-
альних здібностей, менеджменту, профспілок у плановій діяльності 
організації та ін. 

Продовжувач його наукових пошуків – А. Файоль, вже заснов-
ник так званої класичної школи в менеджменті, вводить поняття зага-
льних принципів побудови структури організації [9, с. 37]. Однак, на 
його думку, ці принципи повинні бути гнучкими і здатними пристосу-
ватися до будь-яких запитів, оскільки «в адміністративних засадах не-
має нічого негнучкого та абсолютного; все в них є питанням міри. 
Майже ніколи не застосовується один і той самий принцип у схожих 
умовах: потрібно враховувати різні та змінювані обставини, відміннос-
ті та заміну людей і багато інших змінних елементів» [10, с. 20]. Тому 

ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ ПРОГНОЗУВАННЯ 
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Категорії, 
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прогнозування 
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дані 
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Методи  
прогнозування 
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до таких принципів А. Файоль відносить: єдність, неперервність, гнуч-
кість і точність.  

Ще один елемент систем прогнозування – вихідні дані, які ста-
новлять так звану ретроспективну інформацію, що відображає сфор-
мовані закономірності, властиві досліджуваному явищу чи процесу. 

На відміну від попереднього елемента системи прогнозування, по-
літика як невід’ємний структурний елемент цієї системи є санкціонованим 
засобом досягнення сформульованих цілей, які надаються за допомогою 
загальноприйнятих процедур ухвалення управлінських рішень. 

Також важливим елементом системи соціально-економічного 
прогнозування є система методів та моделей. У практиці соціально-
економічного прогнозування застосовуються широкий спектр методів, 
які являють собою комплекс засобів та прийомів розробки прогнозів.  

Так, доктор економічних наук професор А.Ф. Мельник [11, с. 142] 
для розробки різноманітних прогнозів та реалізації індикативних планів 
на різних рівнях соціально-економічного прогнозування рекомендує за-
стосовувати наступні методи: системного аналізу, балансовий, норматив-
ний, економіко-математичні та програмно-цільовий. Особлива увага при-
діляється наступним з них: балансовому, який використовується під час 
розробки Державної програми економічного і соціального розвитку, нор-
мативному та економіко-математичного моделювання. 

Досить цікавою є думка Г.М. Тарасюк, Л.І. Шваб [12, с. 11] з 
приводу методів прогнозування, які розглядають їх з позиції трьох 
підходів: системного, конкретно-історичного та комплексного. Систе-
мний підхід передбачає, по-перше, розгляд системи прогнозування як 
єдиного цілого, вивчення об’єкта управління, зважаючи на всі його 
аспекти: економічний, соціальний, технічний, екологічний та ін.; по-
друге, можливість поділити систему на підсистеми і дослідити їх взає-
модію. Конкретно-історичний підхід як один із методів дослідження 
науки прогнозування передбачає вивчення відносин у сфері прогнозу-
вання як процесів, що знаходяться на стадії розвитку та змінюються 
під впливом факторів, що впливають на них.  

Класифікуючи моделі як ще один із елементів системи прогно-
зування, які часто використовуються у прогнозуванні, відомий дослід-
ник У. Леппард [13, с. 34] виділив наступні: логіко-раціональні з домі-
нуванням мислення; суб’єктивного передбачення з домінуванням від-
чуття та прагматичного нарощування з домінуванням дії. Крім цього, 
вважаємо, що доцільно вказати на такі два класи моделей у системі 
соціально-економічного прогнозування: концептуальні та математичні. 
До перших відносимо ті, що на понятійному рівні встановлюють вплив 
одних категоріальних змінних на інші, тенденції їхньої зміни (розвит-
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ку) залежно від умов ділового середовища, а також містять відповід-
ний набір альтернативних стратегій. Загальну класифікацію видів со-
ціально-економічного прогнозування з огляду на окреслені позиції 
науковців подано у табл. 3. 

 
Таблиця 3 

Класифікація видів соціально-економічного прогнозування 
 

Критерії Види соціально-економічного прогнозування 

1 2 

За масштабом 
прогнозування 

- міжнародне 
- макроекономічне (національне, народногосподарське) 
- структурне (міжгалузеве і міжрегіональне) 
- прогнози розвитку народногосподарських комплексів 
(паливно-енергетичного, агропромислового, інвести-
ційного, виробничої інфраструктури, сфери обслугову-
вання населення) 
- прогнози галузеві й регіональні 
- прогнози первинних ланок народногосподарської сис-
теми (підприємств, виробничих об’єднань, окремих 
виробничих продуктів тощо) 
 

За часом  
попередження 

- оперативне 
- короткотермінове 
- середньотермінове 
- довготермінове 
- далекотермінове 
 

За характером 
об’єкта  

прогнозування 

- розвитку виробничих відносин 
- соціально-економічних передумов і наслідків глобалізації 
- динаміки народного господарства (його темпів, факто-
рів і структури) 
- відтворення трудових ресурсів 
- зайнятості, підготовки і перепідготовки кадрів 
- економічного використання природних ресурсів 
- відтворення основних фондів і капітальних вкладень 
- рівня життя населення 
- фінансових відносин, доходів і цін 
- зовнішніх економічних зв’язків тощо 
 

За функціональ-
ною ознакою 

- пошукове 
- нормативне 
 

За ступенем 
визначеності 
досліджуваних 
параметрів 

- детерміноване 
- стохастичне 
- змішане 
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1 2 

За призначенням - рекомендоване 
- обов’язкове для виконання 

За ступенем 
складності 

об’єкта прогно-
зування 

- надпросте 
- просте 
- складне 
- надскладне 

За критерієм 
кількісної оцінки 
результатів 
дослідження 

- інтервальне 
- точкове 

За ступенем 
інформаційної 
забезпеченості 

- прогноз із повним забезпеченням кількісною інформацією 
- прогноз із неповним забезпеченням кількісною інфор-
мацією 
- прогноз із якісною ретроспективною інформацією 
- прогноз із повною відсутністю ретроспективної інформації 

 

Таблиця складена на основі критичного аналізу положень, окреслених 
В.М. Гейцем, Т.С. Клебановою, О.І. Черняком, В.В. Царьовим та ін. [9, с. 83–
84; 26, с. 42–46; 29, с. 12–15] 

 
Важливим елементом системи соціально-економічного прогно-

зування буде розгляд її видів (форм) та їх групування за різними кла-
сифікаційними ознаками. Науково доведено, що поки що не існує єди-
ної класифікації видів соціально-економічного прогнозування. Аналі-
зуючи зміст багатьох наукових праць [4, с. 83–85; 14, с. 45–54; 15, 
с. 13–14; 16, с. 25; 17, с. 63; 18, с. 7–8; 19, с. 13–15; 20; 21, с. 24–25; 22, 
с. 39–43], можемо виокремити основні класифікаційні напрямки видів 
соціально-економічного прогнозування та визначити основні критерії 
їх поділу за кожним із схематично наведених у табл. 3 напрямків.  

В основу такої класифікації покладено наступні критерії: масштаб 
прогнозування, час попередження, характер об’єкта прогнозування, функ-
ціональну ознаку, ступінь визначеності досліджуваних параметрів, при-
значення, складність об’єкта прогнозування, кількісну оцінку результатів 
дослідження, ступінь інформаційної забезпеченості та ін. 

Подана у табл. 3 система прогнозів охоплює різноманітні види 
прогнозів, які діють на макрорівні, тобто на загальнодержавному рівні, 
а також прогнози, що розробляються на підприємстві загалом.  

Висновки. Наведений вище аналіз дає право зробити такі  
висновки: 

– під поняттям «прогноз» слід розуміти науково обґрунтоване 
судження про можливі стани об’єкта в майбутньому, про альтернатив-
ні шляхи і строки їх досягнення; 
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– термін «прогнозування» стоїть в одному топонімічному ряді з та-
ким поняттям, як «планомірність». Так, основні характерні ознаки планомі-
рності – відповідність, узгодженість, координація, цілеспрямованість пев-
них дій, які більшою мірою є об’єктивними за своєю суттю, тоді як прогно-
зування відображає суб’єктивну практичну реалізацію цієї й за своєю при-
родою є суб’єктивно свідомою, цілеспрямованою діяльністю людини; 

– основними елементами системи прогнозування, зважаючи на 
різні позиції вчених, є: парадигма, закони, принципи, категорії, понят-
тя, терміни, об’єкти, ретроспективні вихідні дані, політика прогнозу-
вання, моделі та методи прогнозування тощо; 

– важливий елемент системи соціально-економічного прогнозу-
вання – розгляд її видів та їх групування за різними класифікаційними 
ознаками. В основу такої класифікації нами покладено наступні критерії: 
масштаб прогнозування, час попередження, характер об’єкта прогнозу-
вання, функціональна ознака, ступінь визначеності досліджуваних пара-
метрів, призначення, складність об’єкта прогнозування, кількісна оцінка 
результатів дослідження, ступінь інформаційної забезпеченості та ін. 
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Пицур Я.С., Сенышин О.С. Социально-экономическое прогно-
зирование как превентивный инструмент укрепления экономической 
безопасности 

Рассмотрены теоретические аспекты социально-экономического 
прогнозирования как превентивного инструмента укрепления экономичес-
кой безопасности государства. Проанализирована и определена сущность 
понятий «прогноз», «предсказание», формы предвидения, элементы сис-
темы прогнозирования; представлены основные классификационные при-
знаки видов прогноза; охарактеризованы основные различия между про-
гнозом и планом и т.д. 

Ключевые слова: прогноз, план, предвидение, предсказание, гипо-
теза, прогностика, социально-экономическое прогнозирование. 

 
Pitsur Y.S., Senyshyn O.S. Socio-economic forecasting as a 

preventive tool to the economic security strengthening  
The article deals with the theoretical aspects of the socio-economic 

forecasting as a preventive tool to the economic security strengthening of the 
state. The essence of the concepts «prognosis», «prediction», «prophecy», 
prediction forms, the system forecasting elements are analyzed and defined. The 
main classification features elements of the forecasting types are given. The 
differences between forecast and plan are characterized. 

Key words: forecast, plan, anticipation, prediction, hypothesis, 
prognosticate, socio-economic forecasting. 
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ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ  
У СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 
 
Проаналізовано сутність податкового контролю як виду фінансо-

вого контролю та його роль у забезпеченні економічної безпеки держави. 
Визначено основні способи та принципи організації податкового контро-
лю. Запропоновано шляхи вдосконалення податкового контролю в Україні. 

Ключові слова: економічна безпека держави, контроль, подат-
ковий контроль, принципи податкового контролю, способи податково-
го контролю. 

 

Постановка проблеми. У стабільності будь-якої сучасної дер-
жави важливу роль відіграє стан її економічної безпеки, під якою ро-
зуміють такий стан економіки й інститутів влади, за якого забезпечу-
ється гарантований захист національних інтересів, соціальний напря-
мок розвитку країни в цілому, достатній оборонний потенціал навіть за 
найбільш несприятливих умов розвитку внутрішніх і зовнішніх проце-
сів [1]. Однією з найважливіших складових економічної системи є пода-
тки. Зростання їх ролі та значення у формуванні доходної частини дер-
жавного бюджету країни в умовах переходу до ринкової економіки зу-
мовило необхідність виокремлення з державного фінансового контролю 
самостійного виду контролю, який пов’язаний із перевіркою, по-перше, 
законності та правильності формування платниками податків податкової 
бази, по-друге, нарахування та повного і своєчасного перерахування 
податків до бюджетної системи країни – податкового контролю.  

Стан дослідження. Питання податкового контролю та податко-
вої безпеки вже давно привертає увагу багатьох учених. До прикладу, 
О.І. Барановський, О.М. Бандурка, З.Б. Живко, О.Г. Данільян, В.І. Мун-
тіян, С. Пастернак-Таранущенко, В.М. Попович, А.Й. Реверчук, Я.Й. Ма-
лик, І.І. Кульчицький досліджують питання податкової безпеки. Окре-
слена проблематика висвітлена також у наукових працях М.А. Куцина, 
І.Ю. Копєлєва, В.Л. Ортинського, І.С. Керницького. Проте питання подат-
кового контролю в сучасній науковій літературі висвітлені недостатньо. 

Мета статті полягає у визначенні ролі податкового контролю у 
забезпеченні економічної безпеки держави та особливостей його 
здійснення. 

Виклад основних положень. Найважливішими елементами си-
стеми забезпечення економічної безпеки держави є податки і податко-
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ва політика. Надання державою населенню суспільних благ і послуг, а 
також їх кількість і якість значною мірою залежать від податкової без-
пеки країни, яка є однією зі складових економічної безпеки. Значення 
податкової безпеки багаторазово зростає в міру переходу до економіки, 
що базується на ринкових принципах і механізмах господарювання. 

Безпосередній вплив на забезпечення податкової безпеки дер-
жави здійснює система оподаткування, яка становить сукупність пода-
тків та зборів, що встановлені державою, та механізму їх справляння. 
Система оподаткування, що ефективно функціонує, – це одна з визна-
чальних складових забезпечення економічного зростання держави. Від 
механізмів справляння податків залежать забезпеченість держави фі-
нансовими ресурсами та розвиток суб’єктів господарювання. 

З іншого боку, неефективність державної податкової політики є 
чинником, що дестабілізує економічну безпеку держави, а також ство-
рює умови для розвитку тіньових процесів в економіці. Ухилення від 
оподаткування значно скорочує дохідну частину бюджету країни, не 
дозволяючи державі у повному обсязі фінансувати соціальні, інвести-
ційні, оборонні й правоохоронні програми, що зрештою формує загро-
зу соціальній стабільності в суспільстві. Отже, податки як ресурсний 
фактор можуть бути для держави як засобом забезпечення безпеки, так 
і причиною посилення загроз і ризиків (скорочення податкових надхо-
джень до бюджету). При цьому застосовуються витончені схеми ухи-
лення від оподаткування, активно проводять сумнівні фінансові опе-
рації для досягнення злочинної мети – відмивання доходів, що зумов-
лює високий рівень податкових ризиків і є вкрай небезпечним і загроз-
ливим для економічної безпеки країни. 

Для зниження рівня зазначених ризиків сьогодні податкові ор-
гани отримали в своє розпорядження потужний важіль, який можна і 
необхідно використовувати задля забезпечення економічної безпеки 
держави, – податковий контроль як самостійний вид фінансового кон-
тролю. Під фінансовим контролем прийнято розуміти здійснювану з 
використанням специфічних організаційних форм та методів діяль-
ність державних органів, а в деяких випадках недержавних органів, 
наділених законом відповідними повноваженнями з метою встанов-
лення законності й достовірності фінансових операцій, об’єктивної 
оцінки економічної ефективності фінансово-господарської діяльно-
сті, підвищення доходних надходжень у бюджет та збереження 
державної власності. 

У податковій системі України податковий контроль є основною 
підсистемою, що визначається контрольною функцією податків, яка, 
своєю чергою, реалізується через координацію та контроль фінансово-
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господарської діяльності платників податків із використанням держав-
ними податковими органами різних форм і методів податкового конт-
ролю. Але досліджуючи сутність податкового контролю, необхідно 
чітко усвідомлювати, що належить до податкової системи держави. 
Загалом податкова система – це сукупність установлених у країні по-
датків та механізмів їх стягнення. Вимога системності полягає в тому, 
що всі податки мають бути взаємопов’язані, органічно доповнювати 
один одного, не мати протиріч із системою в цілому і з окремими її 
елементами. Системний підхід також означає, що повинні реалізову-
ватися головні функції податків. З огляду на функції податків як про-
яв їх сутності в дії та вираження їх властивостей функція вказує, 
яким чином реалізується суспільне призначення цієї економічної ка-
тегорії як інструменту вартісного розподілу та перерозподілу дохо-
дів. Звідси виникає головна розподільча функція податків, що вира-
жає їх сутність як особливого централізованого (фіскального) ін-
струменту розподільчих відносин [2]. Але будь-яка система повинна 
перебувати під певним захистом. Однією з форм захисту податкової 
системи є податковий контроль.  

Як складова державного управління економікою, податковий 
контроль має певну специфіку щодо застосування на практиці та ці-
льової спрямованості, яка відрізняє його від інших видів контролю. 
Це важливий елемент управління економікою та обов’язкова умова 
ефективного функціонування фінансової системи та економіки краї-
ни в цілому. Такий вид контролю притаманний будь-якій державі. 
Його основна мета – сприяння реалізації податкової політики держа-
ви для підтримання добробуту громадян і забезпечення економічної 
безпеки. 

Податковий контроль можна розглядати як у широкому, так і в 
вузькому значенні. У широкому розумінні це контроль держави за до-
триманням податкового законодавства всіма учасниками податкових 
правовідносин на всіх етапах податкового процесу – від установлення 
податків і зборів аж до припинення податкового обов’язку. Зокрема, 
деякі законотворчі процедури представницьких органів з розгляду по-
даткових законопроектів, підготовлені органами виконавчої влади, 
можна віднести до попереднього податкового контролю. Податковим у 
широкому сенсі є і відомчий контроль за дотриманням посадовими 
особами державних органів податкового законодавства. Можна згада-
ти також контрольні функції Рахункової палати за використанням роз-
порядниками бюджетних коштів податкових пільг, фінансових орга-
нів – за належним виконанням кредитними організаціями обов’язків 
щодо своєчасного і повного перерахування податкових платежів до 
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бюджету. Контроль за дотриманням податкового законодавства у вла-
стивих їм формах здійснюють також органи прокуратури і внутрішніх 
справ, митні органи.  

Податковий контроль у вузькому значенні – це владні дії упов-
новажених органів держави з перевірки законності обчислення, утри-
мання та сплати податків платниками податків та податковими агента-
ми. Саме в такому значенні термін «податковий контроль» вживається 
у Податковому кодексі України. Метою ж податкового контролю є 
забезпечення режиму законності у сфері оподаткування. Держава по-
винна регулярно перевіряти, наскільки правомірно діють учасники 
податкових правовідносин, і за необхідності забезпечувати дотри-
мання податкового законодавства шляхом застосування державно-
правових заходів переконання і примусу. Важливим завданням по-
даткового контролю є не тільки припинення правопорушень, але й 
вживання заходів, спрямованих на усунення причин і умов, що 
сприяють їх вчиненню. Ідеться про зміцнення податкової дисциплі-
ни платників податків та вдосконалення податково-правової куль-
тури суспільства в цілому. 

Здійснення податкового контролю необхідно розглядати у двох 
аспектах:  

– як функцію або елемент державного управління економікою; 
– як особливу діяльність із дотримання податкового законо-

давства.  
Обидва аспекти податкового контролю перебувають у нерозри-

вній єдності й безперервному розвитку і вдосконаленні. Таким чином, 
податковий контроль пов’язаний із широким переліком положень еко-
номічного та правового характеру, які визначають сутність контролю-
ючих процесів у податковій сфері та порядок і механізми його здійс-
нення. Тому, на наш погляд, доцільно оцінювати не тільки ті положен-
ня, категорії, явища податкової сфери, що безпосередньо пов’язані з 
процесом здійснення податкового контролю і мають суто економічну 
природу, але й ті, що опосередковано на нього впливають і мають пра-
вовий характер.  

Більшість таких категорій, положень, установок зосереджена в 
Податковому кодексі України. Адже саме він став головним важелем 
податкової реформи в Україні, що передбачала комплексний перегляд 
всієї системи оподаткування, зокрема базових принципів її побудо-
ви. І хоча Кодекс не вирішив усіх проблем, пов’язаних із недоско-
налістю податкових відносин, в цілому він все ж таки має шанси 
стати дієвим інструментом економічної політики держави. Розгляд 
та оцінка нововведень Податкового кодексу України дозволяють 
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виявити основні тенденції розвитку податкової сфери, зокрема сфери 
податкового контролю.  

Необхідно наголосити на тому, що саме податковий контроль 
забезпечує можливість кількісного відображення податкових над-
ходжень та їх зіставлення із потребами держави у фінансових ре-
сурсах для підтримки її безпечного існування. Через податковий 
контроль оцінюється ефективність податкового механізму, забезпе-
чується контроль за рухом фінансових ресурсів, виявляється необ-
хідність внесення змін до податкової системи, зокрема податкової 
політики. Податковий контроль – елемент, що формує конструкцію 
податкового механізму.  

Однією з головних цілей податкового контролю є перешко-
джання ухиленню від оподаткування. Контрольні дії охоплюють всю 
систему оподаткування, а також здійснюються щодо окремих податків, 
податкових груп, груп платників податків, територій тощо. Податко-
вий контроль пронизує економіку як за вертикаллю, так і за горизон-
таллю, забезпечуючи дотримання законодавчих основ оподаткування, 
правил ведення бухгалтерського обліку та складання звітності. При 
цьому принциповим є виконання головної вимоги до податкового кон-
тролю, яка випливає із відомих давніх принципів оподаткування, – 
контроль повинен забезпечувати значно більше коштів, ніж витрача-
ється на його здійснення (принцип дешевизни та ефективності подат-
кової системи). 

Різні види, форми та способи здійснення податкового контролю 
чітко визначені у Податковому кодексі України. Серед способів здійс-
нення податкового контролю визначають: 

1. Ведення обліку платників податків. 
2. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів 

державної податкової служби. 
3. Перевірки та звірки відповідно до вимог ПКУ, а також пере-

вірки щодо дотримання законодавства, контроль за дотриманням якого 
покладено на контролюючі органи (ст. 62 п. 1 ПКУ) [3]. 

Проте який би спосіб здійснення податкового контролю не 
використовувався, повинні бути дотримані певні принципи. Прин-
ципи організації податкового контролю можна поділити на дві гру-
пи. До першої групи входять загальні принципи контрольної діяль-
ності, а саме: 

– безоплатність здійснення; 
– правомочність; 
– професіоналізм; 
– визначеність предмета контролю; 
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– координація та взаємодія органів контролю; 
– всебічність, повнота та об’єктивність дослідження обставин, 

що пов’язані з перевіркою податкового законодавства; 
– превентивність. 
Друга група містить специфічні принципи процедури податко-

вого контролю: 
– регламентованість; 
– презумпція невинуватості платника податків; 
– збереження податкової таємниці; 
– забезпечення оптимального поєднання фіскальної та регулю-

вальної спрямованості податкового контролю; 
– швидкість і послідовність перевірних дій; 
– недопущення завдання шкоди платнику податків [4]. 
Окрім зазначених принципів, податковий контроль обов’язково 

повинен базуватися на таких конституційних принципах: законності, 
поваги та забезпечення прав людини (громадянина), гуманізму, прин-
цип рівності прав людини (громадянина) перед законом. 

Водночас слід зауважити, що податковий контроль як елемент, 
що формує конструкцію податкового механізму, і як інструмент здійс-
нення податкової політики, маючи великий потенціал застосування, 
частково залишається неефективним. Існує ряд причин, які призвели 
до такого стану справ: 

1) переважання фіскальних інтересів держави над усіма іншими, 
що завдає шкоди стимулювальним функціям податкової системи; 

2) нерівномірність розподілу податкового навантаження та, як 
наслідок, надмірне податкове навантаження на платників податків, що 
не мають податкових пільг; 

3) недосконалість і часта зміна податкового законодавства, су-
перечливість податкових правил, що спонукає платників податків до 
ухилення від їх сплати або незаконної їх оптимізації [5]. 

Організація податкового контролю також передбачає обста-
вини, за яких здійснення контролю або його продовження (віднов-
лення) може стати неможливим. Так, якщо під час проведення до-
кументальної перевірки до органу ДПС за місцем обліку від плат-
ника податків надійшло повідомлення про втрату, пошкодження, 
довгострокове знищення документів або документи були вилучені 
правоохоронними чи іншими органами, у зв’язку з чим подальше 
проведення перевірки неможливе, особи, які здійснюють таку пере-
вірку, складають акт довільної форми. В такому акті зазначають 
причини неможливості продовжити перевірку в терміни, що зазна-
чені в направленні та наказі, і робиться відповідний запис про здій-
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снення вказаної перевірки після усунення причин, які призвели до 
неможливості її проведення.  

Водночас, запроваджуючи податковий контроль у державі, не-
обхідно брати до уваги позитивний світовий досвід. Зокрема, з метою 
поширення позитивного досвіду в контрольній практиці зарубіжних 
країн у 1953 р. було створено позаурядову організацію – Міжнародну 
організацію вищих контрольних органів (ІНТОСАІ), яка діє і тепер. До 
неї входять контрольні органи 130 держав світу. Через кожних три ро-
ки конгрес ІНТОСАІ видає журнал. Відповідно до програми діяльності 
цієї організації проводяться семінари, конференції, обмін стажистами. 
У межах ІНТОСАІ діє Міжнародний центр розвитку контролю, основ-
ним завданням якого є підготовка і перепідготовка контролерів. На 
IX конгресі, який відбувся у Лімі в 1977 р., ІНТОСАІ прийняла Лімсь-
ку декларацію керівних принципів контролю [6]. Вона стала основним 
міжнародним нормативним документом у сфері державного фінансо-
вого контролю. Декларація є базовим принциповим документом, що 
враховує різні системи фінансового контролю, різне розуміння місця 
фінансового контролю в системі державних функцій і гілок влади, а 
також різні рівні розвитку, яких фінансовий контроль досяг в окре-
мих регіонах. У ній завдання контролю визначено як обов’язковий 
елемент управління суспільними фінансовими засобами. Контроль – 
невід’ємна частина регулювання, мета якого – виявлення відхилень 
від прийнятих стандартів і порушення принципів законності, ефекти-
вності й економії витрачання матеріальних ресурсів, а також в окре-
мих випадках притягнення винних до відповідальності, одержання 
компенсації за збитки, вжиття коригуючих заходів, щоб запобігти 
цим порушенням у майбутньому [7]. 

Висновки. Отже, податковий контроль відіграє суттєву роль у 
системі забезпечення економічної безпеки держави, а його удоскона-
лення є пріоритетним для України у зазначеній системі. Для удоскона-
лення контролю у сфері оподаткування необхідно поєднати зусилля 
всіх органів контролю, прийняти ефективне законодавство, яке забез-
печує відповідальність платників податків за ухилення від сплати по-
датків та приховування інформації про доходи, а також дотримання 
трьох основних умов:  

– підвищення податкової культури платників податків, їх подат-
кової дисциплінованості;  

– підвищення кваліфікації працівників податкових органів, кон-
троль за дотриманням ними норм, що регламентують проведення по-
даткового контролю;  
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– удосконалення податкового законодавства у сфері податково-
го контролю.  
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экономической безопасности государства 
Проанализирована сущность налогового контроля как вида финан-

сового контроля и его роль в обеспечении экономической безопасности 
государства. Определены основные способы и принципы организации на-
логового контроля. Предложены пути усовершенствования налогового 
контроля в Украине. 
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УДК 330 (477)                                                       Я.Я. Пушак, О.І. Лиса 

 
ОЦІНКА ТІНЬОВОЇ СКЛАДОВОЇ  

В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ: МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ 
 
Висвітлено методичні аспекти аналізу рівня тіньової економіки в 

Україні, специфіку їх застосування; здійснено порівняльну оцінку достові-
рності існуючих методик. На основі порівняння розрахункової ємності 
ринку та статистичних даних стосовно фактичного рівня споживання 
на окремих товарних ринках в Україні запропоновано методичний підхід 
до оцінки тіньової складової в економіці.  

Ключові слова: тіньова економіка, методика оцінки, метод, ста-
тистична оцінка, рівень тіньової економіки.  

 

Постановка проблеми. Поширення в Україні такого соціально-
економічного явища, як тіньова економіка, є суттєвою перешкодою в 
забезпеченні сталого розвитку вітчизняної економіки. Значною про-
блемою є визначення рівня тіньової складової в економіці України. 
Сьогодні існує багато методів розрахунку частки тіньової економіки, 
проте ні один з них не можна вважати достатньо достовірним. Похиб-
ки в оцінці розмірів тіньового сектора призводять до значних викрив-
лень в оцінці основних макроекономічних показників і чинників, що їх 
визначають. Це, як правило, призводить до неефективності планування 
та реалізації економічної політики. Відтак проблеми методичного за-
безпечення оцінки рівня тіньової економіки та розробка дієвої системи 
заходів щодо зменшення її обсягів набувають особливої актуальності в 
сучасних трансформаційних умовах. 

Стан дослідження. Наявність різноманітних підходів експертів 
до оцінки тіньової складової в економіці України зумовила застосу-
вання різних визначень терміна «тіньова економіка». Дослідженню 
проблем оцінки тіньової економіки присвячені роботи провідних віт-
чизняних науковців, а саме В. Базилевича, З. Варналія, Т. Ковальчука, 
І. Мазур, В. Мандибури, Р. Моторина, О. Турчинова, А. Мокія. Серед 
зарубіжних науковців слід відзначити праці Я. Арваї, Д. Блейдса, 
Н. Бокун, В. Дадалко, Л. Дрекслера, Ф. Шнайдера, Г. Гроссмана. 

На думку експерта «Фонду громадської безпеки» Ю. Гаврилеч-
ка, частка тіньової економіки в Україні у загальному вимірі не пере-
вищує 15% [1]. Генеральний директор Української торговельної асоці-
ації І. Кішко вважає, що понад 60% вітчизняної торгівлі перебуває у 
«тіні» [2]. Інші експерти у своїх коментарях інформаційним виданням 
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зазначають, що частка «тіньової» економіки України у 2011 р. була 
найвищою у Європі та становила 44,1% від ВВП [3].  

У більшості випадків експерти однозначно вказують на те, що 
тіньовий сектор негативно впливає на розвиток економіки України, 
сприяє зменшенню обсягів надходжень у бюджет та, відповідно, ство-
рює соціальну напруженість у суспільстві. Хоча деякі дослідники вва-
жають, що така ситуація має і певний позитив. «У нашій слабкості – 
наша сила. Це резерв, що допомагає нам пережити нестабільну ситуа-
цію в світовій економіці. У 2011 р. ця «подушка безпеки» дала змогу 
отримати надходження до бюджету майже на 40% більше, ніж у 
2010 р. І це при ставках податку, що знижуються», – вважає голова 
Державної податкової служби України О. Клименко. Він також оцінив 
частку тіньового ринку економіки в 25–30% [4].  

На думку екс-віце-прем’єра С. Тігіпка, близько 40% економіки 
знаходиться в «тіні». Так вважають майже всі економісти, дехто нази-
ває трохи більшу цифру. Як повідомлялося, наприкінці серпня 2012 р. 
тоді ще віце-прем’єр Б. Колесников оцінив рівень тіньової економіки в 
55–60%; у червні цього ж року перший заступник глави Адміністрації 
Президента І. Акімова оцінила рівень тінізації економіки у 50% [5].  

За оцінками журналу «Есоnomics», українська економіка є 
найбільш «тінізованою» у Європі: паралельно до офіційної в тіні 
працює ще одна – прихована економіка, яка за деякими оцінками 
навіть переважає офіційну [8, с. 268]. Відомі в світі науковці F. Schnei-
der (Австрія), A. Buehn (Німеччина) і C.Е. Montenegro (Чилі) дослідили 
тіньову економіку у 162 країнах світу. Відповідно до отриманих ними 
результатів Україна посіла 145 місце за рівнем тіньової економіки 
(54,9%) [8, с. 269].  

Таким чином, оцінка частки тіньової економіки в структурі ВВП 
України є достатньо різною, про що свідчать офіційні заяви експертів 
та представників влади. 

Виклад основних положень. На відміну від оцінок зарубіжних 
експертів, вітчизняні офіційні органи дещо більш оптимістично оці-
нюють рівень тінізації української економіки. Існують дві офіційні 
методики оцінювання обсягів тіньової економіки України, а саме: ме-
тодика Державної статистичної служби України та методика Міністер-
ства економічного розвитку та торгівлі України, що регулярно засто-
совуються для визначення обсягів тіньової економіки у рамках Про-
грами розвитку системи національних рахунків [8, с. 270]. Проте оцін-
ки обсягів тіньової економіки, розраховані за допомогою цих методик, 
значно різняться, що свідчить про методологічну, методичну та органі-
заційну недосконалість офіційних підходів (рис. 1).  
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Рис. 1. Оцінка тіньової економіки України у % від ВВП, за даними  

Міністерства економічного розвитку та Держкомстату (джерело [8, с. 270]) 
 
Зважаючи на значні розбіжності в оцінках рівня тіньової еконо-

міки у 2009 р., Міністерство економіки відмінило власну методику 
розрахунку обсягів тіньової економіки [10]. Оцінюючи сьогодні рівень 
тіньової економіки, Міністерство застосовує різноманітні методи порі-
вняння, а саме: метод порівняння витрат населення та роздрібного това-
рообороту, монетарний метод, електричний метод та фінансовий метод 
збитковості підприємств [11]. Проте усі ці методи показують значні роз-
біжності в оцінці рівня вітчизняної тіньової економіки, що відображено у 
зведеному звіті Міністерства економіки України [9, с. 2].  

З огляду на велику кількість розбіжних оцінок тіньової складової 
економіки, слід замислитись, чи існують можливості реально оцінити єм-
ність тіньового ринку в економіці України, визначити її вплив на стан 
економічного розвитку, розробити реальні заходи щодо подолання цього 
негативного явища та виведення тіньової економіки в реальний сектор. 
Аналіз матеріалів з оцінки тіньової економіки дозволяє зробити висновок, 
що сьогодні існує велика кількість різноманітних методів оцінки рівня 
тіньової економіки, які умовно можна поділити на такі групи [7]:  

– структурні та спеціальні методи, що застосовуються на макрорівні;  
– статистичні та монетарні методи;  
– економіко-правові методи, що застосовують на макрорівні під 

час виявлення та оцінки економічних параметрів конкретних правопо-
рушень, злочинів, економічної діяльності окремих осіб.  

За способом збору та аналізу інформації всі методи оцінки рівня 
тіньової економіки можна поділити на дві умовні групи: 

– методи, що потребують вибіркових досліджень та обстежень; 
– методи кабінетного дослідження існуючої статистичної інформації. 
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Якщо перша група методів є достатньо складною, вимагає багато 
часу і витрат на організацію та проведення, то друга ґрунтується на ана-
лізі розбіжностей між існуючими статистичними даними і може бути 
використана для швидкого аналізу ситуації з тіньовою економікою. 

Спробуємо розглянути та оцінити ступінь достовірності різних 
статистичних методів. Метод Міністерства економіки України для об-
числення рівня тіньової економіки базується на співвідношенні «ви-
трати населення – роздрібний товарооборот». Він полягає у виявленні 
розбіжностей між споживчими грошовими витратами населення на 
придбання товарів та загальним обсягом продажу населенню товарів 
усіма суб’єктами господарювання в легальному секторі економіки. 
Цей метод є прямим та застосовується для розрахунку макроекономіч-
них параметрів тіньової економіки.  

Рівень тіньової економіки у даному випадку обчислюється за 
формулою: 

 
                                         ,                 (1) 

 
де                – скориговані споживчі грошові витрати домогосподарств на 

придбання товарів у період, що аналізується (млн грн);  
             – загальний обсяг продажу населенню товарів усіма видами 
суб’єктів господарювання у легальному секторі економіки у період, що 
аналізується (млн грн). 

 
Скориговані споживчі грошові витрати домогосподарств роз-

раховуються як споживчі витрати домогосподарств на придбання 
товарів та послуг за період, що аналізується, скориговані на вартість 
спожитої продукції, отриманої з особистого підсобного господарства, 
та соціальні трансферти у період, що аналізується. Загальний обсяг 
продажу населенню товарів розраховується як сума роздрібного то-
варообороту підприємств, які здійснюють діяльність у сфері роздріб-
ної торгівлі та ресторанного господарства, та обсяг реалізованої про-
дукції (робіт, послуг) у діючих цінах фізичними особами – підприєм-
цями за період, що аналізується. За оцінками Міністерства економіки 
розрахований за методом «витрати населення – роздрібний товаро-
оборот» рівень тіньової економіки у I кварталі 2012 р. становив 44% 
від ВВП України (див. рис. 2). 

Проте такий метод не враховує обсяг продажів, який здійсню-
ється на неформальних ринках та незареєстрованими суб’єктами гос-
подарської діяльності, що може значно вплинути на результат розра-
хунків у бік його зменшення.  



_________________________________________________  Серія економічна ________ 
__________________________________________________________________________ 

 117

itцi)1t(ПitПitф кЧЧТ ×−=Δ
−

itПЧ

itцк

i)1t(ПЧ −

38,0

40,0

45,0
44,0

47,0

44,0

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

2007 2008 2009 2010 2011 2012  
Рис. 2. Динаміка тіньової економіки України у % від ВВП, за методом  
«витрати населення – роздрібний товарооборот» (джерело [9, с. 4]) 

 
Обчислення рівня тіньової економіки за фінансовим методом 

полягає у визначенні тенденцій зміни пропорцій між вартістю товарів, 
робіт і послуг у процесі виробництва, та валовим доходом підприємств 
(господарських об’єднань), установ, організацій (далі – підприємства) 
у країні в цілому або в і-му виді економічної діяльності. При цьому 
припускається, що зростання у часі частки вартості товарів, робіт і 
послуг у процесі виробництва відносно валового доходу підприємств 
(за вирахуванням впливу об’єктивних чинників у періоді, що аналізу-
ється) є свідченням закріплення тенденції зростання рівня тіньової 
економіки. Цей метод є непрямим [11, с. 3].  

Рівень тіньової економіки фінансовим методом обчислюється за 
формулою:  

 
                                        ,   (2)  

 
де         – частка вартості товарів, робіт і послуг у процесі виробництва у ва-

ловому доході підприємств в і-му виді економічної діяльності в період, 
що аналізується; 
          – частка вартості товарів, робіт і послуг у процесі виробництва у ва-
ловому доході підприємств в і-му виді економічної діяльності в аналогіч-
ний період попереднього року; 
       – коефіцієнт визначення зміни співвідношення вихідних-вхідних цін в 
і-му виді економічної діяльності в період, що аналізується. 

 
За базовий період розрахунку згідно з Наказом Міністерства 

Економіки України «Про затвердження методичних рекомендацій роз-
рахунку рівня тіньової економіки» приймається 2003 р., а базовий рі-
вень тіньової економіки прийнято за 33% [11, с. 3]. За оцінками Мініс-
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терства економіки розрахований за фінансовим методом рівень тіньо-
вої економіки у I кварталі 2012 р. становив 34% від ВВП України. 
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Рис. 3. Динаміка тіньової економіки України за фінансовим методом,  
% від ВВП (джерело [9, с. 7]) 

 
Як видно з рис. 3, рівень тіньової економіки, розрахований за 

фінансовим методом, є нижчим, аніж рівень, що розраховано за мето-
дом «витрати населення – роздрібний товарооборот». Якщо ми припу-
стим, що метод «витрати населення – роздрібний товарооборот» є не-
достатньо точним і не враховує всі складові тіньової економіки, то 
фінансовий метод має давати ще менш точні результати, що обумов-
лено достатньо вільними припущеннями стосовно рівня тіньової еко-
номіки в базовий період, а також тим, що метод не бере до уваги стру-
ктурні зміни у вартості товарів та послуг у процесі виробництва.  

Розрахунок рівня тіньової економіки за монетарним методом 
полягає у визначенні тенденцій зміни співвідношення обсягу готівки 
до банківських депозитів у період, що аналізується, до базового пері-
оду, за який прийнято 1991 р. 

Припускається, що:  
– здійснення суб’єктами господарювання і населенням незареєс-

трованої економічної діяльності передбачає розрахунки за товари, ро-
боти і послуги з використанням готівки, що зумовлює збільшення по-
питу на готівку в обігу, що обертається поза банками; 

– швидкість обігу готівкових коштів як в офіційній, так і в ті-
ньовій економіці однакова; 

– базовим вважається період, у якому рівень тіньової економіки 
був незначним;  

– у базовий період рівень тіньової економіки дорівнює нулю. 
Цей метод є непрямим [11, с. 6]. 
Рівень тіньової економіки за модифікованим методом у період, 

що аналізується, розраховується за такою формулою: 
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де      – коефіцієнт ефективного використання готівкових коштів в 

обігу у період, що аналізується;  
      – коефіцієнт ефективного використання готівкових коштів в 
обігу в базовий період. 
 
Коефіцієнт ефективного використання готівкових коштів розра-

ховується як відношення показника        – гроші поза банками в період, 
що аналізується, до показника     – переказні депозити в національній 
валюті, що є результатом різниці між грошовою масою       у період, 
що аналізується, та величиною грошей поза банками        у цей період 
та        – швидкість обертання готівкових коштів у період, що аналізу-
ється (див. рис. 4).  
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Рис. 4. Динаміка тіньової економіки України за монетарним методом,  

% від ВВП (джерело [9, с. 6]) 
 
Метод розрахунку тіньової економіки за монетарним методом 

показує ще нижчі результати, ніж фінансовий метод, що може свідчи-
ти про його недосконалість. Можна вважати, що недосконалість мето-
ду базується на значній кількості припущень, які не відображають ве-
лику кількість змінних, таких, як різна швидкість обігу грошей, наяв-
ність безготівкових тіньових розрахунків, наявність готівкових заоща-
джень, що не перебувають в обігу, наявність валютних розрахунків у 
тіньовому обігу тощо.  

Обчислення рівня тіньової економіки за електричним методом 
полягає у порівнянні приросту внутрішнього споживання електроенер-
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гії з приростом ВВП. При цьому припускається, що приріст внутріш-
нього споживання електроенергії повинен відповідати приросту реаль-
ного ВВП. Якщо має місце перевищення приросту внутрішнього спо-
живання електроенергії над приростом ВВП, то вважається, що елект-
роенергія спрямовується на виробництво у тіньовій економіці. Таке 
припущення є правильним, якщо технологічний рівень виробництва 
товарів, виконання робіт та надання послуг залишається незмінним. У 
разі інвестування в енергоефективні проекти та енергозберігаючі захо-
ди різниця між індексом зміни внутрішнього споживання електроенер-
гії та індексом зміни ВВП зростає внаслідок науково-технічного про-
гресу [11, с. 8]. Також цей метод не враховує зростання обсягів витрат 
електроенергії населенням за рахунок придбання різноманітної побу-
тової техніки (див. рис. 5).  
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Рис. 5. Динаміка тіньової економіки України за електричним методом,  

% від ВВП (джерело [9, с. 4]) 
 
Таким чином, всі розглянуті методи обчислення рівня тіньо-

вої економіки ґрунтуються на різноманітних припущеннях і мають 
між собою значні розбіжності. Варто зазначити, що різновектор-
ність тенденцій зміни обсягу тіньової економіки за різними мето-
дами вказує на те, що кожен метод розрахунку охоплює певну сфе-
ру національної економіки (з відповідно різною часткою у ній неле-
гального сектора), а тому лише інтегральний показник рівня тіньо-
вої економіки може бути комплексним індикатором такого явища, 
як тіньова економіка [9, с. 3]. Проте запропонований Міністерством 
економіки України метод розрахунку інтегрального показника міс-
тить похибки різних методик обчислення; тож найбільш вірогідним 
і правильним видається метод «витрати населення – роздрібний 
товарооборот» (див. рис. 6).  
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Рис. 6. Зведені дані розрахунку тіньової економіки 
 
Можна припустити, що для достовірної оцінки рівня тіньової 

економіки країни необхідно оцінювати галузеву ємність кожного 
окремого товарного ринку. До прикладу, спробуємо проаналізувати 
один з найбільш тіньових ринків України – виробництво телевізорів. 
Для аналізу візьмемо офіційні статистичні дані стосовно обсягів виро-
бництва, обсягів експорту та обсягів імпорту телевізійної техніки у 
2010 р. (код ТН ЗЕД 8528) (див. табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Офіційні дані телевізійного ринку України у 2010 р. 
 

Діяльність Показник, шт. 
Виробництво 63 700 

Імпорт 1 547 439 
Експорт 4 890 793 

 

Джерело [12]. 

 
Розрахуємо ємність ринку за формулою:  
 

Ємність ринку = Виробництво + Імпорт – Експорт  (4) 
 
Таким чином, ємність ринку телевізійної техніки в Україні ста-

новить 63700 + 1547439 – 4890793 = -3279654, тобто з України телеві-
зорів було вивезено у 3 рази більше, ніж вироблено та ввезено разом. 
Відтак дана цифра не показує обсягів внутрішніх продажів телевізійної 
техніки, які за даними Державної служби статистики мають тенденцію 
до зростання.  

Спробуємо порівняти отриманий результат з даними експорту 
та імпорту запасних частин до телевізійної техніки (код ТН ЗЕД 8529) 
(див. табл. 2). 



________  НАУКОВИЙ ВІСНИК 1´2013 ______________________________________ 
________  Львівського державного університету внутрішніх справ ____________ 

 122

Таблиця 2 
Офіційні дані по коду ТН ЗЕД 8529 в Україні в 2010 р. 

 

Діяльність Показник, шт. 
Імпорт 5 344 771 
Експорт 905 620 
Різниця 4 439 151 

 

Джерело: [12]. 
 
Дані офіційної статистики показують, що в Україні було спожито 

близько 4,4 млн штук комплектів до телевізійної техніки. Ці дані майже 
повністю корелюють з обсягами імпорту телевізорів з України. З огляду 
на кількість контрабандних поставок комплектуючих та готової техніки 
можна припустити, що тіньова складова ринку телевізійної техніки в 
Україні у 3 рази перевищує офіційні дані у цьому секторі ринку.  

В даному випадку розглянуто найбільш показовий приклад, коли 
обсяги фактичного виробництва можна визначити за обсягами ввезення в 
Україну ремонтних комплектів до телевійзійної техніки. В інших випад-
ках рівень тіньової економіки можна визначити як різницю між розрахун-
ковою ємністю ринку (формула 4) та статистичними даними за рівнем 
споживання домогосподарствами окремих видів продуктів. 

Висновки. Таким чином, метод аналізу ємності ринку окремих 
галузей економіки є одним з найбільш достовірних для визначення 
рівня тіньової економіки у країні. При цьому існують вихідні дані для 
цього аналізу: галузеві обсяги виробництва та дані стосовно обсягів 
експорту й імпорту за окремими кодами ТН ЗЕД, які можна знайти на 
сайті та в публікаціях Державної служби статистики. Варто відзначи-
ти, що розраховані таким чином результати можуть стати підґрунтям 
аналізу джерел тіньової економіки та методів боротьби з нею.  
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Пушак Я.Я., Лыса О.И. Оценка теневой составляющей в эко-

номике Украины: методический аспект 
Рассматриваются методические аспекты анализа уровня теневой 

экономики в Украине, специфика их применения; проведена сравнительная 
оценка достоверности существующих методик. На основе сравнения рас-
четной емкости рынка и статистических данных по фактическому уров-
ню потребления на отдельных товарных рынках в Украине предложен 
методический подход к оценке теневой составляющей в экономике. 

Ключевые слова: теневая экономика, методика оценки, метод, 
статистическая оценка, уровень теневой экономики. 

 
Pushak Ya. Ya., Lysa O.I. The Assessment of the Shadow 

Component in the Economy of Ukraine: Methodical Aspect 
The article highlights the methodical aspects of the shadow economy 

level analysis in Ukraine, the specifics of their application; the comparative 
assessment of existing techniques reliability is done. On the basis of comparison 
of the estimated market size and statistical data on the actual level of 
consumption in certain commodity markets in Ukraine methodical approach to 
evaluating the shadow component of the economy is proposed. 

Key words: shadow economy, evaluation technique, method, statistical 
evaluation, the level of the shadow economy. 

 
Стаття надійшла 15 квітня 2013 р. 



________  НАУКОВИЙ ВІСНИК 1´2013 ______________________________________ 
________  Львівського державного університету внутрішніх справ ____________ 

 124

 
УДК 35.82: 338                                     С.М. Ратушняк 

 

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ  
ПРОБЛЕМ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

Розглянуто основні питання економічної безпеки шляхом застосу-
вання системного підходу. Враховано системні властивості економіки, 
які є важливими для забезпечення економічної безпеки. Запропоновано 
інституційну матрицю системи економічної безпеки; визначено та окре-
слено основні внутрішні й зовнішні загрози. 

Ключові слова: економічна безпека, системний підхід, інституційна 
модель, загрози економічній безпеці, внутрішні загрози, зовнішні загрози. 

 

Постановка проблеми. Сучасний стан економіки свідчить про 
те, що вже давно назріла необхідність переосмислення пріоритетів у 
забезпеченні економічної безпеки держави. Як доводять результати 
багатьох досліджень, для нинішньої еліти активна участь у тіньових 
відносинах, корупція – це обов’язкова умова участі в сучасному соціа-
льно-економічному житті. Що стосується інститутів громадянського 
суспільства, а також інститутів розвитку, то вони представлені поки 
дуже слабо. Тому реорганізація пріоритетів економічної безпеки, ін-
ституційна модернізація можуть бути відкладені надовго, чого не слід 
допускати. Якщо уряду вдасться поєднати захист національних інтере-
сів з курсом на декорумпованість, то це буде великим кроком вперед 
на шляху до інституційної модернізації системи економічної безпеки. 

Стан дослідження. Сьогодні питання економічної безпеки пе-
ребувають у полі зору великої кількості науковців, до яких, зокрема, 
належать Л. Абалкін, Т.Г. Антропова, А.І. Барановський, І. Бинько, 
О.С. Власюк , Б.С. Кваснюк, О.М. Ляшенко, О.О. Олейников, В. Шле-
мко та інші. Проте не всі проблеми економічної безпеки знайшли своє 
висвітлення у науковій літературі. 

Метою статті є системне дослідження проблем економічної 
безпеки, а також визначення окремих шляхів їх розв’язання. 

Виклад основних положень. Забезпечення економічної безпе-
ки передбачає глибоке і всебічне дослідження процесів, що відбуваю-
ться в суспільстві й державі, тенденцій їх розвитку, ролі об’єктивних і 
суб’єктивних факторів, установлення внутрішніх зв’язків між ними, 
тобто вимагає системного підходу. Системний підхід концентрує увагу 
на основних структурних компонентах, серед яких: 

– цілі системи як відображення об’єктивної потреби особи, сус-
пільства і держави у надійному захисті їх інтересів всередині країни та 
за її межами; 
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– інтереси особи, суспільства та держави як усвідомлені потреби 
у безпечному існуванні та прогресивному розвитку; 

– цінності особи, суспільства та держави як сукупність матеріа-
льних і духовних цінностей країни зі своїми світоглядними, культуро-
логічними, соціально-географічними та демографічними ознаками; 

– сили та засоби забезпечення економічної безпеки, які створю-
ються відповідно до законодавства України; 

– органи, що відповідають цілям системи та володіють необхід-
ною інформацією, засобами та силами для здійснення впливу на стан 
системи з метою приведення її у стан захищеності життєво важливих 
інтересів особи, суспільства та держави; 

– суб’єкти, які відчувають потребу у забезпеченні економічної 
безпеки (особа, суспільство, держава); 

– об’єкти економічної безпеки (економіка держави в цілому та 
окремих регіонів, ресурси, види діяльності); 

– ресурси забезпечення економічної безпеки [1]. 
Розглядаючи деякі системні властивості економіки, стан яких є 

вирішальним у забезпеченні економічної безпеки, ключовим систем-
ним елементом можна вважати рівень матеріально-виробничих 
зв’язків країни, підприємств, наукових та фінансових установ з інши-
ми підприємствами та установами, тотожної спеціалізації, що дозволяє 
досягти поставленої мети – розвитку країни, не завдаючи шкоди влас-
ним інтересам та цінностям. При цьому економіка розглядається як сис-
тема, до якої належить як виробництво, так й інші підсистеми: наукові 
та фінансові установи, які взаємодіють із виробничою підсистемою. 

Головна роль у всій економічній системі належить виробничій 
сфері, а інші системи виконують забезпечувальну роль. Проте з точки 
зору забезпечення економічної безпеки навіть блискучий на якийсь 
момент стан виробничої підсистеми може бути зруйнований у дуже 
короткий термін, наприклад, через кредитно-фінансову підсистему, 
якщо остання не буде виконувати забезпечувальну роль, а функціону-
вати самостійно лише з метою нагромадження капіталу у банківських 
структурах, й джерелом якої буде та сама виробнича підсистема. Її 
може зруйнувати непродумана податкова або митна політика, втрата 
контролю за сировинними ресурсами країни тощо. Це відбувається у 
тих випадках, коли мета системи перестає бути спільною для всіх під-
систем, які її утворюють, і в кожної виникає самостійна. Забезпечення 
економічної безпеки ми розглядаємо як відкриту динамічну систему в 
сукупності її найважливіших внутрішніх та зовнішніх зв’язків з метою 
віднайдення шляхів оптимізації цієї системи. Своєю чергою, економіч-
на безпека є системою, яку ми розуміємо як сукупність контрактних 
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відносин, агенти яких мають спільні економічні інтереси. Крім того, у 
ній діють стимули, необхідні для забезпечення потреби у суспільних 
благах, одним з яких є економічна безпека. 

Зважаючи на те, що економічну безпеку ми розглядаємо як пев-
ну систему, сформулюємо її ієрархічні рівні: індивідуальний (домого-
сподарства); локальний (вільна економічна зона); регіональний (облас-
ті); національний (Україна), наднаціональний (світове господарство), 
які розрізняються за змістом екзогенних та ендогенних загроз, а також 
їх індикаторів. Загалом систему економічної безпеки можна предста-
вити інституційною матрицею: сукупністю контрактних відносин, 
суб’єктами яких є домогосподарства, підприємницькі організації, дер-
жава, наддержавні утворення; формами і методами інституційного 
проектування; системою індикаторів зовнішніх і внутрішніх ризиків 
(загроз), а також механізмом їх моніторингу. 

Інституційна матриця являє собою сукупність формальних пра-
вил (закони, підзаконні акти, судові прецеденти, еволюційно стабільні 
стратегії); неформальних обмежень, що утворюються у вигляді спон-
танного побічного результату взаємодії економічних агентів (традиції, 
звичаї ділового обороту); санкцій: формальні (дисциплінарна, цивіль-
но-правова, адміністративна та кримінальна форми відповідальності) й 
неформальні, що забезпечують їх виконання. Зазначені обмеження 
встановлюються і свідомо підтримуються державою з огляду на інди-
відуальні, групові та суспільні інтереси, що забезпечує економію тран-
сакційних витрат, створює умови для подолання асиметричності інфо-
рмації, формує умови для укладання та реалізації контрактів щодо ста-
ндартних, малоспеціалізованих та ідіосинкратичних активів економіч-
них агентів, що використовуються у процесі відтворення економічної 
безпеки як сукупності чистих та змішаних суспільних благ. 

Економічна безпека, будучи універсальною категорією, має різ-
ний прояв на різних рівнях, досить часто вступаючи у конфлікт із еко-
номічною безпекою інших суб’єктів. Так, якщо, наприклад, профспіл-
ки доб’ються від уряду зростання оплати найманої праці, то економіч-
на безпека працівників зросте, але економічна безпека підприємств 
(юридичних осіб) знизиться. Зростуть витрати, які раніше не планува-
лися, відповідно, знизиться конкурентоспроможність цих суб’єктів. 

Як зазначають науковці, зв’язок між рівнями економічної безпе-
ки людини (сім’ї) та держави неоднозначний. Низькому рівню еконо-
мічної безпеки індивідів може відповідати як низький, так і високий 
рівень економічної безпеки держави (принаймні у коротко- та серед-
ньостроковій перспективах). Так само й високий рівень економічної 
безпеки індивіда може бути реалізований на тлі як низького, так і ви-
сокого рівнів економічної безпеки держави [2]. 
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Прагненням економічного суб’єкта – агента економічних відно-
син – є максимізація економічної безпеки від реалізації власних еко-
номічних інтересів заради максимізації переваг від задоволення еко-
номічних потреб. Не можна розглядати лише наявність або відсутність 
економічної безпеки, можна розглядати або максимізацію, або мінімі-
зацію економічної безпеки. Звичайно, можлива така мінімізація еко-
номічної безпеки, коли втрати стануть занадто суттєві для суб’єкта. 

Оскільки економічна безпека розглядається нами як суспільне 
благо, її суспільний характер як блага припускає, що споживання од-
ним споживачем не робить це споживання недоступним для інших 
споживачів. Обсяг споживання суспільного блага однаковий для всіх і 
збігається з обсягом його виробництва. Тому виробництво оптималь-
ного обсягу суспільного блага (економічної безпеки), призначеного 
для індивіда, досягається за умови, що зміна вигоди всієї групи, по-
множена на частку індивіда, відповідає зміні загальних витрат групи з 
досягнення цього блага. Суспільне благо (економічна безпека) буде 
мати місце, якщо витрати на виробництво настільки незначні порівня-
но з вигодою для суспільства у цілому, що загальна вигода перевищує 
загальні витрати настільки ж, наскільки вона перевищує вигоду окре-
мого індивіда. 

Заходи захисного та регулятивного характеру, які застосовують-
ся державою, а також заходи прямого впливу на економічну безпеку 
повинні бути спрямовані на підтримку якісного стану економічних 
відносин за рахунок припинення й обмеження розвитку кризових явищ 
у сфері економіки. Ці заходи повинні супроводжуватися відповідними 
механізмами їх застосування, оскільки учасники великої групи раціо-
нально намагаються максимізувати індивідуальний добробут, при 
цьому вони не докладають зусиль для досягнення загальногрупових 
цілей доти, доки на них не буде чинитися тиск у формі інституційного 
регулювання або кожному з них не буде запропонований індивідуаль-
ний мотив для подібної дії, який не збігається з загальним інтересом 
групи та умовою реалізації якого буде згода членів групи взяти на себе 
частину витрат для досягнення спільної мети. 

Максимізація економічної безпеки на часовому проміжку будь-
якої тривалості пов’язана з певним ризиком, до того ж сама економіч-
на безпека може бути розглянута як об’єкт, володіння яким приносить 
певну корисність. При розвитку економічної безпеки власне економіч-
ній безпеці, як альтернативі, яка передбачає ризик, повинна бути при-
таманна максимально очікувана корисність. Інакше поведінка суб’єкта 
буде зовсім іншою – так, замість того, щоб витрачати кошти на власне 
страхування, індивід буде віддавати перевагу грі у лотерею або робити 
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ставки у букмекерській конторі. Держава замість того, щоб стимулю-
вати інвестиції у наукомісткі галузі для майбутнього перспективного 
розвитку економіки, буде видавати ліцензії на вирубування лісу та 
експлуатацію природних ресурсів. І в першому, і в другому випадках, 
суб’єкт очікує отримання максимальної користі не від перспективи 
розвитку економічної безпеки. 

У державній стратегії в сфері економічної безпеки повинні бути 
визначені поняття, об’єкти, індикатори, загрози та основні механізми 
їх запобігання у межах реально існуючих ресурсних обмежень. Систе-
ма економічної безпеки повинна бути інформаційно-насиченою, спо-
стережуваною і керованою. Прийнято виділяти три блоки положень 
цієї стратегії [3]: 

– визначення національних державних інтересів у галузі еконо-
міки, що відповідають вимогам економічної безпеки і забезпечують 
захист важливих умов життєдіяльності країни; 

– виявлення небезпек і загроз економічній безпеці як сукупності 
умов та чинників, що завдають шкоди життєво важливим економічним 
інтересам особи, суспільства і держави; 

– визначення та моніторинг факторів, що підривають стійкість 
соціально-економічної системи та держави у короткостроковій і сере-
дньостроковій перспективі; 

– формування пропозицій щодо коригування економічної полі-
тики, інституційних перетворень та необхідних механізмів, що усува-
ють або пом’якшують впливи, що підривають стійкість економіки. 

Справедливо зазначено, що відповідно до сучасних умов поняття 
«економічної безпеки» об’єкта охоплює широкий спектр явищ, з одного 
боку якого знаходиться оптимальний добробут, з іншого – крах економіки 
як наслідок впливу негативних факторів [4]. Відповідно, стратегія забез-
печення економічної безпеки повинна полягати в усуненні чи протидії 
факторам негативного характеру, метою чого є недопущення або мінімі-
зація збитків для економіки, а також у виявленні та підтримці факторів, 
здатних забезпечити її розвиток у режимі оптимального добробуту. 

У зв’язку з цим не можна не погодитись з наступною думкою 
російських учених – авторів солідного наукового дослідження з про-
блем економічної безпеки Росії: «Не потребує доказів теза, що оскіль-
ки економіка являє собою одну з життєво важливих сторін діяльності 
суспільства, держави та особи, то поняття національної безпеки буде 
порожнім словом без оцінки життєздатності економіки, її міцності при 
можливих внутрішніх та зовнішніх загрозах» [5]. 

На нашу думку, систематична робота щодо своєчасного моніто-
рингу, виявлення загроз економічній безпеці та їх запобігання повинна 
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бути покладена на спеціальний державний орган, основними завдан-
нями якого стали б: виявлення причинно-наслідкових зв’язків та суку-
пності обставин, що визначають економічну безпеку; характеристика 
зовнішніх і внутрішніх загроз економічного характеру; визначення і 
моніторинг факторів впливу на стійкість соціально-економічної систе-
ми держави на середньострокову та короткострокову перспективу; 
критеріїв та параметрів оцінок відповідності інтересів у галузі еконо-
мічної безпеки. Далі необхідно здійснити ідентифікацію загроз та 
втрат, що дозволить запропонувати заходи по їх подоланню, адекватні 
соціальним та силовим способам забезпечення економічної безпеки. 
Цілеспрямоване відстеження параметрів стану економічної безпеки 
важливо й у політичному сенсі, тому що є досить багато впливових 
політичних сил, які протидіють висвітленню реального стану справ 
щодо економічної безпеки у країні. Тому крім теоретичного розуміння, 
що потрібно робити, необхідна також й політична воля. Це одна з тих 
обставин, що вимагає безпосереднього політичного рішення [6]. 

Як правило, загрози поділяються на:  
– за місцем зародження – внутрішні й зовнішні;  
– за масштабами заподіяння шкоди – глобальні, регіональні, на-

ціональні й локальні;  
– за ймовірністю реалізації – реальні, потенційні, уявні;  
– стосовно людської діяльності – об’єктивні і суб’єктивні;  
– стосовно об’єктів безпеки – особистісні, групові, корпоратив-

ні, суспільні, державні, міжнародні;  
– за сферами безпеки – економічні, військово-політичні, етно-

політичні, екологічні, природні, техногенні тощо [7]. 
Як зовнішні, так і внутрішні загрози у будь-якій сфері діяльнос-

ті можуть бути потенційними і реальними, а також уявними (якщо у 
суб’єктів діяльності немає ані можливостей, ані намірів завдати шкоди 
один одному). Внутрішні загрози обумовлені сукупністю умов і фак-
торів внутрішньої безпеки України: природно-економічні умови – ха-
рактер екосередовища, стан матеріального виробництва, фундамента-
льних і прикладних наук, техніки і технологій, усіх видів транспорту, 
фінансово-кредитної сфери; геополітичний чинник – розміри терито-
рії, довжина та стан державних кордонів, характер відносин із суміж-
ними країнами, геостратегічна інфраструктура; соціальні чинники – 
життєвий рівень населення, його політичні, культурно-освітні, мора-
льні, професійні, демографічні, етнічні характеристики, менталітет, 
рівень розвитку демократії, ставлення населення до політичної влади, 
рівень суспільної стабільності, ступінь узгодженості та збалансованос-
ті інтересів різних партій, рухів, соціальних груп, дисципліна і право-
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порядок; інформаційний фактор – стан захищеності інформації, мож-
ливість доступу населення до джерел інформації, захищеність від 
впливу інформації негативного характеру; фактор власне державної 
безпеки – стан розвідки і контррозвідки, рівень підготовки та функціо-
нування органів і формувань спеціального призначення, реальні мож-
ливості і результати боротьби з організованою злочинністю, корупці-
єю, забезпечення державних таємниць; людський фактор; військовий 
фактор – стан збройних сил країни, їх кількісні та якісні характеристики, 
стан можливих театрів воєнних дій, основних операційних напрямків, 
стратегічних резервів, мобілізаційних можливостей, наявність військових 
союзників, можливості стратегічного розгортання військ і сил флоту, ха-
рактер їх розміщення, професійної навченості й морально-психологічної 
стійкості, наявність бойового досвіду, військових традицій, рівень підго-
товки військових кадрів, розміри військових витрат тощо [8]. 

Зовнішні загрози обумовлені сукупністю зовнішніх умов і фак-
торів впливу: характер і тенденції розвитку міжнародних відносин та 
зв’язків; рівень розвитку цивілізації, матеріальної та духовної культу-
ри (стан виробництва, військової справи, науки і техніки, міжнародної 
торгівлі, інформації, зв’язку і транспорту); розвиток процесів глобалі-
зації господарства і суспільного життя, географічного середовища; 
характер глобальних проблем; розвиненість міжнародно-правових ме-
ханізмів врегулювання спірних питань. 

Слід зазначити, що зовнішні загрози можуть бути щодо еконо-
мічної безпеки глобальними, регіональними, субрегіональними та ло-
кальними. Дуже часто вони взаємопов’язані та взаємообумовлені.  

Потенційні загрози існують практично завжди та обумовлені 
довготривалими чинниками геополітичного розташування держави. 
Реальними вони стають у зв’язку із загальним кризовим станом міжна-
родного або внутрішнього середовища, загостренням внутрішніх та 
зовнішніх суперечок та боротьби, яка розгортається навколо них. 

Загрозам притаманний різний характер та вони викликають різні 
за значущістю та обсягом наслідки. Загрози можуть з’являтися та зни-
кати, збільшуватись та зменшуватись. При цьому буде змінюватись 
також і їх значущість для економічної безпеки. Характер та ступінь 
загроз, як правило, визначаються певною ситуацією. Зокрема, сього-
дні, в умовах глибокої кризи, головні загрози економічній безпеці 
України знаходяться у внутрішній сфері та визначаються внутрішніми 
проблемами соціально-економічного та політико-правового характеру. 

Висновки. Викладене дає підстави стверджувати, що економіч-
на безпека держави являє собою чітко побудовану систему, яка знахо-
диться під впливом найрізноманітніших загроз. Для забезпечення її 
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належного рівня необхідно підвищити роль держави у розвитку вітчи-
зняного виробництва на якісно новій основі, активізувати науково-
технічний потенціал, загалом систему державних фінансів та нормалі-
зувати грошовий обіг тощо. При цьому необхідно дотримуватися ком-
плексного і системного характеру економічної та соціальної політики, 
що охоплює інвестиційну, структурну, промислову, зовнішньоеконо-
мічну, науково-технічну, фінансово-кредитну та інші складові відтво-
рювального процесу, адже саме це необхідно для створення передумов 
якісного економічного зростання. 
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мической безопасности 
Рассмотрены основные вопросы экономической безопасности с 

использованием системного подхода. Учтены системные свойства 
экономики, существенные для обеспечения экономической безопасно-
сти. Предложена институциональная матрица системы экономиче-
ской безопасности; определены и очерчены основные внутренние и 
внешние угрозы. 
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Ratushnyak S.M. Systematic Approach to the Problems of 
Economic Security  

The main issues of economic security through a systematic approach are 
examined. The systematic economic peculiarities that are important for 
economic security are considered. An institutional matrix of economic security 
is proposed. The threats of economic security are detected and the major 
internal and external are outlined. 

Key words: economic security, system approach, institutional model, 
threats of economic security, internal threats, external threats. 

 

Стаття надійшла 20 лютого 2013 р. 
 
 

УДК 330:341                                                   Л.К. Семів, О.С. Вйонцек  
 

АСПЕКТИ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ  
ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ТА РИНКУ ЗНАНЬ  

У КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
 
У статті визначено підходи до формування національної інновацій-

ної системи, окреслено взаємозв’язок національної інноваційної системи із 
ринком знань, обґрунтовано важливість реалізації концепції національної 
інноваційної системи щодо економічної безпеки держави.  

Ключові слова: інновація, національна інноваційна система, кон-
цепція НІС, ринок знань, економічна безпека.  

 

Постановка проблеми. Впровадження інновацій у всіх сферах 
економіки забезпечує державам вигідне становище на міжнародному 
ринку, навіть незважаючи на обмеженість ресурсів. Для того, щоб ін-
новаційна діяльність відбувалась рівномірно та системно, уряди дер-
жав упроваджують національну інноваційну систему (далі – НІС), що 
вочевидь пов’язано також із формуванням ринку знань у державі.  

Стан дослідження. Варто звернути увагу на різне розуміння на-
уковцями поняття інновації, що означає багатогранність явища. Вчені 
Б. Санто, Б. Твисс, В.С. Кабаков під інновацією розуміють процес;  
Ф. Ніксон, Н.И. Лапін, П.Н. Завлін визначають інновацію як систему;  
Й. Шумпетер розглядає інновацію як зміну; дослідники Л.В. Канторо-
вич, І.Н. Молчанов, Д.І. Кокурін вважають інновацію результатом. 

Важливим питанням у побудові НІС є визначення національної 
інноваційної системи. К. Фрімен розглядає НІС як мережу інституцій 
державного та приватного секторів, чия діяльність і взаємодія ініцію-
ють, імпортують, модифікують та поширюють нові технології [1]. 
Б. Лундвал вважає, що НІС – це елементи та взаємини, що формуються 
в процесі створення, поширення та використання нового, економічно 
корисного знання й функціонують на території держави [2]. Л. Федулова 
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та М. Пашута визначають НІС як сукупність взаємопов’язаних органі-
зацій (структур), зайнятих виробництвом і комерціалізацією наукових 
знань і технологій у межах національних кордонів, малих та великих 
компаній, університетів, лабораторій, технопарків та інкубаторів як 
комплексу інститутів правового, фінансового й соціального характеру, 
що забезпечують інноваційні процеси і мають потужне національне 
коріння, традиції, політичні та культурні особливості [3]. М. Шарко 
вважає, що НІС – це економічний механізм, що ґрунтується на розроб-
ці та експлуатації нових знань, підприємницькому підході, інтеграції в 
зовнішні ринки й прискореному розвитку конкурентоспроможності 
країни та її регіонів [4, с. 27]. У Концепції розвитку НІС України наве-
дено наступне визначення: НІС – це сукупність законодавчих, струк-
турних і функціональних компонентів (інституцій), які задіяні у про-
цесі створення та застосування наукових знань та технологій і визна-
чають правові, економічні, організаційні та соціальні умови для забез-
печення інноваційного процесу [5].  

Метою статті є визначення підходів до поняття національної ін-
новаційної системи (НІС); окреслення взаємозв’язку сфери функціону-
вання НІС та ринку знань; обґрунтування важливості формування на-
ціональної інноваційної системи для економічної безпеки держави.  

Виклад основних положень. В основу теоретико-методологіч-
ного опрацювання розробки НІС покладено підходи до класифікації 
інновацій, серед яких, на нашу думку, найповнішим і досконалішим є 
підхід [6], зображений на рис. 1.  

 
Рис. 1. Класифікація інновацій за ознаками 

Cкладено за [6, с. 38–39] 

І н н о в а ц і ї 

Мета інновацій  
- стратегічні 
- тактичні 
- оперативні 

Джерело появи 
- інновації, які 

виникли в ре-
зультаті НТП 

- інновації, які 
виникли внаслідок 
потреби ринку та 
виробництва 

Джерело  
фінансування 
- венчурні 
- державні 
- корпоративні 
- підприємницькі 

Сфера 
 застосування 
- виробничі 
- соціальні 
- комплексні 
- ринкові 

Щодо  
винаходів  
- базисні 
- вторинні 
- псевдо-

інновації 

Ефективність 
- ефективність в-ва 
- ефективність 

управління 
- соціальна  

ефективність 

Значення  
у відтворювальному 
процесі 
- споживчі 
- інвестиційні 

Сфера спрямованості 
результатів інноваційних 
процесів 
- продуктово-технологічні 
- продуктово-модифікаційні

Економічне 
значення 
- інновації 
- нововведення 

Сфера управління 
- продуктові 
- процесні 
- продуктово-процесні 
- трудові 
- управлінські 



________  НАУКОВИЙ ВІСНИК 1´2013 ______________________________________ 
________  Львівського державного університету внутрішніх справ ____________ 

 134

Для держав, що розвиваються, побудова НІС стає одним з найваж-
ливіших завдань на шляху до формування внутрішнього ринку знань. 
Найчастіше мета такої зорієнтованості – досягнення рівня розвинених 
держав та подолання відставання у технологічному та інноваційному роз-
витку. Причому головним стає не стільки фізичне придбання нових тех-
нологій, скільки розуміння принципу їх роботи, бо саме це дозволяє адап-
тувати технології до потреб та умов місцевого ринку [7, с. 24].  

Завдяки таким дослідникам, як К. Фрімен, Б. Лундвал та ін., на-
прикінці 1980-х – початку 1990-х рр. набула поширення теорія НІС, 
для якої технологічний розвиток – це симбіоз вхідних ресурсів (напри-
клад, кадри, фінансування науки) та отриманих результатів (публікації, 
патенти). Спосіб оцінювання «вхідні ресурси / результат» розглядає 
інновації у статиці та розвиває лінійну модель технологічного розвит-
ку: спершу наука розробляє технологію, а під час впровадження у 
промисловість технологія вдосконалюється на практиці [7, с. 24].  

Затвердження НІС на державному рівні є необхідним, оскільки 
відсутність чіткого напряму інноваційної політики призводить до зни-
ження конкурентоспроможності економіки України на міжнародному 
ринку, в результаті чого під загрозою опиняється економічна безпека 
держави. Вперше в Україні концепція НІС була розроблена та схвале-
на у 2007 р. [5], в якій було задекларовано, що курс на розвиток еко-
номіки України за інноваційною моделлю дозволить підвищити кон-
курентоспроможність національної економіки та подолати загрози 
економічній безпеці.  

Певні песимістичні висновки щодо конкурентоспроможності 
національної економіки та загроз економічній безпеці можна отримати 
за даними звіту Всесвітнього економічного форуму про глобальну 
конкурентоспроможність у 2012-2013 рр., в якому Україна серед 
144 країн посіла 73-тє місце (82-ге у 2011–2012 рр.) [11]. Провідні по-
зиції займають Швейцарія, Сінгапур та Фінляндія, можливість яких 
увійти в коло лідерів досягнуто через своєчасне залучення в економіку 
саме інноваційного чинника, що дозволило їм отримати конкурентні 
переваги в умовах сучасного ринку. 

Для забезпечення успішної інноваційної діяльності Україні по-
трібна розвинута інноваційна інфраструктура, яка передбачає сформо-
ваність ринку знань. Існування останнього неможливе без формування 
та розвитку ринку інновацій, ринку інвестицій в інноваційну діяль-
ність і ринку чистої конкуренції нововведень, тобто конкуренції 
суб’єктів господарювання, які впроваджують на власних виробничих 
потужностях нововведення та нові технології. 

НІС країн, що розвиваються, мають певні відмінності від НІС 
країн – технологічних лідерів. Ці відмінності та особливості породжені 
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відставанням у технологічному розвитку і зумовлені необхідністю по-
долання технологічного розриву (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Відмінності НІС країн, що розвиваються, від НІС розвинених країн 
 

НІС розвинених країн НІС країн, що розвиваються 

Більш важливими є процесні 
інновації 

Більш важливими є продуктові інновації 
через їх вплив на структуру продукції 

Важливішими є радикальні 
інновації 

Важливішими та більш досяжними є по-
кращувальні інновації  

Важливішим є розвиток нових 
для світу інновації 

Важливішим є поглинання (дифузія) існу-
ючих інновацій 

Перспективними і реалістич-
ними є інновації у високотех-
нологічних галузях 

Інновації в низько- та середньотехнологіч-
них галузях більш досяжні та реалістичні, 
ніж у високотехнологічних 

НІС характеризуються висо-
ким розвитком. У цих країнах 
функціонує якісне технологі-
чне та інституційне забезпе-
чення  

НІС менш розвинені, оскільки технологічне 
та інституційне забезпечення, необхідне для 
сучасного зростання, у таких країнах недо-
розвинене. НІС цих країн варто досліджува-
ти в контексті економічного розвитку та 
визначити, яким чином інновації пов’язані з 
початком бізнесу, як вони вдосконалюють 
бізнес відповідно до місцевих умов, зміню-
ють зовнішнє та внутрішнє середовище 

Розвиток НІС на такому ж 
високому рівні, що й еконо-
мічний структурний та інсти-
туційний розвиток 

НІС тісно пов’язані з рівнем економічного 
прогресу країни, тому рівень розвитку НІС 
потрібно розглядати разом із рівнем еко-
номічного, структурного та інституційного 
розвитку 

Освіта посідає важливе місце 
серед секторів ринку знань. 
Деякі країни здійснюють екс-
порт освіти 

«Інтенсивне навчання» – один із основних 
факторів успішного розвитку інновацій. 
Освіті приділяється недостатньо уваги, 
мало використовуються новітні технології 
у викладанні 

Ринкові механізми функціону-
ють ефективно з огляду на по-
треби у навчанні та новаторстві. 
Функціонує ефективна система 
патентування та ліцензування 

Ринкові механізми недорозвинені з огляду 
на потреби у навчанні та новаторстві, що 
має бути важливим напрямом розвитку 
НІС 

Основним джерелом техніч-
ного прогресу є інтелектуаль-
ні активи (знання) та навчання 

Основним джерелом технічного прогресу є 
накопичення капіталу, а не інтелектуальні 
активи (знання) та навчання 

 

Складено автором з використанням [7, с. 27–29]. 
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Функції НІС корелюють із кількістю складових системи. Дослідники 
А. Джонсон і С. Якобсон вирізняють п’ять наступних функцій [7, с. 31]:  

– створення нового знання; 
– визначення напрямів наукового пошуку; 
– постачання ресурсів, зокрема капіталу та компетенцій; 
– сприяння створенню позитивних зовнішніх відносин (обмін 

інформацією, знаннями); 
– сприяння формуванню нових ринків. 
Побудова НІС є важливим стратегічним кроком для країн, що 

розвиваються. Україна належить до категорії держав з низьким техно-
логічним розвитком, проте із значним потенціалом для зменшення 
розриву з розвиненими країнами. Наростити технологічну базу на та-
кому рівні, яка є у високорозвинених країнах, за короткий термін 
практично неможливо. Потрібно це реалізовувати в декілька етапів.  

На першому етапі необхідно вивчити досвід зарубіжних країн у 
формуванні НІС, врахувати особливості історичного та соціокультур-
ного розвитку України, стан технологічної бази, структуру та особли-
вості функціонування наукової сфери як основної, яка відповідає за 
створення нових знань. 

На другому етапі необхідно чітко визначити конкурентоспро-
можні види економічної діяльності України та розвивати їх. Напри-
клад, до таких належить суднобудування, літакобудування та ін. Таким 
галузям необхідна державна підтримка, причому не стільки фінансова, 
скільки політична, щоб лобіювати інтереси українського виробника на 
світових і регіональних ринках [7, с. 28].  

На третьому етапі відбуватиметься залучення нових технологій 
в Україну та пристосування їх до можливостей та потреб економіки 
держави.  

Крім цього, не варто забувати, що створення знань, а відповідно 
і технологій, відбувається у науковій сфері. Отже, необхідна не лише 
фінансова допомога науці з боку держави. Одним з найважливіших 
завдань стає підтримання престижу роботи наукового працівника в 
Україні. На жаль, сьогодні робота у сфері торгівлі дає більший дохід, 
ніж робота у науковій установі. Для держави, яка має намір розбудува-
ти економіку знань, це неприпустимо.  

Розглянемо детальніше структуру НІС. Існує багато підходів до 
визначення елементів, які належать до структури НІС. Найчастіше 
вчені виокремлюють чотири підсистеми з великою кількістю структу-
рних елементів (табл. 2). Маючи на увазі різні рівні економічної діяль-
ності, вирізняють секторальні, корпоративні, глобальні, національні, 
регіональні інноваційні системи. Структура національних і регіональ-
них систем зазвичай є подібною. 
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Таблиця 2 
Структура НІС 

 

Основні підсистеми Сукупність структурних елементів 
1. Підсистема генерації 
знань, технологій 

Організації, які здійснюють фундаментальні і 
прикладні дослідження, науково-дослідні інсти-
тути, центри або дослідницькі структурні під-
розділи, лабораторії підприємств, фірм, ВНЗ, 
дослідно-конструкторські бюро. 

2. Підсистема комер-
ційного використання 
знань, технологій вна-
слідок виготовлення та 
реалізації інноваційної 
продукції та послуг.  

Великі, середні, малі фірми (підприємства), які 
здійснюють інноваційну діяльність: винахідниц-
тво, раціоналізаторство, впровадження нових 
технологій, нової техніки, освоєння випуску 
нових товарів та послуг; маркетингові служби, 
які визначають попит на нову продукцію. 
Суб’єкти економічної діяльності, домогосподар-
ства, які виявляють попит на інноваційну проду-
кцію та використовують її в процесі виробницт-
ва та споживання. 

3. Підсистема відтво-
рення знань і форму-
вання кадрів для науко-
вої та інноваційної дія-
льності  

Заклади шкільної освіти: школи, коледжі, ліцеї. 
Позашкільні освітні установи. Установи профе-
сійної освіти: ПТНЗ, ВНЗ. Підготовка наукових 
кадрів: аспірантура, докторантура, інститут здо-
бувачів. 

4. Підсистема іннова-
ційної інфраструктури, 
яка створює необхідні 
умови для інноваційної 
діяльності. 

Інформаційні мережі, державна система науко-
во-технічної інформації, патентно-ліцензійна 
служба, технопарки, бізнес-інкубатори, іннова-
ційно-технологічні центри, венчурні фонди, 
консалтингові фірми й інші різновиди інфра-
структурних установ. 

 
Джерело: [8, с. 77] 
 
Серед науковців відсутнє єдине визначення НІС, «…не виробле-

но єдиного погляду на складові та основний принцип структурування 
базової моделі національної інноваційної системи» [9, с. 47], проте 
найчастіше серед основних структурних елементів НІС виділяють під-
системи: генерації знань, застосування знань (фірми, підприємства), 
підсистему, що забезпечує функціонування НІС, та державу, яка вико-
нує функцію основного регулятора відносин між елементами НІС.  

Схематично структуру НІС можна представити (рис. 2), виділи-
вши наступні суб’єкти НІС: підсистеми генерації знань та застосуван-
ня знань як основні суб’єкти; підсистеми відтворення знань і форму-
вання кадрів та інноваційної інфраструктури, що підтримують функці-
ональність НІС; держава, яка створює правове поле діяльності НІС та 
регулює роботу всіх суб’єктів.  
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Рис. 2. Взаємозв’язок складових ринку знань та елементів НІС 
 
Найважливіше значення в НІС відіграють дві підсистеми: гене-

рації знань та застосування знань, які є основними складовими ринку 
знань і через які простежується зв’язок із НІС. Підсистема генерації 
знань відповідає за розробку нових знань, які надалі будуть випробу-
вані; найперспективніші з них стануть інноваціями та використовува-
тимуться у підсистемі застосування знань. Підсистема генерації знань 
складається із наукових, науково-освітніх, науково-дослідних закладів, 
венчурних фірм та інших установ, які проводять НДДКР. Діяльність 
суб’єктів цієї підсистеми зумовлена її основним завданням, тобто 
спрямована на створення нових та вдосконалення існуючих знань. 
Створити нове знання – це пріоритетне завдання НІС, проте не менш 
важливим є комерціалізація цього знання, підлаштування його під 
людські потреби. Така підсистема складається із підприємств, які 
впроваджують інновації, виготовляють наукомістку продукцію.  

Ще одним важливим елементом НІС є підсистема відтворення 
знань та формування кадрів. До неї належать державні та приватні 
освітні установи усіх рівнів, курси підготовки та перепідготовки кадрів 
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та ін. З огляду на реалізацію принципу неперервної освіти як важливо-
го фактора забезпечення становлення економіки знань успішне функ-
ціонування цієї підсистеми забезпечить наповнення ринку праці ква-
ліфікованими працівниками.  

Наступним важливим суб’єктом НІС є держава. Її завдання по-
лягає у забезпеченні правового регулювання діяльності суб’єктів, кон-
тролі за функціонуванням суб’єктів НІС. Недоліки правового забезпе-
чення, корупція, недостатня розвиненість комерціалізації знань та інші 
помилки, які допускає уряд у даному секторі діяльності, переростають 
у значні проблеми для підсистеми генерації знань та послаблюють її 
діяльність, а отже і діяльність НІС в цілому. Держава у структурі НІС 
представлена законодавчими та виконавчими органами, а також інши-
ми установами та організаціями, які беруть участь в інноваційному 
процесі. Варто зазначити, що держава задіяна як у процесі створення 
знань (через державні науково-дослідні інститути), так і в процесі за-
стосування та комерціалізації знань (через державні підприємства, які 
здійснюють випуск високотехнологічної продукції), а також у системі 
інноваційної інфраструктури (створюючи технопарки, інноваційні 
центри тощо). Держава впливає на функціонування НІС за допомогою 
правового, організаційного та фінансового регулювання шляхом при-
йняття нових та вдосконалення чинних законів, створення нових ін-
ституцій у відповідних підсистемах НІС, фінансування НДДКР тощо. 

Підсистема інноваційної інфраструктури у системі НІС (або ін-
новаційна інфраструктура) – це сукупність підприємств, організацій, 
установ, їх об’єднань, асоціацій будь-якої форми власності, що нада-
ють послуги із забезпечення інноваційної діяльності (фінансові, конса-
лтингові, маркетингові, інформаційно-комунікаційні, юридичні, освіт-
ні тощо) [10]. До цієї підсистеми належать організації, які надають 
фінансові, інформаційно-аналітичні, консалтингові, юридичні, вироб-
ничо-технологічні та інші послуги. Підсистема інфраструктури НІС 
формує економічне поле для створення та ефективного функціонуван-
ня ринку знань у державі.  

Висновки. Формування НІС дає можливість розвиватись інно-
ваційним сферам економіки системно та рівномірно. У побудові НІС 
задіяні інституції, важливі як для економічного розвитку держави, так і 
для українського суспільства в цілому – наука, освіта, культура та ін. 
Крім цього, у структурі НІС важливе місце посідає підприємницький 
сектор, який в Україні потребує підтримки та розвитку. Формування 
правового забезпечення НІС надасть можливість укріпити економічну 
безпеку держави шляхом підвищення конкурентоспроможності націо-
нальної продукції на міжнародному ринку. НІС пов’язана із ринком 
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знань через підсистему генерації знань та підсистему застосування та 
комерціалізації знань, оскільки організації цього сектора є суб’єктами 
ринку знань. Одним із механізмів, за допомогою яких можна здійснити 
регулювання ринку знань, є національна інноваційна система. Їх узго-
джене функціонування формує потенціал конкурентоспроможності 
національної економіки як запоруки економічної безпеки країни. 
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Семив Л.К., Вйонцек А.С. Аспекты взаимосвязи национальной 

инновационной системы и рынка знаний в контексте экономической 
безопасности 

В статье определены подходы к формированию национальной иннова-
ционной системы, очерчена взаимосвязь национальной инновационной систе-
мы с рынком знаний, обоснована реализация концепции национальной иннова-
ционной системы в связи с экономической безопасностью государства. 

Ключевые слова: инновация, национальная инновационная систе-
ма, концепция НИС, рынок знаний, экономическая безопасность. 
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Semiv L.K., Vyontsek A.S. Aspects of the relationship of the na-
tional innovation system and market of knowledge in the context of eco-
nomic security 

The article defines the approaches to the formation of a national innova-
tion system, outlines the relationship of the national innovation system with 
market of knowledge, proves the importance of implementation to the concept of 
national innovation system on economic security. 

Key words: innovation, national innovation system, the concept of NIS, 
market of knowledge, economic security. 
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РИЗИКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО  

РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ  
ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ 

 
Аналізуються ризики національного розвитку України та їх взає-

модія із загальносвітовими ризиками. На підставі даних світового еконо-
мічного форуму розглянуто світові ризики, що мають найбільший ступінь 
впливу на розвиток України. Наведено приклади реалізації зовнішніх і 
стратегічних ризиків та показано їх вплив на економіку України.  

Ключові слова: глобальні ризики, зовнішні та національні ризики, 
світовий економічний форум, мобілізаційний розвиток. 

 

Постановка проблеми. Міжнародна організація Світовий Еко-
номічний Форум видала власний щорічну доповідь «Глобальні ризики 
2013», в якій визначила головні загрози для розвитку людства на 
2013 рік [1]. Основною загрозою у глобальному вимірі вважається не-
стабільність світової економіки, яка обумовлює неможливість упевне-
но протидіяти викликам природного середовища, на кшталт збитків 
східного узбережжя США від урагану «Сенді», повені у Китаї або цу-
намі у Таїланді. Другою за важливістю загрозою стабільному розвит-
кові вважається зростання нерівномірності доходів міського населен-
ня, причому цей процес відбувається як у вимірі окремих країн (зрос-
тає різниця в середньостатистичних рівнях доходів найбільш та най-
менш розвинутих країн), так і на національному рівні. Останній процес 
обумовлений хронічним фіскальним дисбалансом країн, зростанням 
державного боргу, що призводить до зростання нестабільності та нері-
вномірності доходів населення. 
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Події останнього десятиріччя підтверджують, що економіка 
України надзвичайно чутлива до впливу глобальних ризиків. Як відо-
мо, падіння української економіки почалося з погіршення її кредитно-
го рейтингу та зменшення попиту на український експорт [2]. Однак 
негативний вплив зовнішнього середовища не єдина причина такого 
становища сучасної української економіки. Проведення Євро 2012, яке 
вважалося потужним «локомотивом» української економіки, виявило-
ся скоріше її гальмом. І хоча головні кошти було витрачено не на ство-
рення спортивних споруд, а на розбудову транспортної інфраструкту-
ри [3], ступінь неефективності їх використання породжує питання не-
можливості існування ефективного уряду в умовах сучасного стану 
економіки [4]. 

Метою статті є вивчення механізмів впливу глобальних та наці-
ональних ризиків на стан української економіки з огляду на особливо-
сті формальних (інституціональних) та неформальних норм і правил її 
розвитку. Для досягнення поставленої мети ми пропонуємо проаналі-
зувати структуру глобальних ризиків, виявити ті з них, які можуть 
найбільш суттєво вплинути на розвиток української економіки за ра-
хунок взаємодії із ризиками, властивими розвитку національної еко-
номіки; запропонувати можливі шляхи запобігання найбільш руйнів-
ним ризикам. 

Виклад основних положень. Насамперед розглянемо сучасні 
глобальні ризики. Прийнято розглядати п’ять основних градацій ризи-
ків: економічні (фінансові, розглядаються як частка економічних), ри-
зики зовнішнього середовища, геополітичні, соціальні і технологічні. 
В кожній групі існує близько 10 окремих ризиків. Для впорядкування 
ризиків за ступенем впливу у випадку реалізації та за ймовірністю 
виникнути у наступні десять років із 2012 року використовуються 
експертні оцінки за шкалою від 0 до 5. Оцінки виставляють за двома 
шкалами: горизонтальна вісь – імовірність реалізації ризиків у наступ-
ні 10 років, вертикальна – ступінь впливу на світову економіку (рис. 1). 
Для порівняння, у минулих роках (до 2012 року) ступінь впливу вимі-
рювалась у можливих збитках ($ млрд США), а ймовірність настання 
подій за звичайною шкалою становить від 0 до 1. Відповідно до пода-
ної класифікації найбільш суттєвим за ступенем впливу вважається 
ризик збою світової фінансової системи [1]. Поряд із ним найбільш 
близький за ступенем впливу є ризик кризи споживання водних ресур-
сів та хронічний фіскальний дисбаланс. Найбільшу ймовірність реалі-
зації мають ризики значної нерівномірності розподілу доходів місько-
го населення, хронічного фіскального дисбалансу та зростання нако-
пичення вуглекислого газу в атмосфері.  
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Рис. 1. Карта глобальних ризиків 

 
Джерело: звіт «Global Risks 2013» – Світовий Економічний Форум [1] 
 
Слід підкреслити, що три найголовніших за ступенем впливу та 

ймовірністю появи економічних ризики – це ризики: збоїв світової фі-
нансової системи, хронічного фіскального дисбалансу та значної нерів-
номірності розподілу доходів міського населення. Вони безпосередньо 
стосуються України, яка залежить від світової фінансової системи та має 
хронічний бюджетний дефіцит; а що стосується неоднорідності розподі-
лу доходів, то вона маскується неадекватністю офіційної статистики [4]. 

Значний інтерес становить взаємний вплив окремих типів ризику 
(рис. 2). Водночас слід зважати на можливість взаємного впливу ризиків 
різних градацій. У лівому верхньому куті розташовані технологічні ри-
зики, пов’язані з можливістю відмови глобальних інформаційних систем 
та каскадного поширення дезінформації. Нижче – фінансові ризики: мо-
жливість краху світової фінансової системи, значний бюджетний дефі-
цит у ряді країн, нерівномірність розподілу доходів. У правій частині 
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відображено ризики зовнішнього середовища, проявом яких може ста-
ти продовольча катастрофа або нестача води для споживання (можливі 
наслідки останньої вважаються найгіршими). Центральним як у пи-
таннях економічних, так і природних ризиків вважається неможливість 
узгоджених дій окремих країн для покращення стану зовнішнього се-
редовища (слабкість глобального уряду). 

 
 

Рис. 2. Взаємозв’язки між глобальними ризиками 
 

Джерело: звіт «Global Risks 2013» – Світовий Економічний Форум [1] 
 

Окремо виділено (лівий нижній кут) ризики, які виникають вна-
слідок зростання кількості хронічних захворювань та застосування 
антибіотиків, до яких уже звикли патогенні бактерії.  

Ризики національного рівня є не менш небезпечними. 
Незважаючи на глобальний характер ризиків та зростаючу взаємо-

залежність окремих країн, кожна країна може опинитися на фронтальній 
зоні кризи і внаслідок щільних взаємозв’язків сприяти розвитку кризових 
явищ у інших країнах. Пропонуємо наступну градацію ризиків, що відріз-
няються за ступенем їх передбачення та можливості протидії: 

– передбачувані – ті, які можливо приборкати у процесі їх реалізації; 
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– стратегічні – виникають внаслідок незваженої оцінки наслід-
ків тих або інших рішень; 

– зовнішні – ризики, на які не можна вплинути або проконтро-
лювати. 

Два перших види можна вважати внутрішніми, тому що вони 
визначаються рішеннями, що приймаються на національному рівні; їх 
можна запобігти шляхом коректного застосування стандартних мето-
дів ризик-менеджменту із прорахунком усіх можливих варіантів роз-
витку подій та виключенням із розгляду найбільш небезпечних. Для 
запобігання останньому виду ризиків важливо розробити методи стій-
кості до зовнішнього впливу.  

Для аналізу стійкості країни до будь-якого з ризиків кожна краї-
на розкладається як суперпозиція п’яти взаємозалежних підсистем: 

1) економічної, що охоплює макроекономічне середовище, рин-
ки (товарів, послуг, фінансів та праці); 

2) природної (природні ресурси, екологія, урбанізація та ін.); 
3) державного управління (інституціональний устрій, пріорите-

ти розвитку, законодавство); 
4) критичної інфраструктури (енергетика, транспорт, комунікації); 
5) соціальної (людський капітал, групи інтересів, структура сус-

пільства). 
Така градація дозволяє проаналізувати найбільш критичні під-

системи країни. Зважаючи на це, стійкість до зовнішнього впливу ви-
значається наступними характеристиками: 

1) робастність1 (ця властивість стосується можливості абсорбу-
вати зовнішній вплив та його локалізувати). Зазвичай її пов’язують із 
тим, що система, яка приймає рішення, спрацьовує швидше, ніж змі-
нюються зовнішні обставини; 

2) живучість – тобто існування дублюючих систем, які у випад-
ку порушень основних виконують їх обов’язки; 

3) ресурсність – термін, близький до попереднього за змістом, 
але стосується ресурсного забезпечення; 

4) здатність за обмежений проміжок часу мобілізувати власні 
ресурси, що залежить вид можливості швидко збирати й аналізувати 
наявну інформацію;  

5) відновлюваність системи – можливість за короткий термін пі-
сля руйнівного впливу працювати у звичайному режимі. 

––––––––––––– 
1 В економіці – це здатність фінансової трейдингової системи функціо-

нувати ефективно під впливом різних ринків та різних ринкових обставин або 
здатність економічної моделі залишатися дійсною під впливом різних припу-
щень, параметрів та початкових умов [15].  
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Розглянемо із цих позицій реалізацію зовнішніх ризиків для ма-
лої країни з відкритою економікою (рис. 3). 
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Рис. 3. Схема взаємодії ризиків для малої країни з відкритою економікою 
 
1 – Жорстке гальмування розвитку країни. 
2 – Хронічний фіскальний дисбаланс. 
3 – Значна розбіжність доходів міського населення. 
4 – Слабкість світової фінансової системи. 
5 – Екстремальна мінливість цін світового товарного ринку. 
6 – Критичний стан економіки. 
7 – Корупційне поле. 
8 – Слабкість глобального уряду. 
9 – Регулярні екстремальні погодні явища. 
10 – Нездібність адаптуватись до кліматичних змін. 
 

Джерело: Власна розробка на основі [1] 
 
Вважається, що кризові явища можуть розповсюджуватися із 

двох джерел: нестабільної світової фінансової системи та негативного 
впливу зовнішнього середовища, що визначається слабкістю глобаль-
ного уряду [5]. Причому обидва джерела спричиняють жорстке галь-
мування економіки країни, що відбувається на хронічному фіскально-
му дисбалансі та зростанні ступеня нерівномірності розподілу доходів. 
Слід підкреслити, що розвиток кризових явищ відбувається у потуж-
ному корупційному полі, яке спонукає до прийняття неадекватних рі-
шень, тобто порушуються всі 5 принципів стійкості системи до зовні-
шнього впливу [14]. Розглянемо приклади реалізації як зовнішніх ри-
зиків, так і ризиків, що виникають за рахунок власних стратегічних 
прорахунків. До перших віднесемо економічну і фінансову кризи 
2008–2009 років та аномальні погодні умови зими 2012–2013 року. 

До стратегічних прорахунків – проект проведення зимових 
Олімпійських ігор – Олімпійська Надія-2022 та мобілізаційну модель 
розвитку [3]. 

Розглянемо реалізацію зовнішніх ризиків на прикладі світової 
економічної кризи 2008–2009 рр. У порівнянні з іншими країнами, що 
розвиваються, саме в Україні відбулося найсильніше падіння економі-
чних показників (у системі глобальної економіки) [7, 8]. До причин 
таких наслідків можна віднести наступне: 
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– не було передбачено можливості кризових явищ світової еко-
номіки; 

– не були розроблені механізми впливу кризових явищ на украї-
нську економіку; 

– домінувала концепції ендогенного розвитку; 
– швидкість наростання кризових явищ суттєво перевищувала 

швидкість реагування урядових кіл. 
Наслідком цього стала надзвичайно низька стійкість української 

економіки, що реалізувалось у суттєвому падінні показників приросту 
ВВП (падіння суттєво перевищило загальносвітовий показник – рис. 4). 

 

 
 
Рис. 4. Реалізація наслідків світової кризи 2008–2009 років  

на прикладі приростів ВВП, % 
 
Джерело: Власні розрахунки на підставі даних Державної служби ста-

тистики України [6].  
 
Іншим прикладом реалізації екзогенних ризиків для України є 

інфраструктурні наслідки аномальних погодних умов зими 2013 року. 
Виявилося, що інфраструктура була непідготовленою до сильних сні-
гопадів, оскільки не бралися до уваги глобальні кліматичні зміни. Вод-
ночас зима показала низьку мобілізаційну готовність органів виконав-
чої влади до можливого стихійного лиха. Найбільшої шкоди зазнала 
автодорожна інфраструктура, яка не витримала тривалих низьких тем-
ператур та різких температурних змін. У будь-якому випадку очевид-
но, що під час створення поточної інфраструктури було або викорис-
тано недосконалі технології і застарілі стандарти, або відбулося недо-
тримання вимог сучасних стандартів. На жаль, надзвичайно складно 
дослідити відповідність виконання автодорожних робіт регламентова-
ним стандартам, однак, на наш погляд, питання стандартів має бути 
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переглянуто з огляду на кліматичні зміни. Якщо звернутись до голо-
вних положень світового економічного форуму, то стає очевидним, що 
нездатність урядів країн правильно оцінити й адекватно відреагувати 
на існуючі кліматичні зрушення вважається одним із головних глоба-
льних ризиків, що реалізується на національному рівні [9]. 

Прикладом реалізації стратегічних ризиків є проект проведення 
зимових Олімпійських ігор 2022 року. 

Останнім часом спортивні мега-події найчастіше планують прово-
дити у країнах BRICS (Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південна Африка): 
упродовж 2008–2018 рр. – шість із дев’яти мега-подій (літні та зимові 
Олімпійські ігри, чемпіонати світу та Європи з футболу). Причому по дві 
мега-події приймають Бразилія і Росія [10]. Особливістю їх проведення в 
цих країнах (BRICS) є надзвичайно висока вартість, пов’язана з відсутніс-
тю як спортивних споруд, так і інфраструктури (табл. 1). Це повною мі-
рою характеризує проведення мега-подій і в Україні. 

 
Таблиця 1  

Оцінка витрат на підготовку до мега-подій 
 

Рік 
події Вид змагання Місце проведення Приблизна 

вартість 
2008 літні Олімпійські ігри Пекін (Китай) 42 млрд дол. 
2010 зимові Олімпійські ігри Ванкувер (Канада) 2,5 млрд дол. 
2010 чемпіонат світу з футболу ПАР 40 млрд дол. 
2010 чемпіонат Європи з 

футболу 
Україна 14,5 млрд дол. 

2012 літні Олімпійські ігри Лондон (Великобританія) 14 млрд дол. 
2014 зимові Олімпійські ігри Сочі (Російська Федерація) 53 + Х млрд дол. 
2014 чемпіонат світу з футболу Бразилія – 
2016 літні Олімпійські ігри Бразилія – 
2018 зимові Олімпійські ігри Південна Корея – 
2018 чемпіонат світу з футболу Російська Федерація – 
2020 літні Олімпійські ігри – – 
2022 зимові Олімпійські ігри Україна? 60 +х млрд дол. 

 
Згруповано автором із різних джерел [11], [12], [13] 
 
Виникає питання, чому потенційні витрати України на проведення 

зимових ігор 2022 року оцінюються вище, ніж в Російській Федерації. Як 
свідчать російські інформаційні джерела, основні причини астрономічної 
вартості підготовки до зимових Олімпійських ігор для РФ – це: (1) невда-
лий вибір міста, (2) корупція, (3) відсутність досвіду створення спортив-
них споруд такого рівня, (4) відсутність вітчизняного обладнання для про-
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ведення змагань та оснащення спортивних споруд. Практично всі чин-
ники актуальні й для України, яка за оцінками світового банку відстає 
від РФ за ефективністю державного управління [14]. Якщо зробити оці-
нку ймовірності позитивного рішення МОК щодо проведення зимових 
ігор 2022 року в Україні, то вона надзвичайно мала та не перевищує 5%, 
однак сама підготовка до подачі заяви потребує значних зусиль, які на-
вряд чи будуть суспільно виправданими. Однак, незважаючи на незнач-
ну ймовірність, позитивне рішення МОК може бути прийнято і матиме 
руйнівні наслідки для існування незалежної України.  

Висновки. Україна залишається надзвичайно чутливою як для 
зовнішнього неконтрольованого впливу, так і для стратегічних рішень, 
обтяжених значним ризиком. У процесі проведення поточного дослі-
дження нами було виявлено низку наступних причин цієї залежності: 

По-перше, в Україні рівень ефективності державного управлін-
ня (Governance Indicator) та рівень розвитку соціального капіталу за-
лишаються низькими (слід враховувати, що формальні оцінки HDI не 
відображають реального стану для України). 

По-друге, простежується неузгодженість урядових дій із прий-
няттям національних стратегічних рішень. 

По-третє, донині залишається малий горизонт прогнозування та 
спостерігається некоректність методів прогнозування національної 
економіки. 

По-четверте, незважаючи на досвід, отриманий під час кризи 
2008–2009 рр., досі недооцінюється вплив зовнішнього середовища на 
економічний розвиток країни та домінує неможлива для реалізації 
концепція ендогенного розвитку. 

Перелічені вище проблеми вимагають шляхів їх вирішення, які 
вбачаються авторами у: 

– створенні реального відкритого інформаційного простору кра-
їни; утворенні вільного доступу до будь-якої внутрішньої (державної) 
інформації відповідно до сучасних світових стандартів і технологій; 

– розвитку інституту незалежних експертів із залученням прові-
дних світових спеціалістів до вирішення стратегічних питань націона-
льного розвитку; 

– формуванні прозорої системи державного менеджменту, «де-
бюрократизації» суспільства. 
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Скрипник А.В., Букин Е.К. Риски социально-экономического 

развития Украины в условиях глобализационных вызовов 
Анализируются риски национального развития Украины и их взаи-

модействие с глобальными рисками. На основании данных мирового эко-
номического форума рассмотрены глобальные риски, имеющие наиболь-
шую степень влияния на развитие Украины. Приведены примеры реализа-
ции внешних и стратегических рисков и их влияние на экономику Украины.  

Ключевые слова: глобальные риски, внешние и национальные рис-
ки, мировой экономический форум, мобилизационное развитие. 
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Skrypnyk A.V., Bukin E.K. Risks of socio-economic development of 
Ukraine in globalization challenges 

It’s analyzed the risks of Ukrainian development and their interaction 
with global risks. The global risks with the most powerful influence on economy 
of Ukraine were investigated on the data of the World Economic Forum. It is 
proposed some examples of implementating the external and strategic risks and 
shown their impact on the economy of Ukraine.  

Key words: global risks, external and national risks, the World 
Economic Forum, mobilization development. 

 

Стаття надійшла 20 квітня 2013 р. 
 
 

УДК 328.185 (477)                                    Р.В. Сокол 
 
СОЦІАЛЬНА СУТНІСТЬ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ 

 
Розкривається соціальне походження та характерні риси корупції в 

Україні за роки її незалежності; історичне підґрунтя корупції, її відмінності від 
хабарництва. Окреслено можливі шляхи зменшення впливу корупції на ефекти-
вність соціально-економічного розвитку держави і суспільства. 

Ключові слова: корупція, хабарництво, соціум, держава, управління, 
приватна власність, амністія капіталу, правосвідомість, моделі корупції. 

 

Постановка проблеми. Абсолютно подолати корупцію поки 
неможливо, беручи до уваги її соціальну природу та історично сфор-
мовані людські пороки. Але необхідно докорінно зменшити загрози з її 
боку для національної безпеки України шляхом реалізації досвіду роз-
винених країн у протидії цьому явищу. 

Стан дослідження. Загалом сьогодні доводиться констатувати, 
що проблематика корупції становила та становить науковий інтерес 
таких дослідників, як С. Омельченко, Є. Невмержицький, Г. Сатаров, 
Л. Тимофєєв та інших. Проте корупцію в площині її соціальної імпле-
ментації вони досліджували частково та у загальному вимірі.  

Мета статті полягає у з’ясуванні соціальної сутності корупції в 
контексті її історичного розвитку в Україні та формулюванні пропози-
цій щодо способів і напрямів боротьби з цим явищем. 

Виклад основних положень. «Корупція» у перекладі з латини 
означає псування, розбещування, підкуп [1]. Це діяльність осіб, уповно-
важених на виконання державних функцій, спрямована на протиправне 
використання наданих їм повноважень для одержання матеріальних благ, 
послуг, пільг або інших переваг. Це пряме використання посадовими осо-
бами свого службового становища з метою особистого збагачення [2]. 
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Корупція – соціальне явище, оскільки вона виникла і розвивала-
ся разом з виникненням і розвитком людського суспільства, пройшла 
усі соціально-економічні формації від первіснообщинного ладу до на-
ших днів. У кожній з них вона видозмінювалась за формою та змістом. 
У всій своїй різноманітності корупція притаманна й сучасному україн-
ському суспільству. 

З політичної точки зору більш коректно було б боротися не з 
корупцією взагалі аж до самознищення і держави, і народу, а з її масш-
табами. Системою послідовних моральних, правових, економічних 
заходів її потрібно звести до по-європейськи цивілізованого мінімуму, 
який би не становив загрози національній безпеці України. Суспільст-
во і кожна окрема людина в міру своєї культури може тільки обмежити 
її до розумних, допустимих меж. Мораль, релігія, етика, держава – це 
ті інструменти, за допомогою яких відбувається таке обмеження. Як 
тільки ці інструменти перестають працювати, у суспільстві починають 
руйнуватися цивілізаційні основи взаємин між громадянами і держа-
вою, з’являється небезпека виникнення соціального хаосу. Це яскраво 
видно на прикладі України. 

Хабарництво і хабарі на українських землях були споконвіків. 
Хабар – гроші або речі, що даються службовій особі як підкуп, плата 
за злочинні, незаконні дії в інтересах того, хто їх дає. В перекладі з 
тюркської «хабар» – це здобич. Звідси «хабарник» – добувач, а «хабар-
ництво» – добування. Воно було основним заняттям варягів, які полювали 
за здобиччю по берегах Дніпра, Чорного та Середземного морів, печенігів, 
половців, монголо-татар. Безконечні братовбивчі міжусобні війни руських 
князів – теж наслідок однієї причини: бажання владної верхівки панувати, 
а відтак мати дедалі більше здобичі. Взяти якомога більше – ось рушійна 
сила, мотивація всієї політичної історії України. 

Слово «взятка» в російську мову прийшло зі староруської мови 
Київської Русі і звідти перекочувало у побутову українську мову. Воно 
походить від слова «взяток». Так тоді називали медозбір – періодич-
ний (за день, місяць, сезон) збір бджолами меду, нектару [3]. 

Так само з давніх часів ті, хто мали силу, можливість, а дуже ча-
сто і повноваження, збирали взятки, тобто данину (тепер – податки) з 
тих, хто цих сил, можливостей і повноважень не мав. Таким чином, 
державні мужі, чиновники, як і завойовники, періодично займалися 
поборами з залежного від держави люду. Сьогодні це ще можна назва-
ти рекетом. Тоді це не вважалось корупцією. З часів Київської Русі, у 
періоди козаччини, Руїни, української революції 1917–1920 pp. вона 
роз’їла усі сфери життя та управління. Мабуть, це одна з причин того, 
що Українська держава утверджується з такими труднощами. 
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Усе тому, що ані ми, ані наші предки не врахували уроки історії 
щодо цього згубного явища. Про корупцію як про «порчу» писали ще 
давні філософи, а Платон та Аристотель визначили це явище як полі-
тичне. Ще Будда застерігав, що коли правитель шукає вигоди, то це 
призведе до того, що буде перекручена сутність суспільних відносин, 
будуть ігноруватися принципи справедливості [4]. Першу ж антикору-
пційну заповідь дав Господь через Мойсея, який записав те, що почув з 
неба: «Дарів не приймай, бо дари сліпими роблять зрячих і перекру-
чують справу правих» (Ісх. 23:8) [5].  

Зрозуміло, що ці попередження (а для віруючих – заборони) 
узагальнюють досвід зіткнення людства з корупцією як зі злом, яке 
необхідно здолати. І дійсно, боротьбу з корупцією за складністю при-
рівнюють до боротьби з людськими гріхами. По суті вона є комбінаці-
єю таких гріхів, як жадібність, заздрість, лінивство, захланність, непо-
міркованість. Вона суперечить моральному повчанню, що гроші потрі-
бно не брати, а заробляти. За справедливу, добру дію люди самі подя-
кують, за здирництво – проклянуть. 

Тому одне з основних завдань держави – це стримування влас-
них пороків громадян як виховними та ідеологічними методами, так і 
репресивними, в рамках закону. Однак держава Україна перетворила 
боротьбу з корупцією у передвиборчі кампанії та фарс. Для більшості 
чиновників як у Києві, так і в регіонах боротьба за владу є не засобом 
досягнення мети – прориву України у цивілізований світ з усіма нас-
лідками, які з цього випливають, – а самоціллю. 

Тисячу років тому китайський реформатор Ванг Анши джере-
лами корупції назвав погані закони (державу) та поганих людей. Об-
ґрунтовуючи цей висновок, він писав, що «історія доводить неможли-
вість забезпечення необхідного управління, якщо покладатися лише на 
владу закону, призначену для контролю посадових осіб. Якщо останні 
не є людьми, які відповідають їх призначенню. Подібним чином не 
слід чекати ефективного управління, якщо, маючи достойних людей на 
правильних позиціях, ви обмежуєте їх багаточисленними дрібними 
виснажливими обмеженнями» [4]. 

Корупція є умовою функціонування «тіньової» економіки, по-
силення диференціації суспільства за майновим станом, занепаду мо-
ралі, загальної криміналізації основних сфер суспільства. Це явище 
стало просто необхідним у діяльності керівних політико-фінансових 
груп України. Безпрецедентна стабільність бюрократії коріниться в 
доволі ефективних корупційних механізмах протидії чиновництву дру-
гого і третього ешелону, запобіганні об’єднанню нижчих за статусом, 
але перспективних урядовців у більш-менш стійку корпорацію, котра б 
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у близькому майбутньому могла ефективно опонувати нинішній владі 
і в підсумку перехопити у неї цю владу. Саме такий процес маємо мо-
жливість спостерігати і в наші дні. 

В СРСР слово «корупція» дозволили ввести в ужиток наприкін-
ці 1980-х років. Вважалося, що воно є породженням минулих експлуа-
таторських суспільств. До того ж, як і тепер, практично недоторканни-
ми були вищі партійні та державні чиновники. Спроби розірвати це 
коло були епізодичними. Історія боротьби радянської влади з корупці-
єю закінчилася разом із самою владою, успіху вона так і не досягла. 
Усі проблеми СРСР щодо причин та наслідків корупції, механізмів 
протидії їй наслідувала суверенна Україна. 

Оскільки в нашій країні, як і в СРСР, з корупцією в державному 
апараті борються виключно представники цього ж апарату, то неважко 
передбачити результати такої боротьби. Проте слід було взяти до уваги 
західноєвропейський післявоєнний досвід та провести наступні заходи: 

– припинити гнобити приватну власність, створити для підпри-
ємництва і бізнесу найоптимальніші умови функціонування; 

– запровадити максимально сприятливий податковий, інвести-
ційний клімат; 

– провести амністію попередніх нагромаджень капіталу, зроби-
ти так, аби він працював в Україні, а не в офшорах; 

– управління, владу всіх рівнів зробити повністю прозорими, 
відкритими, підзвітними виборцям, які могли б відкликати скомпроме-
тованих осіб [6]. 

Західноєвропейська модель з її низьким рівнем корупції чинов-
ництву не вигідна. Адже в Європі корупція сприймається суспільством 
як аномалія, пов’язана з порушенням закону. Цьому сприяють високий 
рівень цивілізаційної культури та правосвідомості європейців. 

Український народ, на жаль, не повною мірою розуміє перспек-
тиви розвитку держави та суспільства. Громадянського суспільства в 
Україні немає. Отож немає кому на громадянському рівні протистояти 
корупції. Доки народ буде тотальним взяткодавцем, корупція житиме і 
процвітатиме. Звідси актуалізується очікування, що серед людей на сус-
пільному рівні переможе Божа мораль багато і добре працювати, бути 
вільним і незалежним, добиватись життєвого успіху нелегкою працею, а 
не підлабузництвом і подачками. Тоді, можливо, й досягнемо цивілізо-
ваної європейської моделі боротьби з корупцією. 

Поки що ж нашу т.зв. «еліту» не зовсім влаштовує навіть азій-
ська модель корупції. В Азії вона пов’язана з історією, культурою, 
традиціями, що обумовили функціонування держави. Це соціальний 
різновид корупції, де відносини тісно переплетені з сімейними, земе-
льними, етнічними, корпоративними та ін. Наприклад, бакшиш і за 
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корупцію визнати не випадає. Його дають усі і за все. Але є чіткі пра-
вила стосунків, де всі знають своє місце й міру. Їх межі переходити не 
дозволено нікому. Діє філософія і мораль, простежується конфуціанст-
во та буддизм: якщо бажаєш, можеш дати, але на займаній посаді пра-
цюй згідно з приписом, чітко, добросовісно, з повною віддачею. 

На більшості українських земель основою корупції була система 
т.зв. місництва, за умов якої більшість державних урядовців не отри-
мували грошової винагороди, а жили за рахунок відвідувачів. На поса-
ди призначались чиновники без врахування їхніх особистих (у т.ч. 
професійних та моральних) якостей. Мудрість древніх стосовно того, 
що розумний керівник оточує себе розумними заступниками (коман-
дою), а нерозумний – ще дурнішими, українська «еліта» до уваги не 
брала. Відтак гоголівські «дороги та дурні» актуальні й тепер. 

Тому провладному прошарку України значно ближча афро-
латиноамериканська модель корупції, коли влада надає можливість 
«тіньовим» і кримінальним секторам економіки досягти могутності, 
порівнюваної з державною. Бо з цим явищем, яке стало державою в 
державі, боротися найважче, адже влада продається групі основних 
економічних кланів, що домовилися між собою, або політичними засо-
бами забезпечує надійність їх існування [7].  
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Сокол Р.В. Социальная сущность коррупции в Украине 
Раскрывается социальное происхождение и характерные черты 

коррупции в Украине в годы ее независимости. Указаны исторические 
корни коррупции, ее отличия от взяточничества. Очерчены возможные 
пути уменьшения влияния коррупции на эффективность социально-
экономического развития государства и общества. 
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________  НАУКОВИЙ ВІСНИК 1´2013 ______________________________________ 
________  Львівського державного університету внутрішніх справ ____________ 

 156
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The article reveals the social origin and characteristic features of 

corruption in Ukraine for the period of the years of independence. The author 
specifies historical background of corruption, its difference from bribery. The 
possible ways of reduction of corruption impact on the efficiency of social and 
economic development of the state and society are outlined. 

Key words: corruption, bribery, socium, state, administration, private 
property, amnesty of capital, justice, corruption models. 

 
Стаття надійшла 9 квітня 2013 р. 

 
 

УДК 336.71:343.85                                         Р.С. Сорока, М.П. Сорока 
 
СПЕЦИФІКА ТА ТЕНДЕНЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО  
ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В УКРАЇНІ  
 
Досліджується специфіка внутрішнього фінансового моніторингу 

в Україні. Визначено відмінності між обов’язковим та внутрішнім фінан-
совим моніторингом. Визначаються критерії та ознаки незвичайних угод 
як методу протидії відмиванню злочинних доходів та фінансуванню те-
роризму. Виявлено тенденції розвитку внутрішнього фінансового моніто-
рингу в Україні. 

Ключові слова: фінансовий моніторинг, легалізація (відмивання) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, внутрішній фінансовий моніто-
ринг, фінансові операції, незвичайні операції та угоди. 

 

Постановка проблеми. Україна стоїть на шляху соціально-
економічних перетворень, які спрямовані на максимальне наближення 
фінансово-кредитних відносин до рівня провідних країн світу. До 
пріоритетних напрямів удосконалення фінансової системи України 
належить виконання державою рекомендацій міжнародного співтова-
риства у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержа-
них злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. 

Боротьба з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, 
стає явищем світового масштабу. Протидія цьому явищу є одним із 
найефективніших засобів боротьби з торгівлею наркотиками, людьми, 
зброєю, а також із тероризмом. Україна є учасником боротьби з відми-
ванням «брудних» грошей і заявила про себе як про цивілізовану дер-
жаву, що обумовлює актуальність теми дослідження. 

Стан дослідження. Проблеми протидії легалізації доходів, 
отриманих злочинним шляхом, викликають значний науковий інтерес. 
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Різнобічні теоретичні засади формування національної системи фінан-
сового моніторингу висвітлюються у працях О. Барановського [1], 
С. Буткевича [3], О. Васюренко, С. Гуржія [2], С. Дмитрова [6], М. Єр-
мошенко, М. Колдовського [5], А. Мещерякова, Я. Соловія [7], Р. Со-
пільника [8], М. Флейчук [10] та ін. 

Однак, незважаючи на суттєві наукові результати, отримані 
вченими, недостатньо вивченими залишаються питання виявлення 
незвичайних фінансових операцій, що відповідно обумовило вибір 
теми і мети роботи. 

Метою дослідження є розвиток теоретико-методологічних за-
сад побудови механізму внутрішнього фінансового моніторингу в на-
прямку обґрунтування критеріїв виявлення незвичайних угод як методу 
протидії відмиванню злочинних доходів та фінансуванню тероризму. 

Виклад основних положень. Фінансовий моніторинг у вузько-
му значенні розуміють як недопущення легалізації та відмивання зло-
чинних коштів, а в широкому розумінні – систематичне відстеження 
тенденцій або процесів, збір інформації про певні явища, спостере-
ження за певними об’єктами з превентивною метою. В Україні побу-
дова системи такого моніторингу передбачає удосконалення обо-
в’язкового та внутрішнього фінансового моніторингу.  

Наявність поряд із обов’язковим внутрішнього фінансового мо-
ніторингу зумовлене перш за все тим, що з об’єктивних причин зако-
нодавець не здатний закріпити всі критерії й ознаки операцій у рамках 
обов’язкового фінансового моніторингу, а також необхідність негайно 
реагувати на мінливі економічні відносини, а значить, і на нові спосо-
би відмивання злочинних доходів та фінансування тероризму. 

Згідно з чинним законодавством внутрішній фінансовий моні-
торинг – сукупність заходів, які здійснюються суб’єктами первинного 
фінансового моніторингу, з виявлення фінансових операцій, що підля-
гають внутрішньому фінансовому моніторингу, із застосуванням під-
ходу, що ґрунтується на проведенні оцінки ризиків легалізації (відми-
вання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування те-
роризму; ведення обліку таких операцій та відомостей про їх учасни-
ків; подання інформації в Держфінмоніторинг про операції, що мають 
високий ступінь ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, або фінансування тероризму, а також додаткової 
інформації про фінансові операції та їх учасників, що стали об’єктом 
фінансового моніторингу з боку Держфінмоніторингу [9]. 

Термін «внутрішній (факультативний) фінансовий моніторинг» 
не передбачає в суб’єкта первинного фінансового моніторингу наявно-
сті права вибору, здійснювати цей вид моніторингу чи ні. У даному 
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випадку йдеться про те, що внутрішній моніторинг є додатковим ви-
дом фінансового моніторингу, який зобов’язаний здійснювати кожен із 
суб’єктів фінансового моніторингу. 

Загалом принципова відмінність між обов’язковим та внутрі-
шнім фінансовим моніторингом полягає у визначенні об’єктів, на які 
спрямовані зусилля щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. 

Узагальненим об’єктом фінансового моніторингу, згідно з чин-
ною нормативно-правовою базою, є дії з активами, пов’язані з відпові-
дними учасниками фінансових операцій, які їх здійснюють, за умови 
наявності ризиків використання цих активів з метою легалізації (від-
мивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування 
тероризму, а також будь-яка інформація про такі дії чи події, активи та 
їх учасників.  

З огляду на суб’єктів первинного фінансового моніторингу основ-
ним його об’єктом є фінансова операція, тобто будь-які дії щодо активів, 
здійснені за допомогою суб’єкта первинного фінансового моніторингу. 
Загалом усі фінансові операції можна умовно поділити на традиційні, які 
відбуваються відповідно до сформованої практики, та незвичайні. 

Об’єктом внутрішнього (додаткового) фінансового моніторингу 
є незвичайні операції та угоди. У науковій літературі також зустріча-
ються синонімічні поняття: «підозрілі операції», «сумнівні операції». 

Незвичайні операції та угоди визначаються як операції та угоди, 
характеристики або підстави проведення яких дозволяють вважати, що 
вони здійснюються з метою відмивання злочинних доходів або фінан-
сування тероризму. 

Визначимо основні відмінності цих операцій та угод від інших, 
що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу. 

По-перше, незвичайні операції та угоди, на відміну від таких, 
що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу, як правило, 
не мають «кількісного» критерію. Так, згідно з «кількісним» критері-
єм, фінансова операція підлягає обов’язковому фінансовому моніто-
рингу в разі, якщо сума операції дорівнює чи перевищує 150 000 гри-
вень (для суб’єктів господарювання, які проводять азартні ігри, – 
13 000 гривень) або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, 
що еквівалентна 150 000 гривень (для суб’єктів господарювання, які 
проводять азартні ігри, – 13 000 гривень). 

По-друге, на відміну від операцій і угод, що підлягають 
обов’язковому фінансовому моніторингу, незвичайні операції та угоди 
не мають законодавчо встановленого вичерпного переліку критеріїв 
або підстав їх виявлення. 
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По-третє, відомості про незвичайні операції та угоди направля-
ються не на наступний день з дати їх проведення, а на наступний день 
з дати визнання уповноваженим органом суб’єкта фінансового моніто-
рингу даної операції або угоди незвичайною. Як правило, в цих випад-
ках уповноваженим органом суб’єкта фінансового моніторингу є його 
керівник або заступник керівника. 

Загалом чинним законодавством України передбачено лише три 
критерії виявлення незвичайних операцій та угод, а саме:  

1) заплутаний або незвичний характер фінансової операції чи 
сукупності пов’язаних між собою фінансових операцій, що не мають 
очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети;  

2) невідповідність фінансової операції характеру та змісту дія-
льності клієнта;  

3) виявлення фактів неодноразового проведення фінансових опера-
цій, характер яких дає підстави вважати, що метою їх здійснення є уник-
нення процедур обов’язкового фінансового моніторингу або ідентифіка-
ції, передбачених законодавством (зокрема, дві чи більше фінансові опе-
рації, що проводяться клієнтом упродовж одного робочого дня з однією 
особою та можуть бути пов’язані між собою, за умови, що їх загальна су-
ма дорівнює чи перевищує «кількісний» критерій віднесення фінансової 
операції до об’єктів обов’язкового фінансового моніторингу).  

У внутрішніх документах суб’єктів первинного фінансового моні-
торингу встановлюються додаткові критерії та ознаки операцій, які підля-
гають внутрішньому (факультативному) фінансовому моніторингу. 

Проведений аналіз чинної системи внутрішнього фінансового 
моніторингу суб’єктів первинного фінансового моніторингу дозволив 
виокремити такі основні критерії виявлення незвичайних угод: 

– невмотивована відмова в наданні клієнтом відомостей (крім 
установлених нормативними документами), які вимагаються суб’єктом 
фінансового моніторингу відповідно до сформованої практики, а та-
кож зайва стурбованість клієнта питаннями конфіденційності щодо 
здійснюваної операції (угоди);  

– нехтування клієнтом більш вигідними умовами надання по-
слуг (тариф комісійної винагороди і т.д.), а також пропозиція клієнтом 
незвично високої комісії; 

– наявність нестандартних або дуже складних інструкцій щодо по-
рядку проведення розрахунків, що відрізняються від звичайної практики, 
використовуваної цим клієнтом, або від звичайної ринкової практики; 

– пропозиція клієнта здійснити повернення належної суми за 
розірваною угодою третім особам, у тому числі на рахунок в банк-
нерезидент; 
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– наполегливе бажання клієнта працювати самостійно з віддале-
ного терміналу; 

– внесення в операцію (угоду) доповнень і змін, які не відпові-
дають установленій практиці діяльності організації; 

– необґрунтована поспішність у проведенні операції, на якій на-
полягає клієнт; 

– внесення клієнтом у раніше узгоджену схему операції (угоди) 
безпосередньо перед початком її реалізації значних змін, що особливо 
стосуються напряму руху грошових коштів або іншого майна; 

– передача клієнтом доручення про здійснення операції через 
представника (посередника), якщо представник (посередник) виконує 
доручення клієнта без вступу в прямий (особистий) контакт з організа-
цією, що здійснює операції з грошовими коштами або іншим майном; 

– відсутність інформації про клієнта (юридичну особу) в офі-
ційних довідкових виданнях, а також неможливість здійснити зв’язок 
із клієнтом за зазначеними ним адресами і телефонами; 

– складності, що виникають у суб’єкта первинного фінансового 
моніторингу при перевірці наданих клієнтом даних, невиправдані затрим-
ки в наданні клієнтом документів та інформації, подання клієнтом інфор-
мації, яку неможливо перевірити чи дана перевірка є занадто дорогою; 

– неможливість установлення контрагентів клієнта; 
– відсутність очевидного зв’язку між характером і родом діяль-

ності клієнта з послугами, за якими клієнт звертається до суб’єкта пер-
винного фінансового моніторингу, що здійснює операції з грошовими 
коштами або іншим майном; 

– наполягання клієнта на проведенні розрахунків готівкою; 
– придбання фізичною особою цінних паперів за готівку. 
У разі виявлення ознак незвичайних угод суб’єктам первин-

ного фінансового моніторингу необхідно брати до уваги як діючу 
практику в сфері протидії відмиванню злочинних доходів та фінан-
суванню тероризму, так і власний досвід. У літературних джерелах 
до рекомендованих ознак незвичайних угод віднесено наступні ха-
рактеристики операцій: 

– пропозиція клієнта суттєво (більш ніж у два рази) збільшити 
розмір страхової суми з відповідним збільшенням розміру страхової 
премії за діючим договором страхування життя; 

– регулярне внесення змін у договір страхування у зв’язку зі 
зміною страхувальника, застрахованого вигодоодержувача; 

– періодичне укладання клієнтом двох і більше договорів стра-
хування життя на користь третьої особи строком до п’яти років; 

– операції перестрахування за участю іноземних перестраховиків; 
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– здійснення взаємних угод, коли сторони таких угод (профе-
сійні учасники або їх клієнти) регулярно змінюються, виступаючи в 
якості то продавців, то покупців, набуваючи (продаючи) при цьому 
одноразово чи вроздріб один і той же фінансовий інструмент приблиз-
но одного і того ж обсягу; 

– регулярне укладення клієнтом строкових угод на ринку цінних 
паперів, особливо тих, які не передбачають поставки базового активу, 
в операціях з одним або кількома контрагентами, результатом чого є 
постійний прибуток або збиток клієнта; 

– вчинення одиничних покупок (продажів) клієнтом, який не 
звертається до організаторів торгівлі цінними паперами, великих паке-
тів цінних паперів на суму не менше 80 тис. грн за цінами, які суттєво 
відрізняються від ринкових цін; 

– здійснення регулярних операцій на суму не менше 50 тис. грн 
кожна щодо купівлі з подальшим продажем цінних паперів, що не ма-
ють ринкових котирувань і не перебувають у фондовому обороті, з 
направленням доходу на придбання високоліквідних цінних паперів; 

– одночасне виставляння клієнтом доручень на купівлю і про-
даж цінних паперів за цінами, істотно відмінними від поточних ринко-
вих цін (за винятком періоду відкриття торгової сесії під час здійснен-
ня операцій через організаторів торгівлі); 

– оплата лізингових платежів за дорученням лізінгоодержувача 
третьою особою; 

– безготівкові грошові перекази від підприємств-організаторів 
тоталізаторів або букмекерських контор; 

– систематична здача в заставу ювелірних виробів без викупу; 
– здача на комісію, в заставу або скупку ювелірних виробів з 

дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння з можливо фальшивими 
відтисками пробірних клейм; 

– перерахування за дорученням клієнта грошових коштів за реа-
лізовані дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, ювелірні вироби з 
них і лом таких виробів на рахунки третіх осіб. 

У рамках здійснення методологічної діяльності наглядові орга-
ни, які є суб’єктами фінансового моніторингу, в рекомендаційному 
порядку можуть пропонувати інші критерії і підстави для виявлення 
незвичайних операцій та угод. Водночас необхідно зазначити, що з 
моменту включення таких критеріїв та підстав до Правил здійснення 
суб’єктом фінансового моніторингу внутрішнього контролю з метою 
протидії легалізації (відмиванню) злочинних доходів і фінансуванню 
тероризму виявлення та направлення відомостей про них до Держфін-
моніторингу стають для суб’єкта фінансового моніторингу обов’язком. 
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Держфінмоніторинг України згідно зі своїми повноваженнями 
здійснює збір та обробку інформації, отриманої від суб’єктів первин-
ного фінансового моніторингу, щодо фінансових операцій, які підля-
гають фінансовому моніторингу. Розподіл повідомлень, що були при-
йняті на облік Держфінмоніторингом України протягом 2003–2012 рр., 
з ознаками фінансового моніторингу наведено у табл. 1. 

Тенденції формування повідомлень, що були прийняті на облік 
Держфінмоніторингом України впродовж усього періоду його діяль-
ності з ознаками фінансового моніторингу, є неоднозначними і відо-
бражають як історію становлення фінансового моніторингу в Україні, 
так і активність злочинних груп у відмиванні незаконних доходів. 

 
Таблиця 1 

Структура повідомлень з ознаками фінансового моніторингу,  
що були прийняті на облік Державною службою фінансового  

моніторингу України впродовж 2003–2012 рр.* 
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* Складено за даними Державної служби фінансового моніторингу України 
 
Так, у 2003–2007 рр. відбувалося становлення національної сис-

теми фінансового моніторингу в Україні, що знайшло свій вияв у фак-
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тично щорічному збільшенні повідомлень від суб’єктів первинного 
фінансового моніторингу, направлених у Держфінмоніторинг, з озна-
ками внутрішнього фінансового моніторингу. Це було наслідком під-
вищення рівня активного аналізу фінансових операцій з боку суб’єктів 
фінансового моніторингу.  

У порівнянні з минулими періодами впродовж 2008–2012 рр. у 
структурі отриманих повідомлень від суб’єктів первинного фінансово-
го моніторингу спостерігається тенденція до збільшення частки повід-
омлень з ознаками обов’язкового фінансового моніторингу. Одночасно 
зменшується частка повідомлень з ознаками внутрішнього моніторин-
гу, що свідчить про більш детальне вивчення суб’єктами первинного 
фінансового моніторингу фінансових операцій та про поступове ско-
рочення практики інформування «про всяк випадок». 

Висновки. Таким чином, в даний час критерії та ознаки незви-
чайних операцій та угод містяться в Законі про протидію легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню 
тероризму, нормативних актах та рекомендаціях Держфінмоніторингу 
і наглядових органів, а також у внутрішніх документах суб’єктів фі-
нансового моніторингу. 

Привести єдиний стандартний перелік критеріїв та ознак незвичай-
них операцій та угод неможливо, позаяк кожен із суб’єктів фінансового 
моніторингу закріплює перелік критеріїв та ознак, відповідних тим видам 
діяльності, які фактично здійснює цей суб’єкт фінансового моніторингу. 

З розвитком економічних відносин способи відмивання злочин-
них доходів та фінансування тероризму будуть тільки розширюватися, 
а значить, змінюватимуться критерії та ознаки незвичайних операцій. 

Беручи до уваги зарубіжний досвід розвитку системи фінансо-
вого моніторингу, можна спрогнозувати, що подальшим напрямом 
розвитку законодавства у сфері відмивання злочинних доходів та фі-
нансування тероризму має стати розширення переліку критеріїв і ознак 
незвичайних операцій та угод, а також відмова від обов’язкового фі-
нансового моніторингу. 
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Сорока Р.С., Сорока М.П. Специфика и тенденции внутреннего 

финансового мониторинга в Украине 
Исследуется специфика внутреннего финансового мониторинга в 

Украине. Определены различия между обязательным и внутренним финансо-
вым мониторингом. Значительное внимание уделяется определению крите-
риев и признаков необычных сделок как методу противодействия отмыва-
нию преступных доходов и финансированию терроризма. Раскрыты тенден-
ции развития внутреннего финансового мониторинга в Украине. 

Ключевые слова: финансовый мониторинг, легализация (отмыва-
ние) доходов, полученных преступным путем, внутренний финансовый 
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The specific of the internal financial monitoring in Ukraine is investigated. 
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Special attention is paid to the criteria and features of unusual transactions as a 
method of combating money laundering and terrorism financing. Tendencies of 
development of internal financial monitoring in Ukraine are discovered. 

Key words: financial monitoring, the legalization (laundering) of 
proceeds from crime, internal financial monitoring, financial transactions, 
unusual transactions and agreements. 

 
Стаття надійшла 5 квітня 2013 р. 



_________________________________________________  Серія економічна ________ 
__________________________________________________________________________ 

 165

 
УДК 364.22                                              Л.М. Томаневич 

 
БІДНІСТЬ ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ЗАГРОЗА  

НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ 
 
Досліджується сутність дефініції «бідність» у сучасній науці; ви-

значаються особливості, прояви і масштаби бідності в Україні; пропону-
ється створення дієвих механізмів державної політики щодо скорочення 
бідності та підвищення рівня життя населення. 

Ключові слова: бідність, багатство, прожитковий мінімум, мі-
німальна зарплата, добробут, рівень життя, якість життя,  

 

Постановка проблеми. Проблеми багатства і бідності турбува-
ли суспільство впродовж століть, починаючи від філософів стародав-
ніх цивілізацій: Греції, Риму, Єгипту, Індії, Китаю. Суспільство завжди 
визначало не тільки свою позицію щодо багатства народів і проявів 
бідності, а й конкретні дії щодо підтримки бідних верств населення. 
Навіть за умови значних успіхів у соціально-економічному розвитку й 
економічному зростанні ця проблема все рівно існує. У сучасному сві-
ті, як і раніше, існують багаті і бідні країни та регіони. 

Після світової фінансової кризи на межі виживання опинилося 
багато людей, тож ця проблема набула особливої актуальності. 

Трансформаційні процеси, перехід України від командно-
адміністративної системи до ринкової економіки зумовили падіння 
виробництва, яке було неефективним і неконкурентоспроможним на 
зовнішньому ринку. Відсутність теоретичного та практичного досвіду 
переходу до ринкової економіки призвела до численних помилок та 
недоліків, які вплинули на рівень і якість життя українського народу. 

Мета цієї статті – дослідити сутність поняття «бідність» у сучас-
ній науці; визначити особливості явища й масштаби та вплив на націо-
нальну безпеку. Для цього слід створити дієві механізми державної по-
літики щодо скорочення бідності та підвищення рівня життя населення. 

Стан дослідження. Незважаючи на значні успіхи в соціально-
економічному розвитку, проблема бідності продовжує залишатися не-
вирішеною. Ці питання актуалізуються у працях М. Гаррінгтона, 
В. Оджбона, С. Рішена, П. Тоусенда, О. Каннаса, які побудовані на 
концептуальних підходах до визначення даної дефініції, проте в них не 
знайшли відображення характеристики всіх аспектів бідності.  

Зниження рівня та якості життя, диференціація доходів населення 
в Україні знайшли своє відображення у працях О.І. Амоші, В.П. Анто-
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нюк, Н.П. Борецької, Н.С. Власенко, Г.Л. Вербицької, А.Г. Гвелесіані, 
В.М. Гейця, О.А. Грішнової, Е.М. Лібанової, О.Ф. Новікової, І.В. Ка-
чалової, В.О. Мандибури, І.М. Миценка, М.М. Руженського, В.М. Но-
вікова, Н.М. Холода, Л.С. Шевченко та багатьох інших. У роботах за-
значених учених досліджуються теоретичні та методичні підходи до 
визначення рівня і якості життя, багатства і бідності, а також і особли-
вості прояву цих явищ та їх наслідків в Україні. 

Виклад основних положень. У форматі концепції людського 
розвитку бідність розглядається як багатоаспектне явище, сутність 
якого характеризують не тільки низькі доходи населення, а й ціла низ-
ка інших факторів. У законодавстві України тривалий час вживався 
термін «малозабезпеченість», а поняття «бідність» почало вживатися 
лише наприкінці 2002 року. 

Якщо розвиток індивіда полягає в одержанні можливостей вести 
здорове, гідне, творче і якісне життя, то бідність – це відсутність таких 
можливостей та свободи вибору. 

Економічна теорія визначає бідність як таку характеристику 
економічного стану індивіда чи соціальної групи, за якої стає немож-
ливим самозабезпечення (відповідно до прийнятих суспільством норм) 
необхідними для життєдіяльності матеріальними засобами. 

Сучасна наука визначає бідність як неможливість через брак 
коштів підтримувати спосіб життя, притаманний конкретному суспіль-
ству в конкретний період часу [2]. Найсуперечливішим у такій теорії є 
її поділ на абсолютну та відносну бідність.  

Абсолютна бідність визначається порівнянням загального дохо-
ду особи чи сім’ї із загальною вартістю споживчого кошика, який ві-
дображає базові потреби у суспільстві. Особи, чиї доходи менші від 
базових потреб, живуть в абсолютній бідності. Однак у розвинених 
країнах, де практично ніхто не відчуває проблем із харчуванням, кри-
терій «абсолютна бідність» не працює.  

Тоді з’являється поняття «відносна бідність». Імовірно, «відно-
сні бідняки» – це люди, котрі одержують на місяць удвічі менше від 
прийнятого в суспільстві середнього рівня доходів [7]. 

Сучасна соціально-економічна теорія розглядає бідність як ба-
гато-аспектне явище, розрізняючи не лише абсолютну і відносну, але й 
об’єктивну та суб’єктивну, короткотривалу (тимчасову) і довготривалу 
(застійну), що зображено на (рис. 1). 

Об’єктивна бідність визначається за прийнятими в країні крите-
ріями доходу та можливістю досягнення матеріальних і духовних благ. 
Суб’єктивна бідність визначається за самооцінкою індивіда: людина 
тоді є бідною, коли вона сама себе ідентифікує з бідністю. 
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Рис. 1. Види бідності 
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За тривалістю бідність може бути тимчасовою (короткочасною) 

або застійною (довготривалою). Тимчасова бідність є наслідком одномо-
ментного зниження рівня життя, причиною якого могли стати політичні 
зміни, природні катаклізми тощо. Причинами періодичних знижень рівня 
життя та збідніння можуть бути сезонні коливання цін на харчові продук-
ти та послуги. Застійна бідність означає неможливість для родини чи 
окремої особи самостійно вирішити свої проблеми і подолати матеріальні 
негаразди, що призводить до більш тяжких наслідків. 

Рівень бідності може бути визначений за стандартами цивіліза-
ції (хронологічними) або для конкретної країни. До першого типу від-
носять населення «бідних» країн і майже не відносять населення «ба-
гатих» країн. А бідність за стандартами кожної конкретної країни існує 
в усіх державах і суттєво не залежить від загального рівня добробуту 
населення. До прикладу, ті, кого вважають бідними у промислово роз-
винутих країнах, хто одержує там державну підтримку, вважатимуться 
заможними у країнах, що розвиваються. 

До основних показників масштабів бідності відносять межу, рі-
вень і глибину бідності. 

Межа бідності – це рівень доходів у середньому на члена роди-
ни, нижче від якого задовольнити основні потреби неможливо, або це 
частка прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць. 
Ця межа визначає сім’ї, які належать до категорії бідних. За західними 
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стандартами, якщо витрати на харчування становлять 60% сукупних 
витрат або більше, така сім’я вважається бідною. За інформацією укра-
їнського відділення ООН, за межею прожиткового мінімуму (тотальної 
бідності) в Україні проживає 15,2% населення. При цьому в 2010–
2011 рр. рівень абсолютної бідності скоротився на 3,3% [6]. 

За даними Інституту демографії та соціальних досліджень імені 
Птухи Національної академії наук України, якими користується ООН, 
зниження відносної бідності відбувається за рахунок поліпшення ситу-
ації серед сімей з дітьми – цей показник зменшився до 31,7% і серед 
працюючих – до 19,8%. В основному поліпшення відчули багатодітні 
домогосподарства, де рівень бідності знизився за 9 місяців 2011 року по-
рівняно з відповідним періодом попереднього року на 3,1%. Водночас 
наголошується, що тенденції подолання монетарної бідності спостеріга-
ються на тлі зростання рівня бідності за критеріями споживання. 

Найбільш точним показником рівня життя домогосподарств ува-
жають їх сукупні витрати. За міжнародним критерієм показником бідності 
для країн Східної Європи, зокрема для України, вважаються сукупні до-
бові витрати, менші за $4,3 (за паритетом купівельної спроможності). 

Середньомісячні сукупні витрати одного домогосподарства за 
ІV квартал 2011 р. становили 3162,55 грн (3427 грн – за результатами  
9 місяців 2011 року). Тобто рівень життя на кінець 2011 року дещо 
погіршився [3]. 

За діючим курсом долара на 1 січня 2012 – 7,99 грн/1 дол. США – 
фактичні середньодобові витрати домогосподарства в Україні склали 
$12,77, середньодобові витрати на одного члена домогосподарства 
становили $4,93 на місяць ($5,53 – у ІІІ кварталі), у міських домогос-
подарствах – $5,47 ($5,94), у сільських – $3,85 ($4,73). З цього можна 
зробити висновок про погіршення рівня життя пересічних українців, 
особливо у сільській місцевості. 

Для розрахунку мінімального споживчого бюджету (прожитко-
вого мінімуму) беруть до уваги вартість споживчого кошика у діючих 
цінах для порівняння розрахункових і реальних рівнів споживання. 

Поняття споживчого кошика існує у багатьох країнах світу. 
Проте ці «кошики» мають певні національні особливості: споживчий 
кошик американця містить 300 продуктів і послуг, француза – 250, 
англійця – 350, німця – 475. Український споживчий кошик нещодавно 
був розширений до 297 найменувань продуктів.  

Крім того, експерти вважають, що найраціональнішою є така 
структура споживання, коли на харчі витрачається до третини доходів, 
а з двох третин непродовольчі товари (одяг, меблі) становлять 47%, 
решта – на послуги. В українському ж споживчому кошику левова час-
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тка доходів (понад 65 %) витрачається на харчі, а деякі непродовольчі 
товари та послуги не згадуються взагалі. Наприклад, вважається, що пен-
сіонерам не потрібні ані плавки, ані купальники; школярі можуть обійтися 
двома підручниками на рік, а студенти взагалі повинні вчитися без підру-
чників. Про платну медицину та платну вищу освіту взагалі не йдеться, бо 
згідно із Конституцією вони в Україні мають надаватися безкоштовно. 

Базовим державним стандартом у сфері доходів населення є 
прожитковий мінімум [9]. На його основі розраховують такі соціальні 
гарантії, як мінімальна заробітна плата; мінімальна пенсія за віком ра-
зом з грошовою допомогою; мінімальний розмір допомоги по безро-
біттю; допомога по догляду за дитиною до досягнення нею 3 років; 
допомога на поховання тощо. Фактичний розмір прожиткового міні-
муму застосовується для спостереження за динамікою рівня життя в 
Україні, що відображено у табл. 1. 

 
Таблиця 1 

Фактичний прожитковий мінімум на 2013 рік (грн)  
в розрахунку на місяць 

 

№ 
з/п Назва показника з 01.01.13 до 

01.11.13 
з 01.11.13 до 

01.12.13 
1 В розрахунку на особу 1108 1176 
2 На дітей віком до 6 років 972 1032 
3 На дітей віком від 6 до 

18 років 1210 1286 

4 Для працездатних осіб 1147 1218 
5 Для осіб, які втратили 

працездатність 894 949 
 
Джерело: [4]. 
 
За міжнародними критеріями ООН для країн Східної Європи та 

СНД абсолютно бідною вважається людина, що витрачає менше 5 до-
ларів США на день або ж віддає на харчування понад 60 відсотків сво-
го доходу. За даними експертів, найбіднішими в Україні є не пенсіоне-
ри, а сім’ї з дітьми. Мінімальна заробітна плата в Україні з 1 квітня 
2012 року встановлена у розмірі 1094 грн, що становила 37,2% серед-
ньої заробітної плати за квітень (2942 грн), та у доларовому еквівален-
ті дозволяє витрачати у середньому в квітні на одну особу майже $4,5 
на добу, що дещо більше від міжнародного критерію бідності ($2 
США або $4,3 США за паритетом купівельної спроможності на добу). 
За оцінками Національного форуму профспілок України прожитковий 
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мінімум для працездатної особи, а відповідно і мінімальна заробітна 
плата, має становити 2358 гривень. Профспілки також наполягають, 
що розмір мінімальної зарплати повинен становити не менше 45% се-
редньої. МОП і члени Європарламенту вважають, що вона повинна 
бути не менше 60% середньомісячної заробітної плати. 

Мінімальна зарплата встановлена в 20 з 27 країн ЄС, за виклю-
ченням Данії, Швеції, Фінляндії, Німеччини, Італії, Австрії та Кіпру. 
Але в цих країнах (у них не діють національні ставки мінімальної за-
робітної плати) вони встановлені за допомогою галузевих колективних 
угод, які спільно покривають значну частку працюючого населення. 
Величину мінімальної заробітної плати, за інформацією Федерації ро-
ботодавців Європи, подано у табл. 2. 

 

Таблиця 2 
Мінімальна заробітна плата в країнах Європи на 01.01.12 р. 

 

№ 
з/п Країна Мінімальна заробітна плата в євро 
1 Люксембург 1801 
2 Ірландія 1499 
3 Бельгія 1499 
4 Нідерланди 1447 
5 Франція 1398 
6 Австрія 1000 
7 Греція 751 
8 Іспанія 642 
9 Португалія 485 

10 Естонія 290 
11 Румунія 160 
12 Болгарія 150 
13 РФ 113 
14 Україна 95 
15 Білорусь 90 
16 Молдова 72 

 

Джерело: Центр Перспективних соціальних досліджень Міністерства 
праці та соціальної політики України 
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Наведені дані свідчать проте, що Україна за розміром мінімаль-
ної зарплати значно програє державам Європи. Величина мінімальної 
заробітної плати (прожитковий мінімум для працездатної особи) не 
може забезпечити простого відтворення робочої сили, якісного життя 
населення та не відповідає європейським стандартам. 

Аналізуючи вищевикладене, слід зазначити, що бідність харак-
терна навіть дуже багатому суспільству, вона стосується різноманітних 
сфер життя населення, а її появу провокує безліч причин. 

Економічна теорія встановлює різноманітні причини бідності – 
від неефективності соціального захисту до загальної несправедливості 
економічної та соціальної систем. 

Основними причинами бідності в сучасній економіці можна 
вважати: скорочення робочих місць, зростання безробіття, низький 
рівень оплати праці та пенсійного забезпечення, заборгованість із 
виплат заробітної плати, зниження соціальних гарантій, зростання 
інфляції в порівнянні з реальними доходами населення, рейдерські 
захоплення і розпад більшості підприємств, поширення корупції та 
тіньового сектора економіки, перенасичення ринку праці однорід-
ними професіями, відповідно неможливість реалізувати власну ро-
бочу силу тощо. 

ООН визначила чотири основні прояви бідності, які зображено 
на рис. 2. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2. Основні прояви бідності 
 
Джерело: [13]. 
 
Отже, за проявами бідності це поняття є відносним і потребує 

системного підходу й додаткового аналізу. 
Погодимось із думкою тих науковців які вважають, що уникну-

ти бідності взагалі неможливо, як неможливо її подолати, тим більше у 

Недостатність споживання Коротка тривалість життя 

Бідність 

Низький рівень освітньої підготовки Соціальна ізоляція 
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країнах із перехідною економікою. Проте це явище має бути конт-
рольованим і регульованим з боку держави, бо бідність стає соціа-
льною проблемою тоді, коли виходить з-під державного контролю, 
набуваючи застійної і хронічної форми. Коли загрозливою формою 
є не лише «інтрагенераційна» (тобто індивід стає бідним внаслідок 
соціальних катаклізмів чи власних невдач упродовж трудового жит-
тя), а й «інтергенераційною» (коли бідність успадковується), а дер-
жава не надає можливості дітям з малозабезпечених сімей розірвати 
це замкнене коло. 

Для сучасної України бідність стала не тільки хронічним яви-
щем, яке визначає спосіб життя більшої частини населення, але і 
фактором поляризації суспільства, його поділу на дуже заможних і 
дуже бідних із зменшенням середнього прошарку суспільства. За 
результатами досліджень співвідношення доходів багатих українців 
до найбідніших складає 30:1, в Китаї – 7:1, в Японії – 4,3:1, в краї-
нах ЄС – 5,7:1 [13]. 

На нашу думку, збільшенню диференціації між багатими і бід-
ними сприяє функціонування значного сектора тіньової економіки, 
фінансові результати діяльності якого не беруть участі у формуванні 
доходів державного та місцевих бюджетів, у наповненні фондів соціа-
льного страхування. Внаслідок цього держава має обмежені ресурси 
для підтримки соціально уразливих верств населення. Необхідно за-
значити, що до найуразливіших груп населення належать: багатодітні 
сім’ї, одинокі пенсіонери, молоді люди, що зіштовхуються з ризиком 
безробіття, низькою заробітною платою. Основну частину бідних 
(73,8%) становлять сім’ї, в яких є діти до 18 років. Особливо у скрут-
ному становищі перебувають багатодітні сім’ї. Загалом четверта час-
тина сімей з дітьми (у складі яких немає пенсіонерів або інших непра-
цюючих дорослих) проживають за межею бідності. І хоча за десять 
останніх років ситуація змінилась на краще, соціальне самопочуття і 
рівень матеріального добробуту значної частини населення і досі ви-
кликає занепокоєння державних і громадських інституцій. 

За останні роки в Україні смертність почала перевищувати на-
роджуваність. За розрахунками Держкомстату України відтворення 
населення збережеться за умови народжуваності не менше 16 дітей на 
1000 жителів та рівня смертності не більше 11 осіб на 1000 жителів. 
Фактичні дані говорять про те, що за січень–вересень 2006 року в 
Україні зафіксовано коефіцієнт народжуваності – 9,7 народжених на 
1000 осіб проти 16,4 померлих, тобто для простого відтворення насе-
лення в країні потрібно в 1,7 раза, тобто майже удвічі збільшити наро-
джуваність [10]. 
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Бідність в Україні – це актуальна проблема села, де 42% насе-
лення є бідними. Середній рівень бідності сільських сімей з дітьми 
становить 44,7%, що вдвічі перевищує показник бідності серед моло-
дих міських сімей і в 1,6 раза перевищує середній показник по Україні. 

Інтенсивність природного скорочення у сільській місцевості в 
1,9 раза вища, ніж у міських поселеннях. Рівень смертності у сільській 
місцевості в 1,4 раза вище, ніж у міських поселеннях. Протягом остан-
ніх років кількість померлих перевищувала кількість народжених 
майже у 90% сіл, а в 11% сіл за цей час не народилося жодної дитини.  

Бідність сприяє еміграції активно економічному населенню за 
межі країни з метою пошуків кращих заробітків. Міграційний відтік 
населення є безпосередньою реакцією на низький рівень і якість жит-
тя. На тимчасові роботи з України за різними експертними оцінками 
виїхало за кордон від 5 до 7 млн осіб. Як правило, це люди працездат-
ного віку. Особливо це стосується Тернопільської, Львівської, Івано-
Франківської, Закарпатської, Чернівецької областей. Відтак поширен-
ня бідності в Україні обумовлює негативні демографічні тенденції, 
низький рівень народжуваності, погіршення здоров’я, скорочення три-
валості життя, неможливість отримання якісної освіти тощо. 

Бідність тісно пов’язана з нерівністю в доходах, коли результати 
економічного зростання споживаються меншою частиною населення, а 
рівень життя більшої частини знижується. За даними Державної пода-
ткової служби, за підсумками 2011 року кількість громадян України, 
які задекларували доходи понад 1 мільйон гривень, збільшилася на 
754 особи – до 2291 [4].  

Отже, наведені факти свідчать про зростання соціального роз-
шарування в Україні. До категорії бідних потрапили такі вразливі вер-
стви населення, які у розвинутих країнах є основою середнього класу 
та рушійною силою інноваційного розвитку [12]. 

До категорії бідних у результаті скорочення робочих місць, ни-
зької заробітної плати та заборгованості, низького пенсійного забезпе-
чення, потрапило чимало представників колишнього середнього класу 
країни. Сюди ж увійшли працівники престижних професій: викладаць-
кий персонал вузів, професійні медики, науковці, вчителі [7]. 

Погодимось із думкою Е. Лібанової, що існує бідність «силь-
них» та «слабких»: бідність «слабких» – це бідність непрацездатних 
або частково непрацездатних осіб, осіб з особливими потребами. Така 
бідність має соціальне забарвлення, вона обумовлена демографічними 
особливостями окремих категорій населення [5]. 

Певні прояви бідності «слабких» спостерігаються в будь-яких 
суспільствах, однак підтримка вразливих верств належить до осно-
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вних функцій держави. Вона має здійснюватися на засадах соціаль-
ної допомоги та соціальних гарантій, а не соціального страхування. 
На відміну від бідності «слабких», бідність «сильних» виникає пе-
реважно в кризових ситуаціях, коли повно цінні працездатні особи 
не в стані забезпечити прийнятні для суспільства соціальні стандар-
ти способу життя. З цією метою необхідно будувати механізм подо-
лання бідності «сильних» верств населення, які сформують здорове, 
гармонійне суспільство, в якому бідність «слабких» буде поступово 
скорочуватися [11]. 

Висновки. Бідність як негативний феномен характерна будь-
якому суспільному устрою і відображає загальний стан економіки кра-
їни та рівень життя населення, ступінь нерівності й забезпечення прав 
людини, ефективність реалізації державних соціальних програм. Бід-
ність як соціально-економічна проблема є загрозою національній без-
пеці, вона породжує політичну та економічну нестабільність, невпев-
неність, сумніви і страх перед майбутнім за власний і національний 
добробут. Бідність – це невідповідність між нуждами і потребами, що 
виникають, та можливостями їх задоволення. Тому доцільно визначи-
ти найнеобхідніші потреби, якими можна буде доповнити піраміду 
потреб Маслоу як у матеріальному, так і в духовному розвитку, що 
стане важливим стимулом активізації поведінки індивіда до поліпшен-
ня рівня і якості життя.  

Подальші наукові розвідки і дослідження будуть спрямовані на 
формування довгострокової стратегії системи соціально-економічної 
безпеки та обґрунтування практичних рекомендацій побудови механі-
зму подолання бідності в Україні.  
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УДК 331.316.117:314.018                                                                  О.Й. Хомин 

 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА МОРАЛЬНІ 
СТИМУЛИ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ДЕМОГРАФІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
 
Досліджено соціально-економічні та моральні стимули в системі 

забезпечення демографічної безпеки найманих працівників, що потребу-
ють уваги; вразливих верств населення, які потребують соціальної адап-
тації, та знедолених, що потребують піклування. 

Ключові слова: суспільні стимули, колективні стимули, індивідуа-
льні стимули, соціальні стимули, економічні стимули, моральні стимули. 

 

Постановка проблеми. Сучасний економічний стан в Україні 
сприяє здешевленню сировини, товарів, технологій, робочої сили, зро-
станню безробіття та складного становища знедолених.  

Роботодавці не вмотивовані до економії живої праці, а праців-
ників не стимулюють до ефективної трудової діяльності. В країні зафі-
ксовано високий рівень безробіття. Найбільш активні та кваліфіковані 
працівники, не задоволені таким станом справ, виїжджають за кордон. 
Значна частина населення потребує соціальної допомоги держави. Не-
великі грошові доходи працівників держава погашає за рахунок бю-
джету у формі субсидій та різного роду соціальних допомог. Усі зазна-
чені чинники впливають на стан демографічної безпеки держави. 

Стан дослідження. Розгляду соціально-економічного станови-
ща і його впливу на демографічні процеси присвячено праці: О. Бала-
кірєвої, О. Грішнової, Е. Лібанової, У. Садової. Однак вивченню соціа-
льно-економічних стимулів у системі забезпечення демографічної без-
пеки приділено недостатньо уваги. Тому дослідження цих стимулів 
дозволить удосконалити розробку дієвих методів ефективної політики 
держави, що спрямовані на забезпечення демографічної безпеки. 

Актуальність дослідження обумовлена також неефективністю дію-
чої системи соціального забезпечення демографічної безпеки держави, яка 
відображає низький рівень якості послуг та спрямованість на соціальне 
залучення вразливих верств; високі витрати на соціальні послуги. Дослі-
дження та модернізація ринку соціальних послуг сприятимуть формуван-
ню їх доступності для населення України, що забезпечить посилення 
соціального захисту та забезпеченню демографічної безпеки держави. 

Виклад основних положень. Стимули заохочують людину 
здійснювати певну діяльність. Вирішальним для стимулювання демо-
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графічної безпеки є залучення людей до природного відтворення за 
допомогою економічних, соціальних та моральних стимулів, що базу-
ються на законадавчій основі. 

Термін «стимулювання» походить від латинського «stimulus», 
що в перекладі означає підбурювання. Тобто стимулювання – це спо-
нукання до певних дій. 

Стимули забезпечення демографічної безпеки повинні базува-
тися на забезпечених державних правових, економічних, соціальних 
гарантіях, що стосуються всіх верств населення й охоплюють повну 
доступність середньої освіти, базових медичних послуг, пенсійного 
забезпечення. 

Законодавство щодо забезпечення демографічної безпеки до-
зволить визначити місце стимулів у сфері державного управління де-
мографічними процесами. Держава забезпечує право на створення 
умов та усунення перешкод для її реалізації на державному, регіональ-
ному та локальному рівнях. 

Основна мета стимулів полягає в узгодженні інтересів особис-
тості, соціальних груп, суспільства і держави. Стимули поєднують і 
гармонізують різні інтереси, дозволяючи їх задовольняти, розподі-
ляючи соціальні блага і сприяючи тим самим нормальному розвитку 
як окремої особи, так і суспільства в цілому. Тому виокремлюють 
такі взаємопов’язані між собою стимули: суспільні, колективні та 
індивідуальні. 

Суспільні стимули відображають інтереси держави та суспільс-
тва й покликані забезпечити демографічну безпеку. Вони найбільше 
відповідають політиці держави, яка їх ініціює. 

Колективні стимули, як правило, – це стимули забезпечення де-
мографічної безпеки певного колективу (підприємства чи організації). 
Ініціатива стимулювання іде від керівництва підприємств та організацій. 

Індивідуальні стимули – це стимули заохочення певної особи що-
до забезпечення її демографічної безпеки; комплексні стимули особи.  

Для забезпечення демографічної безпеки держави можемо гово-
рити лише про позитивні стимули.  

Для визначення особливостей стимулювання демографічної 
безпеки необхідно насамперед визначити суть економічних, соціаль-
них стимулів.  

Так, економічні стимули демографічної безпеки – сукупність 
економічних заходів, спрямованих на підвищення економічної поведі-
нки людини. Тут вирішальним є грошовий стимул (заробітна плата, 
премії, доплати, надбавки, цінні подарунки, одноразові нагороди, по-
кращення житлових умов). 
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Соціальні стимули демографічної безпеки – спонукання соціально-
го суб’єкта усвідомлювати свою поведінку, мету діяльності, необхідні 
умови існування (надання місць у дитячих дошкільних закладах, встанов-
лення домашніх телефонів, вибір зручного часу відпустки тощо). 

Із соціальними та економічними стимулами тісно пов’язані мо-
ральні стимули забезпечення демографічної безпеки – задоволення 
духовних потреб населення (визнання й повага, подяки, різні нагороди, 
присвоєння почесних звань тощо). 

Країна повинна спрямувати систему стимулювання забезпечен-
ня демографічної безпеки на різні групи населення, а саме на: 

– найманих працівників, що потребують уваги; 
– вразливі верстви населення, які потребують соціальної 

адаптації; 
– знедолених, що потребують піклування. 
До найманих працівників, що потребують уваги, відносимо зай-

няте населення, яке з тих чи інших причин не має змоги забезпечити 
себе та членів своєї родини достатнім рівнем доходів. 

До вразливих верств населення, які потребують соціальної 
адаптації, належать:  

– безробітні; 
– іммігранти й особливо їхні діти; 
– трудові емігранти, які повернулися на батьківщину; 
– родини українських громадян, що працюють за кордоном; 
– родини, які опинилися в складних життєвих ситуаціях; 
– бідні; 
– безхатченки. 
До знедолених, що потребують піклування, відносимо: 
– дітей, позбавлених батьківського піклування, і тих, що знахо-

дяться у відповідних державних інституціях; 
– осіб похилого віку, особливо одиноких людей у віці старше 

75 років; 
– хронічно хворих, немічних та інших осіб з особливими потре-

бами, в т. ч. й тих, які перебувають у державних інституціях. 
Відповідно до поділу населення на різні групи необхідно роз-

межувати й адресатів державної програми соціального захисту.  
Для забезпечення демографічної безпеки необхідно на держав-

ному рівні визначити спеціальні стимули окремо для працездатного 
населення, вразливих та знедолених верств. Кожен блок стимулів по-
винен містити специфічні, притаманні саме йому економічні, спеціа-
льні та моральні стимули забезпечення демографічної безпеки. Всі 
блоки слід закріпити на законодавчому рівні (рис. 1). 
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Рис. 1. Стимули забезпечення демографічної безпеки 
 
До спеціальних стимулів забезпечення демографічної безпеки 

для найманих працівників, що потребують уваги, належать: 
1) Економічні стимули – створення нових та удосконалення іс-

нуючих робочих місць [1]; удосконалення системи трудових відносин 
на підприємствах; запровадження єдиної тарифної сітки оплати праці в 
бюджетній сфері; підвищення мінімальної заробітної плати до рівня 
прожиткового мінімуму; стимулювання роботодавців до висвітлення 
заробітної плати найманих працівників [2]; підвищення вартості робо-
чої сили; підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності 
економічно активного населення, додаткова оплата праці (премії, над-
бавки, доплати), що повинна відображати кваліфікацію працівника та 
якість і стаж роботи. 

2) Соціальні стимули – гарантування декретної відпустки та 
відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трьох років; фор-
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мування якісно нових засад системи дитячих дошкільних закладів з 
метою забезпечення належного розвитку дітей і створення реальних 
умов матерям не переривати професійну діяльність на тривалий час; 
забезпечення доступності якісних освітніх послуг для всіх дітей 
незалежно від місця проживання; відновлення системи закладів пе-
рвинної та невідкладної медичної допомоги у кожному населеному 
пункті; розвиток транспортної, сервісної та соціальної інфраструк-
тури, санаторно-курортних лікувальних закладів, оплати лікарня-
них, допомоги в разі тимчасової втрати працездатності, надання 
путівок на відпочинок і лікування, надання житла, а також прав на 
придбання дефіцитних благ. 

3) Моральні стимули – престиж роботи, покращення умов праці, 
відзначення кращих працівників, можливість кар’єрного зростання, 
відзнаки за якість роботи, подяки, нагороди, присвоєння почесних 
звань тощо. 

Стимули забезпечення демографічної безпеки працездатного 
населення та населення, що потребує соціальної адаптації, повинні 
мати свої особливості залежно від потреб певної верстви населення. 

Система соціального захисту в Україні спрямована на допомогу 
бідному населенню. Науковці стверджують, що існуюча система соці-
ального захисту викликає у населення, що потребує соціальної адапта-
ції, споживацькі настрої. Тому необхідно притримуватися недиферен-
ційованого і диференційованого ефектів стимулювання. Суть першого 
полягає у тому, що за рахунок дії одного стимулу досягаються одноча-
сно всі цілі та приводяться в норму всі показники. У другому випад-
ку – за диференційованого стимулювання – стимул впливає на багато 
аспектів, але різною мірою і з різними результатами; одна чи кілька 
цілей припускають окреме, особливе стимулювання; одна мета стиму-
лювання може суперечити іншій.  

Організація суспільної адаптації та набуття належної профе-
сійно-кваліфікаційної підготовки та працевлаштування у нашій кра-
їні, на жаль, неефективна. Вразливі верстви населення (безробітні, 
іммігранти та їхні діти, трудові емігранти, які повернулися на бать-
ківщину, родини українських громадян, що працюють за кордоном, 
родини, які опинилися в складній життєвій ситуації, бідні, безхат-
ченки) потрібно розглядати під іншим кутом зору в системі забез-
печення соціального захисту. Для цієї категорії осіб необхідно 
створити соціальне стимулювання відповідно до статусу особи. Та-
ким чином можна уникнути зрівнялівки та гарантувати гідний рі-
вень життя. У формуванні стимулювальної соціальної політики по-
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трібно враховувати прагнення осіб удосконалювати свої здібності 
та нарощувати свій продуктивний потенціал. 

До спеціальних стимулів забезпечення демографічної безпеки 
для вразливих верств населення належать: 

1) Економічні стимули – створення нових робочих місць, особ-
ливо для молоді, розвиток системи початкової професійної підготовки 
учнівської молоді за робітничими професіями; оплата праці відповідно 
до кваліфікації, кількості та якості праці. 

2) Соціальні стимули – гарантування адресної соціальної допо-
моги, оплата відпусток по вагітності та догляду за дитиною, пільги, 
пов’язані з компенсацією шкоди здоров’ю у формі та розмірах, що 
враховують масштаби та види нанесеної шкоди. 

3) Моральні стимули – гідна праця, праця за покликом, визнан-
ня й повага.  

Знедоленим дітям, позбавленим батьківського піклування, 
особам похилого віку, особливо одиноким людям у віці старше 
75 років та хронічно хворим, немічним та іншим особам з особливи-
ми потребами, в т. ч. й тих, які перебувають у відповідних державних 
інституціях, має надаватися адресна державна допомога. Ці верстви 
населення є більш вразливі, вони обмежені у можливостях повноцін-
но працювати і самостійно забезпечувати собі мінімально необхідний 
рівень життя.  

До спеціальних стимулів забезпечення демографічної безпеки 
для знедолених верств населення відносимо: 

1) Економічні стимули – впровадження адресної допомоги, роз-
мір якої потрібно визначити законодавчо, диференційований підхід у її 
наданні. 

2) Соціальні стимули – індивідуальне соціальне обслуговуван-
ня; обслуговування осіб з особливими потребами; пристосування 
соціальної інфраструктури до потреб осіб з обмеженими можливос-
тями; запровадження соціальних паспортів для сімей та окремих осіб, 
які потребують соціального обслуговування; створення механізму 
забезпечення багатоканального фінансування в наданні соціальних 
послуг [3]. 

3) Моральні стимули – гідне життя; добре ставлення в суспільс-
тві, комфортність життя, довге, щасливе і забезпечене життя. 

Висновки. Запропоновані спеціальні стимули забезпечення де-
мографічної безпеки для найманих працівників, що потребують уваги, 
вразливих верств населення, які потребують соціальної адаптації, та 
знедолених, що потребують піклування, дозволять удосконалити роз-
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робку дієвих методів ефективної політики держави, що спрямовані на 
забезпечення демографічної безпеки. 

 
–––––––––––– 
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ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ 
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УДК 338.216                      В.Б. Босненко 
 
ЕКОНОМІЧНІ ЗАГРОЗИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ  

У РАЗІ НЕПРОДУКТИВНОГО ВІДПЛИВУ КАПІТАЛУ 
 
Досліджено загрози економічній безпеці України за непродуктивно-

го відпливу капіталу. Подано класифікацію та розкрито сутність цих 
загроз, а також досліджено негативні наслідки, які вони спричиняють. 

Ключові слова: економічні загрози, загрози економічній безпеці 
України, непродуктивний відплив капіталу, класифікація загроз. 

 

Постановка проблеми. Несанкціоноване вивезення капіталу за 
кордон – одна з найнебезпечніших загроз економічній й національній 
безпеці України. У рамках цієї статті під загрозами економічній безпе-
ці, що виникають у результаті непродуктивного відпливу капіталу, 
розуміємо негативні зміни як у зовнішній, так і у внутрішньополітич-
ній та економічній сферах країни, які викликані несанкціонованим ви-
везенням капіталу й завдають реальний або потенційний збиток дер-
жаві в цілому й економічним інтересам громадян зокрема. 

Стан дослідження. Дослідженню проблем економічних загроз, 
що виникають у разі несанкціонованого вивезення капіталу за кордон, 
присвятили свої праці В.К. Сенчагов, A.C. Булатів, А.П. Каликін, 
М.В. Вельська, Т.А. Тищук, О.Є. Користін, А.Я. Жаліло та інші. 

Метою статті є дослідження загроз економічній безпеці України за 
непродуктивного відпливу капіталу. Для досягнення поставленої мети 
пропонується вирішити наступні задачі: визначити та класифікувати за-
грози економічній безпеці України у разі непродуктивного відпливу капі-
талу, а також дослідити їх негативний вплив на економіку України. 

Виклад основних положень. Загрози умовно можна поділити 
на економічні, соціальні, політичні й кримінальні. 

Економічні загрози. Відзначимо, що терміни «загрози у сфері 
економіки» й «економічні загрози» не є синонімами. Перше поняття, 
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безсумнівно, ширше, оскільки відображає вплив не тільки економіч-
них, але й політичних, юридичних і багатьох інших загроз, які впли-
вають на економічну систему країни в цілому. Несанкціоноване виве-
зення капіталу впливає на всі сфери діяльності держави, що дозволяє 
розглядати його як економічну загрозу країні. 

Політичні загрози свідчать про політичну нестабільність украї-
нської держави. Зокрема, збільшення обсягів несанкціонованого виве-
зення капіталу за кордон, очевидно, обумовлене й недовірою до своєї 
держави в тому, що вона в стані гарантувати збереження своїх капіта-
лів. Це спричиняє недовіру іноземних партнерів і їх відмову від інвес-
тицій в українську економіку. 

Соціальні загрози полягають у зростанні напруженості в суспі-
льстві, пов’язаної з невдоволенням українських громадян державною 
політикою. Наприклад, недостатня пропрацьованість антиофшорного 
законодавства теоретично сприяє виникненню зловживань у цій сфері. 
Зокрема, коли одні підприємства можуть із особливою пристрастю 
перевірятися на предмет використання заборонених схем, інші будуть 
застосовувати сумнівну податкову практику. 

Загроза зростання реального рівня економічної злочинності та 
корупції. Очевидно, що ухилення від відповідальності в результаті ско-
єння злочинів становить потужний криміногенний чинник, який ро-
бить привабливим і відносно безпечним несанкціоноване вивезення 
капіталів за кордон. 

Значення та роль перелічених вище загроз надзвичайно велика. 
Водночас слід зазначити, що саме економічні загрози є комплексними 
і торкаються різних сфер діяльності держави. 

В.К. Сенчагов вирізняє – такі наслідки несанкціонованого виве-
зення капіталу, як [1]: 

– скорочення валюти на ринку, що призводить до зменшення 
сукупної грошової маси, а також до недостовірного визначення курсу 
гривні стосовно іноземних валют; 

– скорочення валютних резервів країни; 
– скорочення інвестиційних ресурсів; 
– створення штучного попиту на закордонні кредити, що спри-

чиняє значний ріст позик із закордонних джерел приватним сектором; 
– зменшення оподатковуваної бази; 
– прибуток, отриманий від втечі капіталу, не інвестується в кра-

їну-експортера. 
На думку A.C. Булатова, несанкціоноване вивезення капіталу [2]: 
– сприяє значному зниженню обсягу внутрішніх капіталовк-

ладень; 
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– впливає на платіжний баланс і золотовалютні резерви країни, 
які полягають в нарощуванні негативного сальдо першого й неможли-
вості збільшувати обсяг останнього; 

– сприяє погіршенню інвестиційного клімату в країні, а також 
зменшенню доходів державного бюджету країни. 

З іншого боку, А.П. Каликін виявив, що в результаті несанкціо-
нованого вивезення капіталу: 

– замість інвестування національної економіки кошти викорис-
товуються для підтримки економік розвинених країн; 

– господарський комплекс не одержує необхідних коштів для 
свого розвитку й тому зазнає величезних втрат, які згодом можуть ста-
ти непоправними. 

Своєю чергою, М.В. Вельських до основних негативних наслід-
ків для країн-експортерів капіталу відносить: 

– вивезення капіталу без адекватного залучення іноземних 
інвестицій, зменшуючи внутрішні капіталовкладення, що відобра-
жається в певному уповільненні економічного розвитку країн, що 
експортують капітал; 

– вивезення капіталу, що негативно позначається на рівні зайня-
тості в країні й сприяє росту безробіття; 

– експорт капіталу, який негативно впливає на стан платіжного 
балансу країни, що вивозить капітал. 

Розглядаючи надалі економічні загрози, що виникають у разі 
несанкціонованого вивезення капіталу, візьмемо до уваги думки вище-
згаданих авторів. 

Аналіз економічних загроз, що виникають у результаті несан-
кціонованого вивезення капіталу за кордон, дозволив поділити їх  
на групи. 

1. Нерівномірний розподіл податкового навантаження. 
2. Зниження конкурентоспроможності економіки країни. 
3. Уповільнення економічного росту й розвитку держави. 
4. Збільшення кількості помилок макроекономічного регулювання. 
5. Заподіяння збитку репутації країни в міжнародних економіч-

них відносинах. 
Проаналізуємо кожну з перелічених загроз. 
Нерівномірний розподіл податкового навантаження обумовлю-

ється наявністю в України тіньової зовнішньоекономічної діяльності у 
формі несанкціонованого вивезення капіталу за кордон, що передба-
чає, крім іншої мотивації, ухилення від сплати податків. Наприклад, 
дотепер спостерігається широке використання прогалин у законодав-
стві як «лазівок» українськими компаніями з метою мінімізації подат-
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ків, що нараховуються на користь державного бюджету з доходів, оде-
ржаних законним шляхом. Ухилення від сплати податків у таких випа-
дках здійснюється як за допомогою переводу коштів у готівку всере-
дині країни, так і шляхом вивезення капіталів за кордон за фіктивними 
зовнішньоторговельними контрактами. У зв’язку з цим зростає подат-
кове навантаження на законослухняні підприємства, що підвищує ри-
зик банкрутства таких підприємств, а відтак прагнення приховувати 
отримані легальним способом доходи останніми. Отже, у такій ситуа-
ції загальний обсяг виробленої продукції (товарів, послуг) збільшуєть-
ся, а його офіційна частина зменшується, скорочуючи в такий спосіб 
податкові надходження в український бюджет. 

Наведена схема свідчить про те, що тінізація зовнішньоекономі-
чної діяльності спричиняє скорочення дохідної частини бюджету шля-
хом нерівномірного розподілу податкового навантаження. 

З огляду на вищевикладене зростання кількості помилок макро-
економічного регулювання також належить до економічних загроз, що 
виникають у разі несанкціонованого вивезення капіталу за кордон. 
Слід зазначити виявлені нами типові для вітчизняної економічної сис-
теми ситуації, зумовлені тим, що масштаби несанкціонованого виве-
зення капіталу в економіці недостатньо визначені, оскільки застосову-
ються різні методики оцінки вивезення капіталу, які відрізняються 
залежно від джерел їх одержання. 

Однією з типових для вітчизняної економіки ситуацій є оцінка 
рівня безробіття в Україні, який може бути завищений стосовно реаль-
ного у випадку обліку зайнятих у незаконній діяльності безробітних. 
Це призведе до збільшення видатків державного бюджету, спрямова-
них на збільшення сукупного попиту, підвищення рівня виробництва. 
Також може використовуватися мотивація населення за допомогою 
пом’якшення грошово-кредитної політики, що призводить до зростан-
ня інфляції. 

Інша типова для економіки України ситуація пов’язана з тим, 
що зіставлення розмірів грошової маси із заниженим офіційним ВВП 
може викривити напрямок грошової політики держави. У разі, якщо 
доходи від незаконної економічної діяльності, безпосередньо несанк-
ціонованого вивезення капіталу зростають швидше, ніж ВВП, темпи 
зростання грошової маси, що розраховуються на основі офіційних 
економічних показників, виявляться меншими, ніж визначені реальни-
ми потребами української економіки. 

Таким чином, недосконалість у розрахунках масштабів вивезен-
ня з України капіталу призводить до збільшення помилок макроеконо-
мічного регулювання. 
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Знижується й конкурентоспроможність економіки країни. Несанк-
ціоноване вивезення капіталу за кордон негативно впливає на економі-
чну систему: 

– сприяє зростанню інвестиційних ризиків і знижує інвестицій-
ну активність, зменшуючи попит на інвестиційні товари й стимулюю-
чи спад у галузях інвестиційного комплексу; 

– із усього обсягу незаконно одержаних доходів у більшості 
випадків лише невелика їх частина витрачається на підтримку фун-
кціонування злочинних схем. Основна маса доходів інвестується в 
легальну економіку. Наприклад, кошти, вивезені в офшори вітчиз-
няними підприємцями, повертаються назад у вигляді іноземних ін-
вестицій. Виходячи з цього, кошти на розвиток одержують ті види 
діяльності, які полегшують злочинну діяльність, наприклад, надан-
ня інформаційних, транспортних, розподільних і інших послуг. 
Зростають витрати на забезпечення безпеки й охорони державних 
кордонів, що відволікають економічні ресурси від виробництва ін-
ших товарів та послуг. 

Несанкціоноване вивезення капіталу за кордон у підсумку 
знижує конкурентоспроможність економіки України, у той час як 
витрати на підвищення ефективності функціонування злочинних 
схем збільшуються. 

Зазначимо, що несанкціонований відплив капіталу сприяє упо-
вільненню економічного зростання й розвитку держави. Особливу не-
безпеку воно створює для держав, що розбудовуються, і країн з пере-
хідною економікою. Зокрема, підриває зусилля в сфері розвитку, оскі-
льки в умовах недостатності ресурсів необхідно їх відволікати від ін-
ших проектів і спрямовувати на боротьбу зі злочинною діяльністю в 
зовнішньоекономічній сфері. 

Підкреслимо також, що вплив несанкціонованого вивезення ка-
піталу на економічне зростання і розвиток держави визначається його 
впливом на інвестиційний процес. Так, вивезений нелегальним спосо-
бом капітал позбавляє Україну інвестиційних ресурсів. Країна втрачає 
кошти, необхідні для інвестицій і відновлення виробництва. 

Безумовно, простежується зв’язок між виведенням коштів із 
бюджету з метою попередження й запобігання несанкціонованому ви-
везенню капіталу й зниженням конкурентоспроможності країни на 
світовій арені, що зумовлено вилученням коштів з інвестування проце-
сів, що стимулюють економічний ріст і розвиток держави. 

Найбільш значущим наслідком економічного спрямування для 
країн, що виникає за несанкціонованого вивезення капіталу, є погір-
шення репутації країни в міжнародних економічних відносинах. Це 
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стосується насамперед злочинної діяльності щодо відмивання коштів з 
використанням схем легалізації доходів, у яких один із етапів – пере-
міщення капіталу за кордон. Очевидним є факт мігрування незаконно 
отриманого капіталу між країнами, який пояснюється не економічною 
логікою, а міркуваннями зручності їх легалізації та подальшого вико-
ристання в інтересах злочинного світу. 

З макроекономічної точки зору Міжнародний валютний фонд 
вказує на ряд можливих негативних наслідків, що стосуються відми-
вання доходів злочинного походження: 

– коливання попиту на капітал, що не відповідає базовим змінам 
в економіці; 

– мінливість курсових і процентних ставок через несподівані 
транскордонні переміщення капіталу; 

– ріст нестійкості ринку цінних паперів та якості активів фінан-
сових організацій (що створює, як правило, системний ризик для ста-
більності фінансового сектора й грошового обігу); 

– помилки в державній бюджетній політиці через неправильну 
оцінку реальних доходів і активів; 

– ефект «забруднення» (зараження) легальних операцій підпри-
ємств, що діють у кримінальному середовищі; 

– специфічний «розподільний» вплив на економіку інших країн, 
що охоплює штучне викривлення цін на активи через доступність 
кримінальних капіталів. 

Також слід зазначити, що злочинні елементи зберігають конт-
роль над своїми капіталами й привносять кримінальними засобами у 
легальну економіку конкуренцію навіть після проходження капіталами 
етапу легалізації. 

Крім того, одним з каналів вивезення капіталу, а також можли-
вим етапом здійснення схеми відмивання злочинних доходів, є інвес-
тування в нерухомість за кордоном. Вплив на економіку держав-
експортерів капіталу полягає в наступних негативних наслідках: 

– зростання навантаження на платіжний баланс; 
– використання частини фонду накопичення на нерентабельні 

закордонні вклади на шкоду виробничим і закордонним інвестиціям; 
– частковий відплив за кордон платоспроможного попиту і 

зайнятості; 
– звуження потенційної бази оподаткування. 
Висновки. Таким чином, криміналізація економіки в зовніш-

ньоекономічній сфері й створення сприятливих умов для відмивання 
злочинних доходів неминуче впливають на міжнародну репутацію кра-
їни та її інвестиційний рейтинг. 
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Несанкціоноване вивезення капіталу за кордон, обсяги якого до-
тепер залишаються значними, сприяє виникненню таких економічних 
загроз, як нерівномірний розподіл податкового навантаження; зрос-
тання кількості помилок макроекономічного регулювання; зниження 
конкурентоспроможності економіки країни; уповільнення економічно-
го зростання й розвитку держави; заподіяння збитку репутації країни в 
міжнародних економічних відносинах та ін. 
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УДК 347.7                                                      І.М. Ганич 

 
ІНФОРМАЦІЯ  

ЯК СУТНІСТЬ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ  
СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 
Досліджується сутність інформації, що складає комерційну таєм-

ницю. Аналізується нове інформаційне законодавство та його вплив на 
зміст понять «інформація» та «комерційна таємниця». Прогнозуються 
можливі негативні наслідки від застосування нових законів про інформа-
цію в практичній діяльності. Пропонуються рекомендації щодо усунення 
недоліків чинного законодавства у цій сфері.  

Ключові слова: комерційна таємниця, інформація з обмеженим 
доступом, інформаційне законодавство, конкуренція, економічна безпека, 
захист комерційної таємниці. 

 

Постановка проблеми. Сучасний період розвитку ринкової 
економіки України викликає потребу у захисті комерційної таємниці 
як невід’ємного елемента ринкових відносин, однак впровадження 
цього інституту в нашій державі тільки починається, у зв’язку з чим 
виникає гостра потреба у розробці понятійного апарату і визначення 
суті конкретних термінів для їх однозначного розуміння і тлумачення. 
На вирішення цих завдань спрямоване це дослідження. 

Стан дослідження. Аналіз наукових публікацій і літературних 
джерел з питань комерційної таємниці свідчить, що інститут комерцій-
ної таємниці у вітчизняній науці всебічно не досліджений, а інформація, 
що становить сутність комерційної таємниці, з точки зору безпекознав-
чих наук взагалі не досліджувалась. Окремі наукові погляди на цю про-
блему викладені в нечисленних вітчизняних і перекладених працях уче-
них-юристів, які займались цими питаннями побіжно, а тому теоретичні 
позиції мають фрагментарний і несистематизований характер. 

Зокрема, окремі проблеми комерційної таємниці досліджували 
такі українські вчені, як Г.О. Андрощук, М.І. Зубок, М.І. Марущак, і 
російські В.А. Соловйов, А.Фатьянов, В.І. Ярочкін та ін.  

Мета статті – визначення сутності інформації, що становить 
комерційну таємницю, яка в сучасних умовах впливу негативних фак-
торів є об’єктом захисту від протиправних посягань.  

Дослідження проведено на підставі системного аналізу літера-
турних джерел, періодичних видань та спеціалізованих публікацій з 
ресурсів Інтернет, а також багаторічного особистого досвіду автора, 
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здобутого під час роботи в підрозділі економічної безпеки правоохо-
ронних органів та в службі безпеки суб’єктів підприємництва.  

Виклад основних положень. Становлення ринкової економіки 
України відбувається під впливом таких негативних явищ, як жорстка 
недобросовісна конкуренція, монополізація ринку, корупція, криміна-
лізація виробничих відносин, тиск з боку державних органів, контроль 
з боку кримінальних структур у низці галузей економіки, кіберзлочин-
ність, активізація конкурентної розвідки і промислового шпигунства з 
незаконним використанням спеціальних технічних засобів негласного 
отримання інформації тощо [6, с. 4]. 

Зважаючи на зазначені негативні явища, в нинішніх умовах роз-
витку економіки України проблеми захисту комерційної таємниці ста-
ють як ніколи актуальними для науковців та практиків, що викликає 
необхідність докладніше розглянути деякі теоретичні і практичні аспе-
кти комерційної таємниці суб’єктів господарювання. 

Сьогодні в Україні відсутнє єдине визначення інформації, яку 
слід вважати комерційною таємницею. Так, Цивільний кодекс України 
визначає комерційну таємницю як секретну інформацію в тому розу-
мінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є 
невідомою та не є легкодоступною для осіб, які зазвичай мають справу 
з видом інформації, до якого вона належить, у зв’язку з цим має коме-
рційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам 
заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно 
контролює цю інформацію [1, ст. 505].  

Господарський кодекс України містить визначення комерційної 
таємниці як відомостей, що пов’язані з виробництвом, технологією, 
управлінням, фінансовою та іншою діяльністю суб’єкта господарю-
вання, що не є державною таємницею, розголошення яких може завда-
ти шкоди інтересам суб’єкта господарювання [2, ст. 36].  

На нашу думку, аналіз указаних дефініцій комерційної таємниці 
свідчить, що в їх основі лежить визнання комерційної таємниці інфор-
мацією, яка визначається і захищається її власником відповідно до 
чинного законодавства, тобто в цілому сутністю комерційної таємниці 
є інформація. 

У Великому енциклопедичному словнику термін «інформація» 
тлумачиться, з одного боку, як відомості, які передаються людьми ус-
ним, письмовим або іншими способами (за допомогою умовних сигна-
лів, технічних засобів і т. д.), а з іншого – як обмін відомостями між 
людьми, людиною і автоматом, автоматом і автоматом; обмін сигна-
лами у рослинному світі; передача ознак від клітини до клітини, від 
організму до організму [10, с. 746]. 
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Закон України «Про інформацію» визначає інформацію як до-
кументовані або публічно оголошені відомості про події та явища, що 
відбуваються у суспільстві, державі та навколишньому природному 
середовищі [3, ст. 1].  

В Законі України «Про захист економічної конкуренції», крім 
визначення інформації, закріплюється також її матеріальна форма, а 
саме: інформація – це відомості в будь-якій формі й вигляді та збере-
жені на будь-яких носіях (у тому числі листування, книги, помітки, 
ілюстрації (карти, діаграми, органіграми, малюнки, схеми тощо), фото-
графії, голограми, кіно-, відео-, мікрофільми, звукові записи, бази да-
них комп’ютерних систем або повне чи часткове відтворення їх елеме-
нтів), пояснення осіб та будь-які інші публічно оголошені чи докумен-
товані відомості [4, ст. 16]. 

Новим інформаційним законодавством, введеним в дію у 
2011 році, зокрема Законами України «Про доступ до публічної інфо-
рмації» від 13 січня 2011 року № 2939-VI і «Про захист персональних 
даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI, внесено суттєві зміни до 
чинного законодавства Про інформацію та інформаційні відносини, а 
також прийнято в новій редакції Закон України «Про інформацію» від 
13 січня 2011 року № 2938-VI, правові норми якого, на думку автора, в 
принципі змінюють поняття «інформація», яке, своєю чергою, змінює 
сутність комерційної таємниці [5, 6, 7]. 

Зокрема, згідно зі ст. 1 Закону України «Про інформацію» в но-
вій редакції інформацією є будь-які вiдомостi або дані, які можуть бу-
ти збережені на матеріальних носіях або вiдображенi в електронному 
вигляді [7, ст. 1]. 

Аналіз змісту і сутності інформації як будь-яких відомостей або 
даних, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або в елект-
ронному вигляді, свідчить, що таке визначення інформації значно роз-
ширює дефініцію інформації, яка міститься в попередньому інформа-
ційному законодавстві і Законі України «Про захист економічної кон-
куренції», оскільки з нього вилучено головну ідентифікаційну ознаку 
інформації про обов’язковість її фіксації в документальній формі або 
публічного її оголошення. В основі нової дефініції інформації лежить 
тільки можливість і потенційна здатність інформації бути збереженою 
на матеріальних носіях або відображеною в електронному вигляді, а не 
фактично бути зафіксованою в матеріальній формі [4, ст. 16].  

На нашу думку, неконкретне і розширене поняття інформації в 
інформаційному законодавстві може призвести у правозастосовній 
діяльності правоохоронних органів до неправильної кваліфікації про-
типравних дій, пов’язаних із незаконним заволодінням, зберіганням, 
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використанням і поширенням інформації, в тому числі комерційної 
таємниці.  

На даний час залишаються чинними обидва поняття інформації, 
які мають різну сутність (матеріальну і нематеріальну). Наведені роз-
біжності у визначенні поняття інформації потребують глибокого ви-
вчення й усунення в процесі подальшого удосконалення чинного зако-
нодавства про інформацію. 

Слід відзначити, що Законом України «Про доступ до публічної 
інформації» від 13.01.2011 введено поняття «інформація з обмеженим 
доступом», яка за порядком доступу поділяється на конфіденційну, 
таємну та службову інформацію [6, ст. 21], однак питання, до якого з 
цих видів інформації відносити комерційну таємницю, залишається 
дискусійним. Оскільки інформація, що становить комерційну таємни-
цю, є закритою і не підлягає розголошенню, вважаємо, що комерційну 
таємницю слід відносити до таємної інформації. З огляду на це у ви-
значенні сутності комерційної таємниці правомірно буде зазначити, 
що вона є різновидом інформації з обмеженим доступом. 

Проведене дослідження сутності комерційної таємниці дозволи-
ло виявити основні недоліки і проблеми чинного законодавства Украї-
ни в інформаційній сфері, які потребують нагального вирішення з ме-
тою адаптації законодавства до сучасних умов побудови інформацій-
ного суспільства і курсу інтеграції України до Європейського Союзу. 

Висновки. Розвиток економічної конкуренції, необхідність досяг-
нення переваги в конкурентному середовищі, боротьба за ринки збуту 
продукції та посилення впливу негативних явищ в економіці ставлять пе-
ред суб’єктами господарювання завдання захисту комерційної таємниці. 

Комерційна таємниця – визначена відповідно до чинного зако-
нодавства комерційно цінна інформація, пов’язана з виробництвом, 
технологією, управлінням, фінансовою та іншою діяльністю суб’єкта 
господарювання, стосовно якої вживаються адекватні заходи захисту з 
метою недопущення матеріальних і нематеріальних втрат. 

Інститут комерційної таємниці потребує удосконалення й адап-
тації до сучасних умов конкурентного середовища, зважаючи на перс-
пективи розвитку української економіки.  
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Ганич И.Н. Информация как сущность коммерческой тайны 

субъектов предпринимательства 
Исследуется сущность информации, составляющей коммерческую 

тайну. Анализируется новое информационное законодательство и его 
влияние на содержание понятий «информация» и «коммерческая тайна». 
Прогнозируются возможные негативные последствия от применения 
новых законов об информации в практической деятельности. Предлагаю-
тся рекомендации по устранению недостатков действующего законода-
тельства в данной сфере. 

Ключевые слова: коммерческая тайна, информация с ограничен-
ным доступом, информационное законодательство, конкуренция, эконо-
мическая безопасность, защита коммерческой тайны. 

 
Ganych I. M. Information as the Essence of Commercial Secrets of 

Business Entities 
The article examines the nature of the commercial sensitive information. 

The new information legislation and its influence on the meaning of concepts 
«information» and «commercial secret» is analyzed. Possible negative results 
of the use of new information laws in practice are anticipated. The 
recommendations concerning the deficiencies of current legislation in this field 
are suggested. 

Key words: commercial secrets, classified information, information 
legislation, competition, economic security, trade secrets protection. 
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УДК 339.16.012.32                                                І.Б. Гапій 

 
РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ  

НЕОРГАНІЗОВАНОГО СЕКТОРА ТОРГІВЛІ  
ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ  
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ 

 
Досліджено регіональні аспекти й вивчено основні тенденції роз-

витку неорганізованого сектора торгівлі впродовж останніх років та 
проаналізовано його значення у забезпеченні економічної безпеки регіонів.  

Ключові слова: регіон, торгівля, роздрібний товарооборот, неор-
ганізований сектор торгівлі.  

 
Постановка проблеми. За часів Радянського Союзу проводи-

лась регіональна політика, яка була спрямована на забезпечення інте-
ресів Москви, що супроводжувалось максимальним викачуванням ре-
сурсів із союзних республік. Це стало основною причиною виникнення 
відчутних диспропорцій у територіальній та галузевій структурах віт-
чизняної економіки. 

Дисбаланс у соціально-економічному розвитку територій ускла-
днює, а часом робить зовсім неможливою реалізацію соціально-
економічної політики держави. Україна взяла курс на створення нале-
жних умов для забезпечення збалансованого і динамічного розвитку 
регіонів та усунення існуючих міжрегіональних диспропорцій. Для 
цього необхідно забезпечити максимальне сприяння розвитку малого 
підприємництва, суб’єктами якого є представники неорганізованого 
сектора торгівлі. З іншого боку, зважаючи на масштаби діяльності до-
сліджуваного нами сектора, справедливим було б активно залучати 
його суб’єктів до формування і реалізації регіональної політики та за-
безпечення економічної безпеки регіонів. 

Стан дослідження. Дослідженню соціально-економічного ра-
йонування присвятили свої праці Е. Алаєв, М. Долішній, М. Паламар-
чук, О. Шаблій, Л. Шевчук та інші. Різні автори дають різні визначен-
ня поняття «регіон». У цій статті ми будемо притримуватись позиції, 
що регіон – це визначена територія, яка характеризується певною цілі-
сністю та взаємозв’язком її основних елементів, котрі постійно взає-
модіють, тобто територіальна одиниця держави. Це первинна ланка 
національної економіки, підсистема соціально-економічного комплек-
су будь-якої країни, яка має свої природно-географічні, демографічні, 
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економічні, функціональні, інфраструктурні, адміністративні, політич-
ні, соціологічні, історично-культурні та інші особливості. 

Називають також різні схеми районування, однак у нашому до-
слідженні ми будемо аналізувати регіональні аспекти розвитку неорга-
нізованого сектора торгівлі України відповідно до її адміністративно-
територіального поділу.  

Дослідження стану внутрішньої торгівлі відображені в працях 
В. Апопія, Г. Башняніна, Л. Лігоненко, А. Мазаракі, О. Пустовойта. 

Метою цього дослідження є вивчення регіональних аспектів та 
аналіз основних тенденцій розвитку неорганізованого сектора торгівлі 
впродовж останніх років та виявлення його ролі у забезпеченні еконо-
мічної безпеки регіонів. 

Виклад основних положень. Кожен регіон має свою спеціа-
лізацію у виробництві певних груп товарів чи наданні певних видів 
послуг. 

Показники соціально-економічного розвитку різних регіонів 
України неоднакові. Вони залежать від природно-ресурсного потенці-
алу регіону, історичних, демографічних, економічних, соціальних, ін-
фраструктурних, географічних, екологічних чинників, кількості адмі-
ністративно-територіальних одиниць, розташованих на території регі-
ону тощо.  

У шести регіонах України (Дніпропетровській, Донецькій, За-
порізькій, Луганській, Харківській областях та м. Київ) зосереджена 
половина основних засобів країни. 

Більше половини великих міст розташовані у східному індустрі-
альному регіоні та в Криму: 7 – у Донецькій, 5 – у Дніпропетровській, 
4 – у Луганській, 3 – у Запорізькій областях, 3 – в Автономній Респуб-
ліці Крим та м. Севастополь. Є також 4 міста з кількістю населення 
понад 1 млн осіб: Київ (2,8 млн), Харків (1,4 млн), Одеса (1 млн), 
Дніпропетровськ (1 млн). Крім того, є ще 4 великі міста: Донецьк 
(0,9 млн осіб), Запоріжжя (0,8 млн осіб), Львів (0,7 млн осіб) та Кривий 
Ріг (0,7 млн осіб). 

У роки незалежності вітчизняна роздрібна торгівля зазнала зна-
чних якісних і кількісних трансформацій. Відбулися масштабні зміни у 
структурі й чисельності суб’єктів роздрібної торгівлі. 

Сьогодні торгівля взаємодіє практично з усіма галузями еконо-
міки, але найбільше зі сферою послуг, транспортом та переробною 
промисловістю. Її частка в економічному обміні валового продукту 
становить у середньому 65–70 % його випуску [1, с. 12]. 

Роль та значення торгівлі для соціально-економічного розвитку 
регіонів найкраще відображають її функції. Із впевненістю можна 
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стверджувати, що торгівля відіграє вагому економічну, соціальну та 
інвестиційну роль, яким відповідають окремі її функції (див. рис. 1). 
Економічна роль пов’язана з такими функціями торгівлі, як обмін, 
просування товарів зі сфери виробництва у сферу споживання, розви-
ток товарно-грошових відносин та міжрегіональних зв’язків, активний 
вплив на виробництво та сферу споживання тощо. Соціальна роль тор-
гівлі пов’язана із задоволенням потреб споживачів у товарах і послу-
гах, підвищенням добробуту населення, створенням додаткових робо-
чих місць, реалізацією доходів, підвищенням якості обслуговування та 
безпекою товарів і т.п. Інвестиційна роль передбачає можливість залу-
чення інвестиційних коштів для розвитку і покращення матеріально-
технічної бази торгівлі, розширення асортименту товарів, збільшення 
обсягу товарообороту тощо. Своєю чергою, між згаданими функціями, 
роллю та значенням торгівлі існують тісні взаємозв’язки.  

Важливою є роль внутрішньої торгівлі у сфері забезпечення за-
йнятості населення (тут зосереджено приблизно 1/3 трудового потен-
ціалу України). Кількість зайнятих у торгівлі протягом останніх років 
коливалась у межах 3,1–4,1 млн осіб. Серед них налічувалось відпові-
дно 1,2–1,8 млн самозайнятих працівників (суб’єктів неорганізованого 
сектора), що становило 38,4–43,9% від усієї кількості зайнятих у галузі 
торгівлі. 

 

 
 

Рис. 1. Взаємозв’язок ролі і значення торгівлі та її функцій  
для соціально-економічного розвитку регіону 
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Не можна недооцінювати значення торгівлі у підвищенні доб-
робуту регіону: вона активізує трудову діяльність людей та в особли-
вий спосіб мотивує їх до збільшення доходів. З іншого боку, чим вищі 
реальні доходи населення, тим вищі обсяги продажу товарів, а відпові-
дно і товарооборот. Вагомою є роль торгівлі у зниженні рівня натура-
льного споживання, зменшенні частки бартерних операцій, доступі 
населення до товарів та послуг.  

Варто пам’ятати, що існують серйозні диспропорції у можливо-
стях доступу населення різних регіонів до товарів та послуг. Лише 
6 регіонів забезпечені торговельними площами вище середнього рівня. 
Різниця між крайніми значеннями забезпеченості сягає 2,0–2,3 раза. 
Середній показник по Україні складає 1745 кв. м на 10 тис. осіб. Понад 
1900 кв. м на 10 тис. осіб у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, 
Одеській, Харківській та Херсонській областях. Близько 1200 кв. м на 
10 тис. осіб у Волинській, Івано-Франківській, Луганській, Сумській, 
Тернопільській та Чернівецькій областях. 

Географічно роздрібна торгівля України характеризується нері-
вномірністю розвитку (східний регіон акумулює більшу кількість тор-
гових об’єктів мереж роздрібної торгівлі, ніж західний, що свідчить 
про його більшу насиченість і менший потенціал розширення), наявні-
стю досить великої кількості регіональних ритейлерів зі своїми ліде-
рами, тенденціями до виокремлення загальнонаціональних торговель-
них компаній [5, с. 31]. 

Роздрібна торгівля у багатьох регіонах є тією сферою економі-
ки, яка найдинамічніше розвивається. Економічні перетворення, котрі 
спричинені побудовою ринкової економіки, сприяли розвитку, станов-
ленню та зростанню ролі й обсягів діяльності неорганізованого сектора 
торгівлі, який досить активно розвивається поряд з сучасними торго-
вельним форматами. Аналізуючи його діяльність, необхідно звернути 
увагу на територіально-регіональний аспект, який має свої специфічні 
особливості, що потребують детального аналізу та вивчення. 

Неорганізований сектор, який набрав значних масштабів, вже 
не можна не брати до уваги при визначенні конкурентоздатності 
регіонів. Саме суб’єкти цього сектора часто є тією кінцевою ланкою 
при надходженні товару від виробника до кінцевого споживача. 
Проведення регіональної політики передбачає забезпечення ком-
плексного розвитку господарської системи кожного регіону та 
сприяння інтеграції суб’єктів неорганізованого сектора торгівлі у 
регіональні господарські системи. 

Очевидно, що поряд із об’єктивними перевагами неорганізова-
ного сектора торгівлі тут є і вагомі негативи. 
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До переваг поширення вищезгаданого сектора можна віднести: 
простоту створення; територіальну доступність для всього населення 
України; практичну відсутність систематичних «акцій» та «розпрода-
жів», яким зазвичай передує необґрунтоване завищення цін, можли-
вість суб’єкта неорганізованого сектора постійно контактувати з поку-
пцями та клієнтами тощо. 

Серед негативних моментів варто відзначити: низьку технологі-
чну оснащеність об’єктів торгівлі, а відповідно і невисокий рівень об-
слуговування та сервісу; відсутність ефекту масштабу; маскування 
справжніх обсягів діяльності через подрібнення бізнесу для ухилення 
від сплати податків тощо.  

Територіально-регіональна структура неорганізованого сектора 
торгівлі відображає територіально-регіональні особливості й тенденції 
структурної політики на місцях, його географічну концентрацію, міс-
цеві культурні традиції та особливості. 

Детальний опис територіально-регіональної структури можна 
одержати шляхом аналізу основних показників неорганізованого сек-
тора торгівлі в розрізі міських та сільських поселень, за областями та в 
містах Київ і Севастополь.  

Серед регіонів простежуються очевидні диспропорції та зна-
чний контраст в обсягах діяльності неорганізованого сектора торгі-
влі. Саме тому варто звертати увагу не лише на кількісні показники, 
а й на фактори, що їх спричинили. Потрібно пам’ятати про наяв-
ність в Україні трьох потужних ринкових центрів: Одеси, Чернівців 
та Хмельницького, концентрація досліджуваного нами сектора є 
досить високою. 

Регіональну структуру неорганізованого сектора роздрібної тор-
гівлі України можна відслідкувати за допомогою даних, наведених у 
таблиці 1, дані якої свідчать про наявність певних контрастів між регі-
онами щодо товарообороту роздрібної торгівлі, товарообороту неорга-
нізованого сектора торгівлі та його частки в загальному обороті Украї-
ни. Однак таке ранжування спричинене переважно різною кількістю 
населення окремих територій, що впливає на кількість об’єктів торгів-
лі та обсяги їх діяльності; каналами реалізації, які характерні для тієї 
чи іншої території; територіальним поділом праці, загальною структу-
рою регіонального виробництва тощо. 

Майже половина загальнодержавного обсягу товарообороту не-
організованого сектора торгівлі здійснюється на території лише 8 регі-
онів, а саме: в Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Одеській, 
Дніпропетровській, Луганській областях, АР Крим та м. Київ. Друга 
половина припадає на інші 20 регіонів України. 
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Таблиця 1 
Регіональна структура неорганізованого сектора  

роздрібної торгівлі України 
 (2011 рік) 

Оборот роздрібної торгівлі, 
млрд грн 

№ 
з/п Регіони 

Всього 

В т.ч. товаро-
оборот неор-
ганізованого 
сектора  
торгівлі 

Частка  
неорганізованого  
сектора торгівлі в 
загальному обороті 

України, % 

1 Україна – всього 674,7 349,1 100,0 
2 АР Крим 29,3 17,4 5,0 
3 Вінницька область 18,9 12,3 3,5 
4 Волинська область 13,1 7,6 2,2 
5 Дніпропетровська  

область 51,3 22,8 6,5 

6 Донецька область 65,7 36,1 10,3 
7 Житомирська область 11,5 6,9 2,0 
8 Закарпатська область 14,0 7,0 2,0 
9 Запорізька область 28,5 15,6 4,5 
10 Івано-Франківська 

область 17,4 11,9 3,4 

11 Київська область 27,9 12,4 3,6 
12 Кіровоградська область 11,3 6,2 1,8 
13 Луганська область  27,8 17,4 5,0 
14 Львівська область 31,3 14,3 4,1 
15 Миколаївська область 16,7 9,9 2,8 
16 Одеська область 41,2 19,4 5,6 
17 Полтавська область 17,9 9,4 2,7 
18 Рівненська область 15,6 9,0 2,6 
19 Сумська область 12,8 8,1 2,3 
20 Тернопільська область 11,3 7,1 2,0 
21 Харківська область 48,9 27,3 7,8 
22 Херсонська область 14,2 8,2 2,3 
23 Хмельницька область 15,7 9,6 2,7 
24 Черкаська область 16,4 9,7 2,8 
25 Чернівецька область 9,8 5,2 1,5 
26 Чернігівська область 12,7 7,6 2,2 
27 м. Київ 85,8 26,6 7,6 
28 м. Севастополь 7,7 4,1 1,2 

 

Розглянемо детальніше частку неорганізованого сектора торгів-
лі окремих регіонів у загальному обороті України. Так, найвищим цей 
показник є в Донецькій (10,3%) і Харківській (7,8%) областях та 
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м. Києві (7,6%). Найнижчим – у м. Севастополі (1,2%), Чернівецькій 
(1,5%) та Кіровоградській областях (1,8%). Максимальне значення більше 
за мінімальне у понад 8 разів. Водночас кількість населення Донецької 
області до населення м. Севастополя можна виразити відношенням 11:1. 
У середньому по Україні частка неорганізованого сектора торгівлі стано-
вить 3,6%. За цими показниками частка Донецької області в загальному 
обороті України майже у 3 рази перевищує, а у м. Севастополі у 3 рази 
менша від середньоукраїнського значення. Тому можна стверджувати, 
що, незважаючи на незначну частку досліджуваного нами сектора торгівлі 
м. Севастополя в загальному обороті України, цей сектор має значне по-
ширення й особливо активізується у відпочинковий період. 

Продовжує таблицю 1 рис. 2, де подано обсяг товарообороту 
неорганізованого сектора торгівлі за регіонами. Як і в попередньому 
випадку, найвищим цей показник є в Донецькій (36,1 млрд грн) і Хар-
ківській (27,3 млрд грн) областях та м. Києві (26,6 млрд грн). Найниж-
чим – у м. Севастополі (4,1 млрд грн), Чернівецькій (5,2 млрд грн) та 
Кіровоградській областях (6,2 млрд грн). В середньому по Україні він 
становить 12,5 млрд грн. 
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Рис. 2. Масштаби неорганізованого сектора торгівлі  
за регіонами (2011 р.) 

 

Дещо інша ситуація складається щодо регіональних часток то-
варообороту неорганізованого сектора торгівлі в товарообороті роз-
дрібної торгівлі та ресторанного господарства регіонів (див. рис. 3). 
Перші та останні позиції тут займають уже зовсім інші регіони. До 
лідерів належать: Івано-Франківська (65,1%), Вінницька (62,6%), Сум-
ська (61,8%), Луганська (60,3%) та Тернопільська (60,1%) області. На 
останніх місцях: м. Київ (29,7%), Київська (43,2%), Дніпропетровська 
(43,3%) та Львівська (44,0%) області. 
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Рис. 3. Частка роздрібного товарообороту неорганізованого  

сектора торгівлі в обороті роздрібної торгівлі та ресторанного  
господарства – регіони 2011 р., % 

 
Загалом у більшості регіонів цей показник вищий від загально-

українського (50,2%). Найвищий показник більш як у 2 рази переви-
щує найнижчий (Івано-Франківська область – 65,1% та м. Київ – 
29,7%). Якщо порівняти ці два крайні значення з загальноукраїнським 
показником, то в Івано-Франківській області він на 14,9% більший, а в 
м. Києві – на 20,5% менший.  

Такі тенденції можна пояснити тим фактом, що в столиці Украї-
ни, Київській та Дніпропетровській областях значно поширені органі-
зовані форми торгівлі, зокрема крупноформатні торгові мережі. А в 
Івано-Франківській, Вінницькій, Сумській, Луганській, Тернопільській 
областях левова частка припадає на неорганізований сектор торгівлі, 
який здебільшого здійснює свою діяльність на ринках. Це пов’язано з 
невисокою купівельною спроможністю місцевого населення та стій-
кими купівельними традиціями. 

Цікавою є ситуація, що склалася в Києві. Якщо за масштаби не-
організованого сектора торгівлі за регіонами м. Київ посідає одне з 
перших місць, то за часткою товарообороту неорганізованого сектора 
торгівлі в загальноукраїнському товарообороті роздрібної торгівлі та 
ресторанного господарства – останнє. 

Такий стан справ значною мірою зумовлений недосконалістю 
державної політики у сфері торгівлі, відсутністю механізмів територі-
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ального регулювання розвитку торгівлі, недооціненням її ролі. Це 
пов’язано із загостренням багатьох проблем у цій сфері: практично 
непланованого розвитку мереж великоформатних об’єктів торгівлі, 
моноцентричної орієнтації, відсутності чітких взаємозв’язків і розпо-
ділу праці між магазинами, недостатнього охоплення всієї різноманіт-
ності потреб населення, невідповідності торговельної мережі принци-
пам містобудування [3, с. 133]. 

Можна стверджувати, що поряд з активним розвитком нових 
торговельних форматів досліджуваний нами сектор займає вагомі по-
зиції та зростає. Тут великий вплив мають купівельні традиції насе-
лення та той факт, що значна частина населення України проживає у 
містах з невеликою кількістю населення й у сільській місцевості, які є 
нецікавими для крупноформатних торгових підприємств. Саме тут 
активно розгортають свою діяльність споживча кооперація та неорга-
нізований сектор. 

На рис. 3 представлено динаміку розвитку неорганізованого секто-
ра торгівлі в Україні та найбільших її регіонах: Луганській, Львівській, 
Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях упродовж 2005–
2011 років. Причиною його зростання у найкрупніших регіонах можна 
вважати поширення торговельних і торговельно-розважальних центрів, 
де орендують торгові площі суб’єкти досліджуваного нами сектора. 

 

0

35,3

41,7

0

18

00

10,4

38,1

0

12,6

0

25,321,8

1,8

33,6

24,9

0,2

41

33,5

29,5
26,8

25,9

0,6

43,8

36,2

25,2

7,7

33,2
28,2

5,3

39,3
3737,7

30

20,3

1,3

42,3

34,532

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

роки

%

Україна
Луганська обл.
Львівська обл.
Одеська обл.
Донецька обл.
Дніпропетровська обл.

 
 

Рис. 3. Динаміка розвитку частки неорганізованого сектора торгівлі  
в найбільших регіонах України 

 
Впродовж аналізованого періоду неможливо виявити якогось 

лідера – темпи зростання у різних областях коливаються. Значення 
середньоукраїнського такого показника у всі роки, крім 2009 року, 
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знаходяться приблизно посередині. Найвищі темпи розвитку спостері-
гались у 2008 році, порівняно з 2007 роком, але у 2009 році одразу від-
бувся стрімкий обвал внаслідок світової фінансово-економічної кризи.  

Фінансово-економічна криза 2008–2009 років продемонструвала 
нездатність внутрішнього ринку України до самоорганізації. Свідчен-
ням цього є різке падіння всіх показників економічної діяльності, в 
тому числі й неорганізованого сектора торгівлі. Найвищий темп зрос-
тання у 2009 році показала Одеська область – 7,7 %, тоді як по Україні 
цей показник становив лише 0,6 %. Це можна пояснити тим фактом, 
що в Одесі функціонує потужний ринок «7 кілометр», де сконцентро-
вана значна кількість суб’єктів досліджуваного нами сектора. І тільки 
у 2011 році вдалося досягти темпів зростання на рівні 2006 року Оде-
ській та Львівській областям. 

Підсумовуючи, проведемо міжрегіональну диференціацію обся-
гів товарообороту неорганізованого сектора торгівлі в Україні, наведе-
ну в таблиці 2. 

 
Таблиця 2 

Міжрегіональна диференціація обсягів товарообороту  
неорганізованого сектора торгівлі в Україні 

 

Роки 

Середньорічний  
розмір товарообороту 
в неорганізованому 
секторі торгівлі  

(млрд грн  
на один регіон) 

Розрив між крайні-
ми значеннями  
товарообороту  
неорганізованого 
сектора торгівлі  

за регіонами (рази) 

Квінтильний коефіцієнт 
диференціації  
товарообороту  

роздрібної торгівлі  
в неорганізованому 
секторі торгівлі* 

2005 3,3 2,5 1,4 
2006 4,5 2,4 1,5 
2007 6,1 2,7 1,6 
2008 8,6 2,5 1,5 
2009 7,9 1,9 1,2 
2010 10,7 2,3 1,4 
2011 13,4 2,4 1,5 

 

* Розрахунки: на базі товарообороту на одну людину неорганізованого 
сектора торгівлі в 40 % регіонах 

 
Як бачимо, середньорічний розмір товарообороту в неорганізо-

ваному секторі торгівлі в одному регіоні з року в рік досить швидко 
зростає, за винятком 2009 року. У різні роки темп зростання становив 
25–41%. Найвищих темпів зростання було досягнуто у 2008 році 
(41%), найнижчі – у 2011 році (25,2 %). Лише у 2009 році простежу-
ється спад на 8,1 %. 
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Розрив між крайніми значеннями товарообороту неорганізовано-
го сектора торгівлі за регіонами не має чіткої тенденції ані до збільшен-
ня, ані до зменшення. Він коливається в межах 1,9–2,7 раза. Найвище зна-
чення цього показника зафіксовано у 2007 році, а найнижче – у 2009 році. 

Висновки. Проведений аналіз вказує на реальність існування 
неорганізованого сектора торгівлі, його значні обсяги у торгівлі регіо-
нів та позитивну динаміку розвитку, а також вказує на його важливе 
значення у забезпеченні економічної безпеки регіонів. Відтак, оціню-
ючи економічний потенціал регіону, треба обов’язково зважати на по-
казники діяльності неорганізованого сектора торгівлі. 

Ефективність функціонування роздрібної торгівлі на місцях є 
індикатором роботи місцевих органів влади, успіху запроваджуваних 
реформ тощо. Для збалансованого розвитку вітчизняної торгівлі зага-
лом та в регіонах доцільно було б розробити та впроваджувати регіо-
нальні стратегії розвитку торгівлі на 5–10 років.  

Проте регіональна політика на загальнодержавному рівні має 
переважно декларативний характер та просту констатацію фактів і по-
казників (зазвичай загальнодержавних і дуже рідко регіональних). Во-
на зводиться до загальних стандартних гасел, що викладені в таких 
основних нормативно-правових актах, як Закон України «Про стиму-
лювання розвитку регіонів», укази Президента України від 
25.05.2001 р. № 341/2001 «Про Концепцію державної регіональної по-
літики», від 28.04.2004 р. № 493/2004 «Про Стратегію економічного та 
соціального розвитку України «Шляхом європейської інтеграції»  
на 2004–2015 роки», Постанова Кабінету Міністрів України від 
21.07.2006 р. № 1001 «Про затвердження Державної стратегії регіона-
льного розвитку на період до 2015 року». 

Проект Закону України «Про засади державної регіональної по-
літики» так і залишається лише проектом, який зареєстрований 
25.06.2012 р. і мав би визначати основні напрями державної регіональ-
ної політики як складової вітчизняної внутрішньої політики.  

Незважаючи на наявність цілої низки програмних документів, 
система моніторингу їх виконання є досить слабкою. Часто проміжні 
(зазвичай річні) та підсумкові результати моніторингу не оприлюдню-
ються. Наведене дозволяє зробити висновок, що або моніторинг взага-
лі не проводиться, або його результати далекі від запланованих та за-
декларованих показників.  

Економічна безпека регіонів визначає рівень національної еко-
номічної безпеки та обумовлює стратегічні пріоритети інтеграції краї-
ни у світовий економічний простір. Взаємозалежність між економіч-
ним розвитком держави та забезпеченням функціональних складових 
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економічної безпеки на регіональному рівні, зокрема фінансової, нау-
ково-технологічної, зовнішньоекономічної, енергетичної, визначає 
напрями посилення конкурентоспроможності національної економіки 
в умовах глобалізації [2, с. 26–27]. 

Суттєвим недопрацюванням у цьому напрямі є відсутність ста-
ном на сьогодні Стратегії забезпечення економічної безпеки України 
та Національної програми економічної безпеки, які зосередили б знач-
ну увагу на регіональних проблемах. 
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Гапий И.Б. Региональные аспекты развития неорганизованно-

го сектора торговли и его значение в обеспечении экономической  
безопасности региона 

Исследованы региональные аспекты и изучены основные тенденции 
развития неорганизованного сектора торговли в течение последних лет, а 
также проанализировано его значение в обеспечении экономической безо-
пасности регионов.  
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unorganized sector trade development in recent years and analyzes its 
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МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ  
НАДІЙНОСТІ БІЗНЕС-ВІДНОСИН  

МІЖ ВІТЧИЗНЯНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ  
В СИСТЕМІ ЇХ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

Досліджено сучасні проблеми діагностики економічної надійності 
потенційних контрагентів підприємства. Визначено слабкі сторони існу-
ючих методик діагностики (оцінювання) та запропоновано авторську 
методику оцінювання надійності бізнес-відносин між вітчизняними 
суб’єктами господарювання відповідно до потреб їх економічної безпеки. 

Ключові слова: надійність бізнес-відносин, підприємство, систе-
ма економічної безпеки.  

 

Постановка проблеми. Економічна безпека України – це на-
самперед безпека економічних взаємин вітчизняних суб’єктів господа-
рювання, що характеризується результативністю їх діяльності. Водно-
час реалії сьогодення вказують на загострення протиріч у сфері еконо-
міки, які проявляються у зростанні недобросовісної конкуренції та 
партнерства, шахрайстві, маніпулюванні фінансовими показниками 
тощо. Структура економічних злочинів, пов’язаних із недобросовіс-
ною конкуренцією та партнерством, досить різноманітна. Так, у 
2011 році представники 23% опитаних підприємств заявили, що пост-
раждали від недобросовісної конкуренції, 43% респондентів регулярно 
у своїй діяльності зіштовхуються з шахрайством у сфері стосунків із 
клієнтами (покупцями), а 28% опитаних зазначають, що найсуттєвіші 
загрози їх діяльності викликані недобросовісною поведінкою посеред-
ників та постачальників [1]. 

В умовах необхідності посилення контролю за діяльністю вітчи-
зняних суб’єктів господарювання виникає потреба запровадження діє-
вих механізмів ранньої діагностики загроз внутрішнього та зовнішнього 
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середовища з метою нівелювання їх впливу на стан економічної безпеки 
підприємства. Це потребує пошуку методичних підходів до діагностики, 
котрі б давали можливість із високим ступенем достовірності визначати 
рівень безпечності стосунків з суб’єктами ринку та виявляти тих з них, 
співпраця з якими спричинятиме виникнення загроз. 

Стан дослідження. Питання оцінювання економічної надійності 
окремих контрагентів неодноразово піднімалися у працях таких відомих 
економістів, як А.Д. Шеремет [ 6], Л.В. Донцова та Н.А. Никифорова [3], 
В.В. Ковальов [4], котрі, визначаючи критерії оцінювання економічної 
надійності окремих контрагентів, застосовували цілий ряд методик. До 
найбільш розповсюджених з них відносять: методику рейтингової оцінки 
фінансової надійності підприємства, запропоновану А.Д. Шереметом; 
методику надійності фінансового стану підприємства, розроблену 
Л.В. Донцовою та Н.А. Никифоровою; методику бальної оцінки фі-
нансової надійності підприємства, запроваджену Л.С. Мєлкуновим [5].  

Однак поглиблений аналіз існуючих методичних підходів до 
оцінювання надійності контрагентів, що зазвичай застосовується у 
практичній діяльності вітчизняних підприємств, засвідчив їх непри-
стосованість чи умовну непристосованість до потреб економічної без-
пеки. Насамперед це пов’язано з низькою гарантованістю достовірнос-
ті базових даних, що використовуються як інформаційне підґрунтя 
проведення діагностичних процедур, та недосконалістю критеріїв оці-
нювання фінансового стану контрагента під час діагностування надій-
ності чи ненадійності економічних стосунків з ним.  

Для подолання зазначених недоліків в статті запропоновано ав-
торську методику діагностики, яка базується на поєднанні прийомів 
фінансової діагностики з методами спеціального забезпечення безпеки 
щодо перевірки достовірності даних і передбачає ранжування підпри-
ємств залежно від досягнутого ними значення інтегрального показника 
оцінювання економічної надійності на контрагентів з високим рівнем 
надійності; достатнім рівнем; низьким рівнем надійності та ненадійних 
контрагентів. Це і є метою статті. 

Виклад основних положень. В основу рекомендованої моделі 
діагностики покладено алгоритм дій (рис. 1), виконання яких дозво-
лить визначити інтегральний показник оцінювання станів надійності 
економічних стосунків із контрагентами підприємства. 

Інформаційне підґрунтя методики діагностики економічної на-
дійності контрагентів становить відкрита фінансова звітність, дані якої 
використовуються для розрахунку фінансових коефіцієнтів під час 
оцінювання фінансового стану підприємства (контрагента) у таких 
напрямах: платоспроможність; фінансова незалежність (стійкість); 
рентабельність активів; обіговість окремих чинників діяльності.  
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Рис. 1. Алгоритм оцінювання економічної надійності контрагента 
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При цьому аналіз платоспроможності проводиться з метою оціню-
вання здатності контрагента сплачувати за всіма своїми зобов’язаннями 
згідно з установленими строками або відповідно до договірних умов.  

Аналіз фінансової незалежності (стійкості) здійснюється з ме-
тою визначення ступеня залежності контрагента від впливу кредиторів 
та інвесторів на його поточну діяльність. Тому основними завданнями 
аналізу фінансової стійкості в оцінці економічної надійності контраге-
нта є визначення: ступеня забезпеченості контрагента власними фінан-
совими ресурсами та доцільності інвестування у діяльність контраген-
та фінансових ресурсів. 

Аналіз рентабельності й оборотності активів контрагента здійс-
нюється з метою оцінки ефективності його фінансово-економічної дія-
льності. Найчастіше низький рівень ефективності діяльності спостері-
гається на підприємствах, у яких за даними фінансової звітності про-
стежуються одна або одразу декілька вказаних причин: 

– зниження обсягів реалізації; 
– збільшення витрат на виробництво та реалізацію продукції; 
– невиправданий приріст запасів. 
Однак з огляду на те, що в умовах сьогодення маніпуляції з фі-

нансовою звітністю стали нормою життя та однією з форм шахрайства, 
покладатися на фінансові показники як надійне джерело інформації під 
час оцінювання надійності економічних стосунків із суб’єктами ринку 
недоцільно. 

Запропонована методика передбачає здійснення фахівцями з 
безпеки фактичної перевірки достовірності інформації, наданої у фі-
нансовій звітності, з використанням спеціальних методів забезпечення 
безпеки. При цьому перевіреній інформації присвоюється коефіцієнт 
(К), значення якого відповідно до досягнутого рівня достовірності ін-
формації надано в табл. 1.  

Під кожний напрям проведення діагностики формується перелік 
фінансових коефіцієнтів (індикаторів), які найбільшою мірою характе-
ризують фінансовий стан контрагента. Кількість і склад показників за 
кожним напрямом обирається підприємством самостійно і може коли-
ватися від 3 до 5 коефіцієнтів. Їх вибір слід здійснювати, керуючись 
наступними правилами: 

– по-перше, ці показники повинні давати комплексну оцінку рі-
зних аспектів фінансового стану контрагента;  

– по-друге, їх перелік не повинен містити показників, які втра-
чають свій економічний сенс в українських умовах господарювання;  

– по-третє, повинна існувати можливість розрахунку показників 
за даними основних форм відкритої фінансової звітності контрагентів. 
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Таблиця 1 
Ранжування облікової інформації залежно від ступеня  

її достовірності в системі економічної безпеки підприємства 
 

Значення 
коефіцієнта 
(К) в шкалі 
достовірності 

Розшифровка вимог (характеристик),  
що підтверджують достовірність інформації 

1 2 
1,0 Інформація, надана у фінансовій звітності, достовірна, підтве-

рджена спеціальними методами перевірки, офіційними повід-
омленнями органів влади, отримана безпосередньо у її влас-
ника, який не має мотивів спотворювати достовірність цієї 
інформації. 

0,9 Інформація, надана у фінансовій звітності, в цілому відповідає 
дійсності, підтверджена спеціальними методами перевірки, 
надана з дозволу керівництва підприємства, але відсутнє офі-
ційне зовнішнє підтвердження її достовірності.  

0,8 Інформація, що міститься у фінансовій звітності, практично 
відповідає дійсності, що підтверджується висновком незалеж-
ного аудитора та спеціальними методами перевірки. Вона 
отримана відповідно до розпорядження керівництва підприєм-
ства, але немає впевненості, що особи, які її готували, володі-
ють достатньою кваліфікацією та навичками, здатними задо-
вольнити специфічні потреби користувачів цієї інформації, 
тому її достовірність викликає сумнів.  

0,7 Надана контрагентом фінансова інформація містить невідпо-
відності з показниками офіційної фінансової звітності, вона 
підготовлена без належного контролю з боку керівництва кон-
трагента, який не має наміру показувати правдиву інформа-
цію; крім того, існує негативна зовнішня інформація про цього 
контрагента.  

0,6 Надана інформація у фінансовій звітності контрагента є орієн-
товною; немає підтвердження її достовірності з боку офіцій-
них зовнішніх джерел, водночас перевірка спеціальними ме-
тодами мотивів надання неправдивої інформації з боку керів-
ництва цього контрагента не виявлена. 

0,5 Інформація, надана у фінансовій звітності контрагента, має 
неповний характер, частково підтверджена даними нефінансо-
вого характеру, отриманими за запитом, але спеціальними 
методами перевірки не встановлено її достовірність. 

0,4 Інформація, надана у фінансовій звітності, має невизначений 
характер, її достовірність не підтверджена спеціальними ме-
тодами перевірки, а альтернативні джерела інформації не 
утримують даних про діяльність цього підприємства.  
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1 2 
0,3 Фінансова інформація, надана контрагентом з метою введен-

ня в оману керівництва підприємства під час визначення 
пріоритетів співпраці з ним, має дезінформаційний характер, 
її показники в основному не відповідають дійсності, що під-
тверджено спеціальними методами перевірки, але вони іден-
тичні показникам оприлюдненої фінансової звітності цього 
контрагента.  

0,2 Фінансова інформація, надана контрагентом (менеджером 
окремого сегменту) з метою введення в оману керівництво 
підприємства, має дезінформаційний характер, фінансові по-
казники не відповідають дійсності, що підтверджено спеціа-
льними методами перевірки. 

0,1 Інформація про контрагента відсутня, на запити щодо її отри-
мання керівник підприємства не відповідає. 

  
Важливого значення у використанні фінансових коефіцієнтів як 

індикаторів оцінювання економічної надійності стосунків із контраге-
нтами набуває обґрунтування їх еталонних значень та встановлення 
вагомості впливу на прийняття рішень щодо доцільності співпраці з 
зовнішніми суб’єктами. Тому за вибором підприємства в методиці пе-
редбачено здійснювати формування еталонних показників на основі: 

– середньогалузевих даних за групами підприємств окремих ви-
дів діяльності; 

– нормативних даних; 
– даних на початок періоду, якщо за показником чітко не вста-

новлено нормативне значення.  
Для обґрунтування значущості впливу обраних фінансових кое-

фіцієнтів (індикаторів) (wij) під час прийняття рішень щодо співпраці з 
контрагентом за рішенням підприємства можуть бути використані два 
підходи: 

– кореляційний аналіз статистичних даних за ряд періодів з ме-
тою визначення коефіцієнта кореляції та встановлення на його основі 
інтенсивності зв’язку ряду динаміки результатів діяльності підприємс-
тва з рядами динаміки його ключових показників; 

– експертне оцінювання впливу окремих фінансових коефіцієн-
тів на прийняття рішень щодо співпраці з контрагентами. 

Апробація методики оцінювання економічної надійності на під-
приємствах машинобудування дозволила сформувати перелік фінансо-
вих показників (індикаторів), установити їх граничні значення, обґрун-
тувати вагомість впливу на прийняття рішень щодо співпраці з контра-
гентами (табл. 2).  
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Таблиця 2 
Еталонні значення та вагомість впливу окремих  
коефіцієнтів під час прийняття рішень стосовно  

доцільності співпраці з контрагентами 
 

Показник Еталонне 
значення 

Вагове зна-
чення впливу 
на прийняття 
рішень щодо 
співпраці з 

контрагентом 

Показники, що характеризують платоспроможність контрагента 
1. Коефіцієнт поточної ліквідності (коефіцієнт 
покриття) 1,7 0,1 

2. Коефіцієнт абсолютної ліквідності більше 0,3 0,03 
3. Коефіцієнт співвідношення дебіторської та 
кредиторської заборгованості менше 1 0,05 

4. Коефіцієнт забезпеченості власним оборот-
ним капіталом (коефіцієнт маневреності влас-
ного капіталу) 

0,1–0,5 0,07 

Показники, що характеризують фінансову стійкість контрагента 
1. Коефіцієнт фінансової стійкості  0,5 0,05 
2. Коефіцієнт автономії більше 0,5 0,05 
3. Коефіцієнт співвідношення позикового і влас-
ного капіталу (коефіцієнт фінансового ризику) менше 0,5 0,1 

5. Коефіцієнт співвідношення мобільних і іммобі-
лізованих коштів (коефіцієнт структури капіталу) 

зростання 
в динаміці 0,05 

Показники, що характеризують ефективність діяльності контрагента 
1. Рентабельність власного капіталу більше 

0,05 0,08 

2. Рентабельність активів 0,05 0,1 
3. Рентабельність продажу, визначена на осно-
ві чистого грошового потоку 

зростання 
в динаміці 0,07 

Показники, що характеризують оборотність окремих факторів  
діяльності контрагента 

1. Коефіцієнт загальної оборотності активів 
(коефіцієнт ділової активності) 

більше 
0,5 0,05 

2. Коефіцієнт оборотності запасів зростання 
в динаміці 0,05 

3. Коефіцієнт оборотності кредиторської забо-
ргованості 

падіння в 
динаміці 0,05 

4. Коефіцієнт оборотності дебіторської забор-
гованості 

зростання 
в динаміці 0,1 

Всього  1,0 
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У подальшому еталонні значення фінансових коефіцієнтів вико-
ристовуються як підґрунтя для оцінювання відповідності фактично 
досягнутих показників їх еталонним значенням (yij). Для цього факти-
чно досягнуте значення відповідного фінансового показника ділять на 
його еталонне значення, використовуючи формулу:  

 

yij = qij: qij* ,                                                (1) 
 

де і – окремий показник, що входить до певної групи і = 1………r;  
qij – фактичне значення і-го показника j-ї групи; 
qij* – еталонне значення і-го показника j-ї групи; 
r – кількість показників, що входять до групи. 

 
Якщо фактичне та еталонне значення показника збігаються, то їх 

співвідношення буде дорівнювати 1, якщо ж фактичне значення показни-
ка перевищує еталонне, співвідношення між ними буде перевищувати 1, а 
в разі перевищення еталонного значення над фактично досягнутим спів-
відношення між ними буде менше 1. Це означає, що всі показники, за 
якими повинно простежуватися зростання в динаміці і які не досягли ета-
лонного значення, негативно впливають на загальний фінансовий резуль-
тат підприємства, а отже, знижують його економічну надійність. 

Для показників, зростання яких є негативною тенденцією, роз-
рахунок співвідношення здійснюють за зворотною формулою, тобто: 

 

 yij = qij*: qij .                                        (2) 
 

У цьому випадку значення показника yij менше 1 свідчить про 
позитивний вплив відповідного фінансового коефіцієнта на стан еко-
номічної надійності контрагента. 

Встановлення відповідності фактично досягнутих показників їх 
еталонним значенням дає можливість розрахувати частковий показник 
оцінювання впливу окремої групи фінансових коефіцієнтів (що характе-
ризують певний напрям здійснення діагностики) на стан економічної на-
дійності контрагента (Gj) як середньозваженої суми добутків співвідно-
шення фактичного та еталонного значень окремого фінансового коефіціє-
нта ( yij ) на питому вагу його впливу під час прийняття рішень щодо 
співпраці з контрагентом (wij). При цьому використовується формула:  

 
Gj = ∑ yij х wij .                                           (3) 

 
На останньому етапі діагностики відбувається визначення інтег-

рального показника (критерію) оцінювання економічної надійності 
контрагента ( І), який розраховується як добуток суми часткових пока-
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зників за кожною групою фінансових коефіцієнтів (Gj) на коефіцієнт 
достовірності наданої контрагентом інформації ( К). При цьому вико-
ристовується формула: 

 

І = ∑ Gj х К.                                             (4) 
 

Таким чином, інтегральний показник оцінювання економічної 
надійності контрагента, з одного боку, дає можливість оцінити вплив 
окремих фінансових індикаторів на загальний фінансовий результат, а 
з іншого – визначає достовірність цієї оцінки. 

Важливе значення для практичного застосування зазначеної ме-
тодики має правильно побудована шкала інтерпретації інтегрального 
показника оцінювання економічної надійності, яка передбачає поділ 
контрагентів на наступні категорії: контрагенти з високим рівнем на-
дійності – якщо значення (І) перевищує 1; контрагенти, що мають до-
статній рівень надійності – якщо значення (І) знаходиться в межах від 
1 до 0,9; контрагенти з низьким рівнем економічної надійності – якщо 
значення (І) знаходиться в межах від 0,5 до 0,89; контрагенти, фінан-
совий стан яких ненадійний, – якщо значення (І) нижче 0,5. 

Висновки. Проведені дослідження засвідчують, що застосуван-
ня запропонованої методики оцінювання в практичній діяльності віт-
чизняних підприємств підвищить аналітичні можливості фінансової 
діагностики та забезпечить здійснення багаторівневого системного 
моніторингу економічних взаємовідносин із контрагентами. При цьо-
му формалізація процесу оцінювання, з одного боку, уможливить ко-
ректне використання аналітичних прийомів та підсилить достовірність 
отриманих результатів (оскільки базові дані піддаються перевірці спе-
ціальними методами забезпечення безпеки), а з іншого – знизить 
суб’єктивізм фахівців з економічної безпеки під час прийняття ними 
рішень щодо доцільності роботи з контрагентами. 
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Гнилицкая Л.В., Франчук В.И., Прыгунов П.Я. Методическое 
обеспечение оценки надежности бизнес-отношений между отечествен-
ными предприятиями в системе их экономической безопасности 

Исследованы современные проблемы диагностики экономической 
надежности потенциальных контрагентов предприятия. Определены 
слабые стороны существующих методик диагностирования (оценивания) 
и предложена авторская методика оценивания надежности бизнес-
отношений между отечественными субъектами хозяйствования в соот-
ветствии с потребностями их экономической безопасности. 

Ключевые слова: надежность бизнес-отношений, предприятие, 
система экономической безопасности. 

 

Gnylytska L.V., Franchuk V.I. Prygunov P.Y. Methodological 
Maintenance of Reliability Assessment of Business Relationship between 
National Enterprises in Economic Security System 

The article studies the current problems of economic reliability diagnos-
tic of potential contractors of an enterprise. Weaknesses of existing diagnostic 
methods (assessment) are defined and the author’s methods of evaluating of the 
reliability of business relationships between domestic entities according to the 
needs of their economic security. 

Key words: business relationships reliability, enterprise, economic se-
curity system. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ФАКТОРА  
ЕЛАСТИЧНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ ТА ПОПИТУ  

НА РІВЕНЬ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ  
ВЕЛИКОФОРМАТНОГО ТОРГОВЕЛЬНОГО  

ПІДПРИЄМСТВА 
 

Запропоновано методичний інструментарій, що дозволяє форму-
вати управлінські рішення з позицій максимізації рівня економічної безпе-
ки торговельного підприємства (ТП). 

Ключові слова: еластичність пропозиції та попиту, рівень еконо-
мічної безпеки, торговельне підприємство. 

 

Постановка проблеми. Як відомо, попит на товар і пропозиція як 
основоположні фактори, що не тільки змінюють величину комерційного 
ризику, а і впливають на рівень економічної безпеки ТП в цілому, зале-
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жать від цін товарів і доходів споживачів [3, 4, 6]. Тому, аналізуючи зміни 
рівня економічної безпеки, необхідно дослідити залежність і інтенсив-
ність, зростання або зменшення пропозиції та попиту на споживчі товари 
від змін інших факторів. Для цих досліджень можна використовувати по-
няття «еластичність» [5]. Коефіцієнт еластичності вказує на відносну змі-
ну досліджуваного економічного показника під дією одиничної відносної 
зміни економічного фактора, від якого він залежить за незмінних решти 
факторів, що на нього впливають. Але його використання в практиці при-
йняття рішень потребує чіткого методичного забезпечення.  

Мета статті – дослідження одного з підходів до прийняття рі-
шень стосовно зменшення рівня комерційного ризику (і тим самим 
підвищення рівня економічної безпеки) великоформатного торговель-
ного підприємства шляхом врахування факторів еластичності пропо-
зиції та попиту на його товари.  

Виклад основних положень. Якщо відома функціональна за-
лежність )(xY ϕ= , то одним з показників реагування однієї змінної Y 
на другу змінну X слугує похідна 

 

xx Y
x
y

x
Y =

Δ
Δ

→Δ
=

0
lim1

  ,                (1) 
 

яка характеризує швидкість зміни функції Y із зміною аргумен-
ту X. Але в господарській діяльності цей показник незручний тим, що 
він залежить від вибору одиниці вимірювання∗. Тому для виміру чут-
ливості зміни функції до зміни аргументу вивчається зв’язок неабсо-
лютних змін x і y ( xΔ  і yΔ ), а їх відносних або процентних змін, що й 
утворюють поняття еластичності [2]. 

Еластичністю )(xEy  функції )(xy ϕ=  називається межа відношен-
ня відносного приросту функції у до відносного приросту змінної x 
при 0→Δx : 
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де ϕM  – значення функції ϕ  в точці x, 
ϕA  – середнє значення функції в точці x. 

––––––––––––– 
∗ Наприклад, якщо ми розглянемо функцію попиту на цукор (Q) від йо-

го ціни (Р), то одержимо, що значення похідної при кожній ціні Р(грн) зале-
жить від того, вимірюється попит на цукор в кілограмах чи в тонах. В нашому 
випадку в кг/грн, у другому – в т/грн, відповідно її значення при одному і тому 
значенні ціни буде різним залежно від одиниць вимірювання величини попиту. 
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Еластичність функції наближено показує, на скільки процентів 
зміниться функція )(xy ϕ=  в разі зміни незалежної змінної x на 1%. 

Досліджуючи залежність економічних показників відносно ін-
ших аргументів (доходів, цін, товарних ресурсів, запасів і т.ін.), ми 
можемо одержати кореляційну залежність двох показників )(xy ϕ= , 
яка приймає різні форми: лінійну і нелінійну. Розрахована за форму-
лою (2) еластичність зміни економічних показників слугує важливою 
характеристикою закономірностей, що склалися. Для функцій, які най-
більш часто зустрічаються в економіко-математичних дослідженнях 
[1], у таблиці 1 наведено коефіцієнти еластичності: 

 
Таблиця 1 

Коефіцієнти еластичності 
 

№ з/n Функція Рівняння Похідна Коефіцієнт  
еластичності 

1 Лінійна bxay +=  by =′  
bx
abxa
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=
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2 Парабола 2cxbxay ++=  cxby 2+=′  
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3 Гіпербола 
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yEx
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1)(

 

4 Показова xaby =  baby x ln=′  bxyEx ln)( =  

5 Ступенева∗ baxy =  cbabxy −=′  byEx =)(  

 

Параметр b визначається як процент приросту функції в разі 
збільшення аргументу на 1%.∗∗ 

В аналізі та прогнозах цільової політики підприємства вико-
ристовується поняття попиту за ціною. Нехай D=D(p) – функція 
попиту від ціни товару Р. Тоді формула виражає еластичність попи-
ту за ціною, яка 
––––––––––––– 

∗ Для ступеневої функції baxy = при любих значеннях аргументу буде 
постійною миттєва еластичність byEx =)( . 

∗∗ Це формулювання показує, що широке використання в економіці по-
няття «еластичність» викликано розповсюдженістю в господарській практиці 
процентного способу оцінки змін показників і їх порівняння. Наприклад, для 
прямої bxy =  еластичність дорівнює 1, для параболи 2exy =  еластичність дорі-
внює 2, а для параболи xay =  еластичність дорівнює 0,5, тобто ці функції 
зростають відповідно на 1,2 і 0,5%, коли аргумент зростає на 1%. 
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D
p

dp
dD

p
dp

D
dDDE p ×=÷= )()()(

 ,           (3) 
 

показує відносну зміну (в процентах) величини попиту при зміні 
ціни на один процент і цін на товари. 

Розрізняють три види попиту залежно від величини ( )DE p : 
(1) – Якщо ( ) )1)((1 −pf DEDE pp  – попит вважається еластичним; 
(2) – Якщо )1)((1)( −== DEDE pp  – попит нейтральний; 
(3) – Якщо )1)((1)( −fp DEDE pp  – попит нееластичний. 
 

Нехай функція попиту описується формулою: 
 

)exp()( 2kpDoPD −= ,   (4) 
 

де Do і k – відомі величини. 
 

За формулою (3) знаходимо:  
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Для того, щоби попит був еластичним, необхідно, щоб викону-
валась нерівність 12 2 −− pkp  або 12 2 fkp , звідси 

 

k
P

2
1

f ,                        (5) 

 

Перейдемо до розгляду й аналізу функцій споживчого попиту на 
товари підприємства. Іншими словами, потрібно оцінити еластичність 
попиту на товари від цін, за якими підприємство хоче їх продати∗.  

Проведений аналіз [6] визначення попиту на новий товар дозво-
лив установити, що функція попиту має вигляд: 

 

2
8

+
+−

=
p
pD ,          (6) 

а функція пропозиції 
 

5,0+= pS ,                                               (7) 
 

де D і S – кількість товару, який продається і пропонується для продажу в 
одиницю часу; 
P – ціна товару. 

––––––––––––– 
∗ Йдеться про те, скільки товарів можна буде продати при різних рівнях 

цін. Потрібно визначити залежність можливого обсягу передбачуваного про-
дажу від рівня цін, а значить і ризику втрат внаслідок перебільшення або зме-
ншення виробництва. 
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Графік функції )(DP , наведений на рис. 1, показує кількість то-
вару, яка може бути продана за різних рівнів цін на них. Площа за-
штрихованих прямокутників показує розмір виручки від реалізації при 
різних рівнях цін. Для даного виду кривої знайдемо ціну, при якій ви-
ручка буде максимальною. Для цього розглянемо прямокутник OABC, 
для якого BC=P(D) і AB=D, а площа Є – функція від D: 
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Рис. 1. Крива еластичності попиту залежно від цін 
 
Знаходимо похідну: 
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2
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і за умови 0)( =′ DS  визначаємо стаціонарну точку 1−= SDo .  
Достатня ознака існування екстремуму функції S(D) показує, що в  
цій точці функція приймає максимальне значення. При цьому 

5412max −=S , а )15(2 −=p . 
Даний графік еластичності попиту від цін показує, на скільки 

скорочується кількість проданих товарів у разі зростання цін на них, і 
на скільки вона може зрости за визначеного зниження цін.∗ 

Еластичність попиту від підвищення ціни є від’ємною величи-
ною: коли ціна товару підвищується, значення еластичності за моду-
––––––––––––– 

∗ Для заданої функції попиту (3) одержуємо )2)(8(
10)(

+−
=

pp
pДE p  і при зміні p від 0 до 

8 еластичність зменшується від 0 до ∞, приймаючи значення -1, при р=2.48. 
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лем збільшується, а це значить, що зростає ризик менеджера (підпри-
ємства), оскільки ймовірність покупки товару зменшується зі зростан-
ням від’ємного значення еластичності. Але якщо менеджер (підприєм-
ство) бачить, що з підвищенням ціни значення еластичності попиту за 
модулем є невисоким, тобто знаходиться в межах норм, установлених 
ним залежно від конкретних обставин, можна прийти до економічно 
обґрунтованого висновку про те, що таке збільшення комерційного 
ризику, пов’язане з підвищенням цін на товар до визначеної межі ве-
личини еластичності, є незначним і його можна не брати до уваги, 
окреслюючи стратегії досягнення очікуваного результату∗. 

З точки зору визначення ризику прийняття неправильного рішення 
менеджера в процесі аналізу попиту і пропозиції на той чи інший товар 
важливим стає з’ясування періоду часу∗∗. Для багатьох товарів попит ела-
стичніший від ціни для довгого, а не короткого проміжку часу. 

В теорії кризового менеджменту [3] корисною є крива валового 
доходу підприємства, якщо розуміти під останнім виручку від реаліза-
ції товарів. Ця крива (рис. 2) показує, як за даного стану ринку буде 
змінюватися виручка підприємства (V = P x Д) зі зростанням обсягів 
виробництва товарів. На початковому етапі новий товар буде добре 
продаватися за більш високого рівня цін, і доходи будуть зростати. 

 

 
Рис. 2. Крива валового доходу від реалізації товару 

––––––––––––– 
∗ Еластичність попиту за ціною тим вища, чим вища питома вага витрат 

на даний товар в доході споживача. Еластичність попиту нижче всього на то-
вари, які є з точки зору споживача самими необхідними. Підсумовуючи, мож-
на сказати, що еластичність попиту за ціною тим вище чим нижча суб’єктивна 
необхідність в даному товарі. 

∗∗ Іншими словами враховувати який період часу розглядається: корот-
костроковий або довгостроковий. 
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Потім, як правило, починається насичення попиту або з’явля-
ються товари, що конкурують. Виникають залишки нереалізованих то-
варів, що призводить до необхідності зниження цін, наслідком чого є 
зменшення загальної суми виручки (навіть за зростання кількості това-
рів). Таким чином, за допомогою кривої (рис. 2) можна реально оцінити 
наслідки різних варіантів перспективної комерційної діяльності∗. 

Перейдемо до іншого обґрунтування «небезпечності» прийняття 
рішень стосовно обсягів продажу і випуску товарів – оцінки витрат. Це 
необхідно, коли зростання цін наштовхується на бар’єр попиту (який 
виникає за умов дії дестабілізувальних факторів). 

На рис. 3 зображені криві попиту і пропозиції товару. Крива 
пропозиції 5.0+= pS  показує, що чим вища ціна товару на ризик, тим в 
більших обсягах підприємство готове випускати цей товар. 

 
 

Рис. 3. Формування ринкової рівноважної ціни 
 
Об’єднуючи дві криві – еластичності від цін попиту і пропози-

ції, одержимо графік, який узагальнює поведінку продавців і покупців 
на ринку. Зрозуміло, що оптимальний варіант знаходиться в точці А 
перетину кривих, де величина попиту дорівнює величині пропозиції. 
Рівноважна ціна раціоналізує попит споживача, надаючи йому інфор-
мацію про те, на який обсяг споживання певного товару він може роз-
раховувати, яку кількість товару йому потрібно виготовити і доставити 
на ринок, і несе в собі повну інформацію, необхідну як виробнику 
(підприємству), так і споживачу: зміна рівноважної ціни слугує для 

––––––––––––– 
∗ Таким самим чином, розуміючи під зменшенням доходів «ціну» рин-

ку, можна оцінювати прийняті рішення. 
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них сигналом до збільшення (зменшення) виробництва (споживання), 
стимулом до пошуку нових технологій. 

Використовуючи графік (рис. 3), можна змоделювати різні варі-
анти комерційної стратегії підприємства (безпечного, менш безпечно-
го, такого, що знаходиться в небезпечній фазі). Якщо продавати товар 
за більш низькою ціною, то крива еластичності пропозиції піде більш 
полого, і на перетині кривої еластичності попиту одержимо більшу 
кількість реалізованих товарів (товарообороту) D. В цьому випадку 
можна втратити в прибутку з кожної одиниці товару, але виграти в 
загальній його масі. 

Якщо ж підприємство хоче одержати максимальний прибуток із 
кожної одиниці товару, то воно буде завищувати ціни. В такому випадку 
крива еластичності пропозиції від цін буде більш крутою, а точка її пе-
ретину з кривою еластичності попиту від цін покаже меншу кількість 
реалізованих товарів (відповідно, меншу величину товарообороту). 

Висновки. Вибір однієї з можливих комерційних стратегій∗ – 
складне питання в системі управління підприємством. Приймаючи 
рішення про встановлення ціни на товар з позиції майбутнього ризику 
і небезпек, що його супроводжують, менеджер (підприємство) вибирає 
шлях, який дозволяє спрямувати його поведінку на беззбитковість∗∗ і 
забезпечення цільового прибутку, а значить і заданого рівня економіч-
ної безпеки. В цьому контексті прийняття таких рішень всіма 
суб’єктами споживчого ринку робить економічний механізм функціо-
нування ТП не тільки більш ефективним, а і значно безпечнішим (еко-
номним за ресурсними параметрами). 
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Горбан И.М., Мельник С.И. Исследование влияния фактора 
эластичности предложения и спроса на уровень экономической безо-
пасности крупноформатного торгового предприятия 

Предложен методический инструментарий, позволяющий форми-
ровать управленческие решения с позиций максимизации уровня экономи-
ческой безопасности торгового предприятия (ТП). 

Ключевые слова: эластичность предложения и спроса, уровень 
экономической безопасности, торговое предприятие. 

 
Horban I.M., Melnyk S.I. The Study of Influence on Elasticity 

Factors of Supply and Demand on Economic Security Level of Large-Scale 
Commercial Enterprise 

Methodical mechanisms allowing managerial decisions making from the 
point of view of maximization of the economic security level of a commercial 
enterprise are suggested. 

Key words: elasticity of supply and demand, economic security level, 
commercial enterprise. 
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РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ВИДАТКІВ  

НА ВІДТВОРЕННЯ РОБОЧОЇ СИЛИ  
В КОМАНДНО-АДМІНІСТРАТИВНІЙ СИСТЕМІ 

 
Розглянуто джерела доходів і видатків домогосподарств, пов’язані 

з відтворенням робочої сили в командно-адміністративній системі, про-
аналізовано їх структуру.  

Ключові слова: домогосподарство, видатки домогосподарств, дохо-
ди домогосподарств, робоча сила, командна система, доходи населення. 

 

Постановка проблеми. Формування видатків на відтворення 
робочої сили у командній системі визначалося соціально-економічним 
змістом директивної економіки із чітким ідеологічним підтекстом. Ін-
шою особливістю фінансових ресурсів у командній економіці було те, 
що їх формування мало директивний характер із обов’язковою акуму-
ляцією у певних грошових фондах. Один із радянських економістів 
писав, що фінансове планування дозволяє мобілізувати грошові кошти 
на розвиток провідних галузей народного господарства, підвищення 
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ефективності суспільного виробництва, стимулювання росту націона-
льного доходу. Воно забезпечує координацію між різними грошовими 
фондами, їх функціонуванням, виявленням наявних у господарстві 
резервів [5, с. 32].  

Стан дослідження. Теоретико-методологічні й економіко-
організаційні аспекти дослідження видатків на відтворення робочої 
сили в командно-адміністративній системі розглянуто в працях таких 
вітчизняних учених, як Г. Башнянин, Д. Богиня, О. Ватаманюк, О. Гріш-
нова, М. Долішній, С. Дятлов, М. Євтушенко, Р. Капелюшников, 
О. Кундицький, В. Куценко, Є. Лібанова, І. Малий, С. Тютюнников, 
О. Стефанишин, Т. Шульц та інші. 

Виклад основних положень. За часів існування командно-
адміністративної системи джерелами видатків домогосподарств були: 
фонд оплати праці, суспільні фонди споживання та доходи, отримані від 
реалізації продукції особистого підсобного господарства (див. табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Структура грошових доходів населення в СРСР 
(1970–1990), млрд руб. 

 

 1970 1975 1980 1985 1990 
Загалом грошових доходів  
населення, з них: 35,0 47,6 60,1 73,4 109,9 

оплата праці 
28,3 36,7 45,5 53,0 77,8 

надходження від продажу про-
дуктів сільського господарства 1,5 2,2 2,2 3,0 5,4 

пенсії, допомоги, стипендії 4,3 6,4 8,7 11,5 17,3 
надходження від фінансової 
системи 0,4 1,1 2,0 3,0 5,4 

інші надходження 0,5 1,2 1,7 2,3 3,5 
 
Обчислено за даними: «Народное хозяйство СССР в 1990 г.»  
 
Як видно з наведеної таблиці, заробітна плата була визначаль-

ним джерелом видатків на відтворення робочої сили. Особливістю за-
робітної плати було те, що робітники і службовці отримували значно 
більшу зарплатню, ніж колгоспники (див. табл. 2). Це пояснюється 
тим, що працівники сільського господарства отримували платню як у 
грошовій, так і в натуральній формі (переважно продукцією рослинни-
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цтва). Як показали дослідження, заробітна плата не стала формою 
оплати праці, яка б відповідала нормальному рівню життя, а перетво-
рилася в гарантований дохід, який можна було отримувати тільки за 
вихід на роботу, з метою забезпечення повної зайнятості, що було 
обов’язковою умовою радянського способу господарювання. Тобто 
доходи працівника, які він отримував під час розподілу матеріальних 
благ, не покривали витрати на відтворення робочої сили. Цей висновок 
ґрунтується на тому, що фактичний рівень оплати праці більшості 
працівників був набагато нижчим від межі, за якою відбувається нор-
мальне відтворення. Так, як показують тогочасні дослідження, один 
день роботи в Швеції оцінювався в 30 доларів, у Німеччині – у 28, у 
Франції – 15, тоді як у нас – в 1 долар [6, с. 62]. 

 
Таблиця 2 

Динаміка оплати праці колгоспників (1970–1990), руб. 
 

 1970 1975 1980 1985 1990 

Середньомісячна зарплата 115,2 133,5 155,1 173,9 248,4 
Середньомісячна оплата 
праці колгоспників 66,4 80,3 103,6 135,6 220,4 

Співвідношення 1,73 1,66 1,50 1,28 1,13 

 
Обчислено за даними: «Народное хозяйство СССР в 1990 г.» 
 
Крім того, особливістю функціонування колгоспної системи 

було те, що до середини 60-х років ХХ століття як плату за викона-
ну роботу селянам нараховувалися трудодні, за які вони отримува-
ли мізерну натуроплату, перетворення якої в грошовий еквівалент 
було по суті неможливим. Покращення ситуації відбулося з кінця 
60-х – початку 70-х років минулого століття, коли оплата праці кол-
госпникам здійснювалась переважно в грошовій формі. Це призвело 
до того, що в мешканців села з’явилися більші можливості для 
здійснення видатків, пов’язаних із розширеним відтворенням робо-
чої сили (див. табл. 3). 

Як показують дані офіційної статистики, наприкінці існування 
командно-адміністративної системи ці видатки зблизились. Великою 
мірою цьому сприяла здійснювана політика на вирівнювання доходів 
громадян. Так, у 1946 р. розрив між 10% працівників з найбільшими і 
10% працівників з найнижчими доходами становив 7,24 раза, у 
1956 р. – 4,44 раза, у 1966 р. – 3,26 раза, а на початку 1980-х років – 
близько 3 разів [2, с. 17]. 
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Таблиця 3 
Структура видатків сімей робітників і колгоспників у 1950–1985 рр. 

( у відсотках) 
 

Робітники промисловості Колгоспники 
Роки Роки Показники 

1950 1965 1975 1985 1950 1965 1975 1985 
Видатки, всього 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

У т. ч. на: 
- харчування 

 
59,1 

 
44,0 

 
38,2 

 
32,4 

 
69,7 

 
50,2 

 
42,3 

 
37,2 

- придбання тка-
нин, одягу, взуття 12,2 16,1 17,9 17,1 11,3 15,2 17,9 17,6 

- купівлю меб-
лів, предметів 
культури та 
побуту 

1,9 7,1 7,5 8,4 1,2 4,7 6,7 7,8 

- придбання 
палива 1,3 0,5 0,2 0,1 3,9 2,2 1,8 1,4 

- культурно-
побутові послу-
ги, всього; 
з них на оплату 
квартир та кому-
нальних послуг 

 
 
9,3 
 
 
3,0 

 
 
12,1 
 
 
2,9 

 
 
10,7 
 
 
2,9 

 
 
9,2 
 
 
3,0 

 
 
1,1 
 
 
--- 

 
 
2,8 
 
 
--- 

 
 
3,5 
 
 
--- 

 
 
5,1 
 
 
--- 

- нагромадження 
(приріст готівки, 
вкладів в ощад-
них касах та ін.)  

5,3 3,9 7,9 8,6 7,1 13,4 11,5 11,5 

- податки 4,5 8,2 9,7 9,8 1,5 1,6 1,4 1,8 
- інші видатки 6,4 8,1 7,9 6,4 4,2 9,9 14,9 15,4 

 
Обчислено за даними: «Народное хозяйство СССР в 1990 г.»  
 
Наступним джерелом видатків на відтворення робочої сили за 

соціалізму були суспільні фонди споживання, первинна назва яких – 
«фонди соціалізованої заробітної плати». Під цими фондами розуміли 
всі матеріальні й культурні блага, які направлялися державою для під-
вищення рівня життя і відтворення робочої сили понад фонди заробіт-
ної плати. Специфікою таких фондів було те, що видатки, які здійсню-
вались за їх рахунок, були можливі лише за соціалізму і були націлені 
на: (див. табл. 4). 

1) відтворення засобів виробництва і подальше їх розширення; 
2) відтворення витраченої в процесі праці робочої сили; 
3) формування засобів, які витрачаються понад фонди заробіт-

ної плати, для відтворення кваліфікованої робочої сили. 
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Таблиця 4 
Виплати і пільги, одержані населенням  

із суспільних фондів споживання 
 

Роки Показники 
1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 

Виплати і пільги, млрд крб.,
Всього 

 
4,8 

 
7,4 

 
11,8 

 
16,1 

 
20,9 

 
25,9 

 
33,5 

Темпи зростання виплат: 
- у % до 1960 року 
- у % до попереднього 
року 

 
100 
 
100 

 
154 
 
154 

 
246 
 
159 

 
335 
 
136 

 
435 
130 

 
540 
124 

 
698 
129 

Виплати і пільги у роз-
рахунку на душу насе-
лення, крб. 

113 164 250 328 418 511 649 

Темпи зростання виплат і 
пільг на душу населення: 
- у % до 1960 року 
- у % до попереднього 
року 

 
 
100 
 
100 

 
 
145 
 
145 

 
 
221 
 
152 

 
 
290 
 
131 

 
 
370 
 
127 

 
 
452 
 
122 

 
 
574 
 
127 

 
Обчислено за даними: «Народное хозяйство СССР в 1990 г.» 
 
Основним завданням існування таких фондів була функція вирі-

внювання соціально-економічних відмінностей у праці. У цьому вба-
чався організаційний зв’язок між функціями відтворення індивідуаль-
ної і суспільної робочої сили. Основний вплив фондів на відтворення 
робочої сили проявлявся в доступі до медичних і освітніх послуг та 
забезпеченні соціально-культурних потреб населення. 

Дослідження, проведені в пострадянський період, підтвердили, що 
в низькооплачуваних категоріях робітників і службовців доходи, які 
отримувалися із суспільних фондів споживання, становили більше 40% 
заробітної плати, у середньооплачуваних – 15–20%, у високооплачува-
них – 10–15%. Крім того, позитивом існування суспільних фондів спожи-
вання було вирівнювання у матеріальному становищі сімей [3, с. 77]. 

Альтернативним джерелом видатків на відтворення робочої си-
ли за соціалізму були грошові надходження від продажу продукції під-
собного домашнього господарства, характерною ознакою розвитку 
якого були різноманітні обмеження і перепони з боку держави. Водно-
час, як показують дослідження, дохід від підсобного господарства в 
загальному доході селян міг сягати 35% [4, с. 248]. Крім того, сім’ї, які 
мали підсобне господарство, повністю задовольняли свої потреби в 
яйцях, на 95% в картоплі, на 80% в м’ясі і молокопродуктах, на 75% в 
овочах, що дозволяло заощаджувати фінансові ресурси і використову-
вати їх на розширене відтворення робочої сили [4, с. 356]. 



_________________________________________________  Серія економічна ________ 
__________________________________________________________________________ 

 229

Із середини 80-х років ХХ століття джерела видатків на відтворен-
ня робочої сили поповнились за рахунок надходжень з фінансової систе-
ми. Так, якщо у 1970 році сума надходжень дорівнювала 428 млн руб., то 
у 1990 році вона становила 5,5 млрд руб. [4, с. 372]. 

Висновки. Підсумовуючи все сказане вище, важко не погоди-
тися з думкою тих дослідників, які вважають, що система, яка існувала 
до 1990 року, практично гарантувала людям невисокий, але стабільний 
заробіток, місце роботи, безплатну освіту для дітей, певний мінімум 
безплатного медичного обслуговування. Однак колишня система об-
межувала підприємницьку діяльність (точніше, будь-яку підприємни-
цьку активність було фактично заборонено), обмежувала змогу виби-
рати місце проживання і місце роботи, обмежувала споживання (пере-
важну частину товарів і послуг було складно, ба й неможливо купити 
за гроші – існував дефіцит товарів і послуг), свободу слова і свободу 
обміну інформацією [7, с. 78]. Проте, незважаючи на наявні мінуси, на 
нашу думку, командно-адміністративна система в останні роки свого 
існування забезпечувала розширене відтворення робочої сили. Водно-
час наголошуємо на тому, що до середини ХХ століття працівники в 
Радянському Союзі були у становищі «рабів». 
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Hrytsynyak O. Retrospective Analysis of the Expenses of Reproduc-
tion of Labour Supply in Administrative-Command System 

The sources of profits and expenditures of households related to the re-
production of labour supply in the administrative-command system are consid-
ered, and their structure is analyzed. 
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СИСТЕМНИЙ ПІДХІД  
ДО УПРАВЛІНСЬКОГО ПРОЦЕСУ ПІДПРИЄМСТВА:  

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ  
ТА ВЗАЄМОДІЯ ПІДСИСТЕМ БЕЗПЕКИ 

 
В статті розглянуто системний підхід до процесу управління під-

приємством, суть поняття «система» та взаємодію підсистем у системі 
економічної безпеки підприємства.  

Ключові слова: процес управління, інформаційна безпека, загрози, 
економічна безпека, система, системний підхід. 

 

Постановка проблеми. Вплив на економіку України інтеграції, 
глобалізації і трансформації кардинально змінює підходи до управлін-
ня підприємством. Тобто для прийняття управлінських рішень треба 
враховувати своєчасність, повноту, достовірність інформаційних ре-
сурсів та новітні інформаційні технології (ІТ), а розроблення механіз-
мів щодо своєчасності та повноти інформаційного забезпечення 
управлінських рішень супроводжується низкою невирішених питань 
техніко-економічного та правового спрямування. 

Стан дослідження. Практика застосування світового досвіду в 
сфері управління підприємством підтверджує те, що від своєчасності 
та повноти отримання інформації, її правдивості й точності залежить 
сам процес управління підприємством і механізми його забезпечення. 
Безсумнівно, виникає потреба в актуалізації використання інформа-
ційних ресурсів, залученні інтелектуального потенціалу підприємства 
поряд з фінансовими й нематеріальними методами стимулювання під-
приємств, організацій та установ.  
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Проблемі використання інформаційних технологій в контексті 
формування державної інформаційної політики присвячені праці таких 
науковців: С.Й. Вовканича [5], М.І. Долішнього [8], І.І. Завадського [11], 
С.М. Злупка [12]. Особливості прийняття управлінських рішень знай-
шли своє відображення у працях І.Ю. Бобала [2], А.В. Катренка [2], 
Б.М. Мізюка [16], І.В. Артищука [16], Д. Дерлоу [7] та ін. Питання 
економічної безпеки підприємства досліджували Н.І. Архіпова [1], 
О.Л. Сєдова [1]; К.В. Болгова [3], Л.І. Шилова [3]; З.С. Варналій [4]; 
Л.В. Герасименко [14], О.Є. Користін [14]; Г.В. Козаченко [13], 
О.М. Ляшенко [13], Ю.С. Погорєлов [13]; А.М. Штангрет [19] та ін. 
Водночас залишається нерозв’язаною низка проблем, пов’язаних з ін-
формаційними технологіями розвитку підприємництва, комплексним 
аналізом існуючих методик оцінювання ефективності інформаційних 
систем підприємства, їх впливом на прийняття стратегічних управлін-
ських рішень, а значить на рівень економічної безпеки підприємства.  

Мета статті – дослідити поняття «система» та взаємодію підси-
стем підприємства як взаємопов’язаних елементів системи економічної 
безпеки підприємства; визначити основні напрямки забезпечення ін-
формаційної безпеки в системі економічної безпеки та її вплив на про-
цес управління.  

Виклад основних положень. Поняття «система» в перекладі з 
грецької мови означає «ціле, складене з частин», інше значення – по-
рядок, визначений правильним розміщенням частин та їх взаємо-
зв’язками [17, с. 3]. Тож системний підхід відображає комплекс мето-
дів, за допомогою яких певний об’єкт описується як сукупність взає-
мопов’язаних чи взаємодіючих компонентів. Ці методи розвиваються в 
межах окремих наукових дисциплін і загальнонаукових концепцій, є 
результатом їх міждисциплінарного синтезу та основою менеджменту 
безпеки підприємства. Менеджер, який володіє повною та достовірною 
інформацією, вміло поєднує розумові здібності й логічне мислення, 
застосовує методи системного підходу в повному обсязі, самореалізу-
ється як успішний управлінець.  

Існують дві основні групи умінь і навиків, якими мають доско-
нало володіти фахівці сфери управління: 1) організаційно-управ-
лінські: уміння реалізувати управлінський цикл, спрямований на успі-
шне вирішення проблеми; уміння визначати перспективні цілі, раціо-
нально планувати свою роботу і роботу підлеглих, чітко доводити за-
вдання до виконавців, дотримуватися режиму, не піддаватися буденній 
рутині; 2) уміння, пов’язані з комунікативною функцією: уміння мене-
джера спілкуватися з людьми, налагоджувати контакти із співробітни-
ками, партнерами, представниками зовнішніх організацій і державних 
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структур; уміння слухати співбесідника, входити в його положення, воло-
діти письмовою і усною мовою, контролювати власні емоції [15, с. 47]. 

Системний підхід до створення інформаційної системи – це 
комплексне вивчення економічного об’єкта як одного цілого з пред-
ставленням складових частин його як цілеспрямованих підсистем та 
вивчення цих підсистем і взаємовідносин між ними. За системного 
підходу економічний об’єкт розглядається як сукупність взаємо-
пов’язаних елементів однієї складної динамічної системи, яка перебу-
ває в стані постійних змін під впливом багатьох внутрішніх і зовнішніх 
факторів, пов’язаних процесами перетворення вхідного набору ресур-
сів у інші вихідні ресурси. Тобто економічний об’єкт здатний сам дія-
ти й одночасно піддаватися зовнішнім впливам. 

Системний підхід до управлінського процесу будь-якого під-
приємства базується на таких принципах: 1) кінцевої мети – абсолют-
ний пріоритет кінцевої мети; 2) єдності – система розглядається як 
єдине цiле, так i за сукупністю елементів; 3) зв’язаності – кожен окре-
мий елемент системи (служба безпеки фірми, маркетинговий відділ, 
відділ кадрів тощо) вивчається за зв’язками з навколишнім середови-
щем; 4) модульної побудови – в системі виділяють окремі модулі та 
розглядаються у сукупності; 5) ієрархії – вводять iєрархiю елементів i 
здійснюють їх ранжування; 6) функцiональностi – спільний розгляд 
структури i функцій з пріоритетом функцій над структурою; 7) розвит-
ку – враховують зміни системи, її здатність до розвитку, розширення, 
заміни частин, нагромадження iнформацiї; 8) децентралiзацiї – поєд-
нують рішення, які приймаються, та керують централiзацiєю i децент-
ралiзацiєю; 9) невизначеності – враховують невизначеності та випад-
ковості в системі для подальшого прийняття управлінських рішень. 
Слід пам’ятати, що для ефективного управління економічною безпе-
кою підприємства недостатньо враховувати принципи управління, 
розробляти стратегії, адже залежно від повноти отриманої інформації, 
що є основою формування стратегії, від умов її реалізації запланований та 
кінцевий варіант стратегії будуть суттєво відрізнятися. Тому від вміння 
менеджера з безпеки правильно організувати процес реалізації стратегії, 
отримання та аналізу інформації, своєчасності й обґрунтування прийняття 
управлінських рішень, створення дієвої інформаційно-аналітичної систе-
ми залежатиме забезпечення безпеки підприємства. 

Характерними ознаками системного підходу є: одночасне охоп-
лення проектуванням великої кiлькостi завдань; максимальна типiзацiя 
та стандартизація рішень; багатоаспектне уявлення про структуру 
iнформацiйної системи як про систему, що складається з кількох видів 
компонентів, та відносне автономне їх розроблення; ключова роль баз 
даних; локальне впровадження та збільшення функціональних завдань. 
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Завданням системного підходу до створення iнформацiйної сис-
теми є розроблення всієї сукупності методологічних i соціально-
наукових засобів обстеження (опис, аналіз, синтез, реалiзацiя) систем 
різного типу. Інформаційні системи тісно пов’язані з конкурентоспро-
можністю не лише продукції, але й підприємства в цілому, а значить, і з 
системою менеджменту якості підприємства, його економічної безпеки, 
тому що для виходу на певний сегмент ринку продукція має відповідати 
встановленим вимогам, задовольняти всі потреби споживача, бути само-
окупною і створювати умови для розвитку та убезпечення бізнесу.  

Для ефективного і результативного функціонування підприємс-
тво має визначити взаємопов’язані види діяльності й організувати 
управління ними як системою. Загалом загроз, які спричинюють не-
безпеку для функціонування підприємства, є багато, і зумовлені вони 
не лише попереднім незадовільним розвитком, але й сучасними поми-
лками вітчизняної економіки, державного регулювання та політичної 
ситуації в країні. Тобто підприємство може розглядатися як об’єкт і 
одночасно як суб’єкт безпеки, піддаватися об’єктивним чи суб’єк-
тивним загрозам. Враховуючи, що головною метою економічної без-
пеки будь-якого підприємства незалежно від форми власності, обсягів 
і кількості персоналу є гарантування стабільності й ефективності фун-
кціонування в умовах сьогодення та у майбутньому, можна виокреми-
ти основні функціональні цілі економічної безпеки [6; 9; 10]: 

– забезпечення незалежності підприємства; 
– забезпечення фінансової стійкості підприємства; 
– досягнення конкурентоспроможності техніко-технологічного 

потенціалу підприємства; 
– забезпечення захисту інформаційних ресурсів; 
– зведення до мінімуму загроз навколишньому середовищу від 

виробничо-господарської діяльності підприємства, тим самим убезпе-
чуючи підприємство від можливих штрафних санкцій тощо; 

– досягнення ефективності менеджменту, організаційної куль-
тури та управління персоналом; 

– досягнення високого рівня кадрової та інтелектуальної безпеки; 
– ефективна організація безпеки капіталу, матеріально-

фінансових ресурсів та нематеріального потенціалу тощо. 
Процес управління підприємством неможливий без зворотного 

впливу об’єкта управління на його суб’єкт, що підтверджує дію принципу 
зворотного зв’язку, вказуючи на передавання інформації від об’єкта до 
суб’єкта. Сприйняття, опрацювання, аналіз, використання і передавання 
цієї інформації є основою функціонування самого суб’єкта управління. 
Таким чином, інформація, отримана від об’єкта управління, і є предметом 
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управлінської діяльності, який під впливом методів управління або з їх 
допомогою трансформується у командну інформацію суб’єкта управ-
ління і направляється ним до об’єкта управління [10, с. 132].  

Складні системи управління завжди поділяються на дві основні 
підсистеми: керівну і керовану, кожну з яких можна, своєю чергою, роз-
глядати як самостійні системи з властивими їм підсистемами. Таким 
чином, складні системи мають багаторівневу ієрархічну структуру, в 
кожній ланці (підсистемі) якої є свої локальні напрямки прямих і зворо-
тних зв’язків, що утворюють внутрішні контури саморегуляції. У кож-
ній системі управління є суб’єкт – керівна підсистема і керована підсис-
тема [15], які тісно пов’язані, взаємодіють та базуються на інформації.  

У підприємництві конкурентна боротьба неможлива без отри-
мання інформації. Прагнення отримати відомості в умовах закритого 
до них доступу законним шляхом породжує неминучу недобросовісну 
конкуренцію, тобто об’єктивну потребу шпигувати за конкурентом. 
Без володіння інформацією про дії конкурента, про передбачуваний 
попит на продукцію чи послуги, перспективні наукові дослідження та 
новітні технології важко, а деколи неможливо бути конкурентоспро-
можним. Виникають два протиріччя, дві тісно взаємозв’язаних обста-
вини: а) підприємець вимушений захищати свої таємниці (цінну комер-
ційну інформацію); б) підприємець вимушений з метою конкуренції 
здобувати (красти, купувати) чужі таємниці, що захищаються. Те, що 
не захищається, особливої цінності не має. 

Таким чином, конкурентна розвідка має такі особливості: 
1) вона набуває пріоритетного значення у порівнянні з військовою та 
політичною розвідкою; 2) об’єктом розвідувальної діяльності стає 
перш за все новітня науково-технічна інформація, а також усі інші ви-
ди відомостей: фінансові та бізнесові плани корпорацій, маркетингові 
програми, умови переговорів з партнерами та конкурентами тощо; 
3) понад 90 % економічної та військово-економічної інформації отри-
мують із відкритих джерел; 4) значно зростають витрати на ведення 
економічної інформаційно-аналітичної діяльності, але прибутки від неї 
стають надзвичайно великими; 5) разом з традиційними засобами збо-
ру, аналізу й узагальнення розвідувальної інформації активно викорис-
товуються майже всі досягнення науково-технічної революції для ви-
вчення розвідувальних даних; 6) активне та ефективне ведення еконо-
мічної інформаційно-аналітичної діяльності має особливе значення для 
тих підприємств, у яких з тих чи інших причин на певний час загаль-
мувався економічний та науково-технічний прогрес. Тому в інтересах 
зміцнення підприємницької діяльності, а значить і всіх сфер економіч-
ної безпеки підприємства було б доцільно мати маркетингово-
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аналітичну чи розвідувальну структуру з відповідним правовим полем 
її діяльності.  

Управління системою економічної безпеки передбачає система-
тичну діагностику загроз та економічної безпеки підприємства. Для цьо-
го пропонуємо застосовувати методику комплексної діагностики систе-
ми економічної безпеки підприємств, запропоновану В.І. Франчуком, до 
складу якої входять: 1) методика діагностики загроз економічній безпеці 
підприємства; 2) методика діагностики стану економічної безпеки під-
приємства; 3) методика діагностики ефективності системи економічної 
безпеки підприємства; 4) методика діагностики безпекової корпоратив-
ної культури; 5) методика визначення загального індексу економічної 
безпеки підприємства. Безпечний рівень економічної системи залежить 
від ефективності реалізації загальних функцій системи економічної без-
пеки підприємства, а саме: 1) інформаційно-оперативної; 2) попереджу-
вально-профілактичної; 3) ліквідаційно-відновлювальної [18].  

Висновок. Отже, оцінювання стану та рівня економічної безпе-
ки підприємства має ґрунтуватися на комплексному, багатофакторно-
му та системному пiдходi, що спричинює розробку нових моделей оці-
нювання економічної безпеки підприємства з огляду на вплив на них 
галузевої та організаційної структури, стадії життєвого циклу, системи 
оплати праці, корпоративної культури тощо. На нашу думку, слід осо-
бливо акцентувати на контролі за якістю продукції та постійному удо-
сконаленні, на подальшому розробленні політики підприємства в умо-
вах виходу на міжнародні ринки, розвитку інформаційно-аналітичного 
підрозділу підприємства та системи управління. Необхідно впровадити 
систему управління підприємством через збалансовану систему показ-
ників, застосовуючи сукупність якісних методів прогнозування стану 
підприємства і підвищення конкурентоспроможності продукції. 

Системний підхід до забезпечення економічної безпеки підприємс-
тва та процесу управління ним дає можливість убезпечити й економіку 
держави, адже лише за рахунок чітко організованої системи економічної 
безпеки підприємство зможе ефективно розвиватися, сплачувати податки, 
створювати нові робочі місця, бути конкурентоспроможним та вносити 
свій внесок у розвиток галузі, підприємництва і держави загалом. 
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Живко З.Б. Системный подход к управленческому процессу 

предприятия: информационные технологии и взаимодействие подсис-
тем безопасности 

В статье рассмотрены системный подход к процессу управления 
предприятием, сущность понятия «система» и взаимодействие подсис-
тем в системе экономической безопасности предприятия. 
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СЕГМЕНТАЦІЯ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ  
 
Розглядається сегментація ринку нерухомості. Проаналізовано 

процес формування попиту і пропозиції на ринку, а також чинники, що 
впливають на попит і пропозицію на ринку нерухомості. 

Ключові слова: ринок нерухомості, сегментація ринку, попит, 
пропозиція. 

 

Постановка проблеми. Розвиток ринку нерухомості передбачає 
формування нового підходу до вирішення вже існуючих проблем рин-
ку. З метою розуміння процесів, що відбуваються на ринку нерухомос-
ті, спробуємо здійснити сегментацію ринку.  

Стан дослідження. Економічна наука достатньо багато уваги 
приділяє розгляду процесів становлення та функціонування ринку не-
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рухомості. Питання розвитку і становлення ринку нерухомості ви-
вчали такі вчені: О. Гриценко [3], М. Коваленко [4], І. Крекотень [5], 
В. Прокопенко [8] та ін. 

Мета дослідження – виокремити певні сегменти ринку нерухо-
мості, з допомогою яких визначити чинники, що впливають на попит і 
пропозицію на ринку. 

Виклад основних положень. Сегментація ринку зумовлена «три-
єдністю» ринку нерухомості. З одного боку, його можна розглядати як 
ринок споживацьких благ, з іншого – як ринок факторів виробництва, з 
третього – як інвестиційний ринок. Це зумовлено багатогранністю і бага-
тофункціональністю товару, що на ньому представлений, тобто нерухо-
мості. Таким чином, щодо ринку нерухомості потрібно мати на увазі його 
поділ на три великі сегменти: ринок споживчої (житлової) нерухомості; 
ринок виробничої та комерційної нерухомості (ринок нерухомості як фак-
тор виробництва); ринок інвестиційної нерухомості. 

Такої позиції щодо сегментації ринку нерухомості, зокрема, до-
тримуються О. Гриценко та І. Крекотень. На нашу думку, саме така 
класифікація сегментів ринку нерухомості повинна бути вихідною в 
процесі його аналізу, адже цілі формування попиту значно впливають 
на його характер, а відповідно – на поведінку первинних учасників 
ринку, тобто продавців і покупців нерухомості. Крім того, така сегме-
нтація дозволяє виявити зв’язки ринку нерухомості з іншими ринками. 

«Триєдність» ринку нерухомості зумовлює його особливе по-
ложення у системі ринків. Через фінансові інструменти, які застосо-
вуються на ринку нерухомості, особливо у сегменті інвестиційної не-
рухомості, він залучений до сфери ринку цінних паперів. Додатково 
сегмент інвестиційної нерухомості пов’язаний з інвестиційним рин-
ком. Сегмент ринку виробничої нерухомості – з системою ринків фак-
торів виробництва. Сегмент же житлової нерухомості – зі споживчими 
ринками. Так, В.І. Павлов та Н.І. Ліповська-Маковецька зазначають, 
що ринок нерухомості – «інтегрована категорія, якій властиві риси 
ринків товарів, інвестицій та послуг, а також фондового та фінансово-
го ринків» [7, с. 11]. 

Персоналізація ринків нерухомості зумовлюється унікальністю 
кожного об’єкта завдяки великій кількості ознак, що його характери-
зують (сукупність фізичних та економічних властивостей самого 
об’єкта, його місце розташування). Відповідно, попит на ринку неру-
хомості найменше схильний до субститутизації, ніж на інших ринках, 
адже покупець, як правило, орієнтований на придбання визначеного 
об’єкта нерухомості або об’єкта нерухомості, якому притаманні певні 
заздалегідь визначені властивості. 
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Важливою ознакою ринку нерухомості є і його низька схиль-
ність до саморегуляції. Це зумовлено відсутністю вільної конкуренції, 
що викликана рядом чинників. До них належать згадувана вище відно-
сно мала кількість учасників ринку, невисока вірогідність досягнення 
ринкової рівноваги, що спричинена інертністю пропозиції та низькою 
можливістю її пристосування до вимог попиту (особливо на первин-
ному ринку), низька інформованість учасників ринку, нестабільність 
ціни тощо. Низька здатність до саморегуляції вимагає підвищення ролі 
держави у регулюванні відносин на ринку нерухомості. 

Розгляд ринку нерухомості потребує його сегментації. Сьогодні 
існує цілий ряд критеріїв класифікації ринків нерухомості: за видами 
об’єктів нерухомості, за функціональним призначенням, за формами 
власності, за галузями економіки, за способом здійснення угод, за ви-
дами угод, за ступенем готовності до експлуатації [7, с. 12]. За видами 
об’єктів нерухомості виокремлюють: земельний ринок; ринок буді-
вель, споруд; ринок приміщень; ринок цілісних майнових об’єктів. За 
функціональним призначенням розрізняють ринки: житла, виробничих 
споруд, невиробничих приміщень; готелів; торгових приміщень. За 
формами власності – ринки: приватних об’єктів нерухомості, держав-
них і муніципальних об’єктів нерухомості; за ступенем готовності до 
експлуатації – ринки: незавершеного будівництва; нового будівництва; 
будівництва, що підлягає реконструюванню. За видами угод – ринки: 
купівлі-продажу; оренди; іпотеки; речових прав (довірче управління). 
За способом здійснення угод – первинний та вторинний ринки.  

Наведена класифікація досить поширена, однак викликає ряд 
зауважень. По-перше, на нашу думку, за функціональним призначен-
ням доцільніше було б поділити ринок нерухомості на ринок спожив-
чої, виробничої та комерційної нерухомості; ринок інвестиційної не-
рухомості. По-друге, підставу класифікації за видами угод доцільніше 
було б замінити підставою «за повнотою передачі прав» із поділом на 
ринок прав володіння та ринок прав користування. 

Класифікація ринків нерухомості дозволяє проаналізувати фак-
тори, які впливають на попит і пропозицію на них. Найбільш загально 
їх можна поділити на чотири великі групи: економічні, соціальні, ад-
міністративні, фактори довколишнього середовища. 

До економічних належать: рівень доходів населення та підпри-
ємців; доступність фінансових, передусім кредитних, ресурсів; ставки 
орендної плати; вартість будівництва, тарифи на комунальні послуги і 
платежі за ресурси. До соціальних – чисельність населення; освітній 
рівень населення; рівень злочинності тощо. До адміністративних – ре-
альна податкова ставка, зокрема рівень податків на майно та землю; 
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зональні обмеження; умови укладення угод; умови отримання прав на 
забудову. До умов довкілля належать екологічна обстановка та рівень 
розвитку інфраструктури.  

Водночас фактори, що впливають на попит і пропозицію, меха-
нізм їх впливу відрізняються залежно від рівня та сегмента ринку не-
рухомості. Це добре помітно в процесі поділу ринку нерухомості на 
первинний та вторинний. На первинному ринку укладаються угоди 
щодо новостворених об’єктів нерухомості. На вторинному ринку – 
угоди стосовно вже створених об’єктів, які перебувають в експлуатації. 
Ці сегменти ринку нерухомості перебувають у тісному взаємозв’язку, 
який проявляється у взаємному впливі попиту та пропозиції на них. По-
тенціальний розмір пропозиції на вторинному ринку теоретично дорів-
нює всьому обсягу наявної нерухомості; звичайно, досягнення такого 
рівня неможливе. Проте постійна присутність великої кількості нерухо-
мості, що потенційно може сформувати пропозицію, значно ускладнює 
прогнозування пропозиції на вторинному ринку, а відповідно – і визна-
чення оптимального рівня пропозиції на первинному ринку [8, с. 49].  

На рівень пропозиції на вторинному ринку нерухомості впливає 
цілий ряд чинників. У сегменті вторинної житлової нерухомості осно-
вними з них є соціальні (демографічні зміни, переїзд, зміна сімейного 
стану тощо), економічні (зміна рівня доходів, рівня ресурсних плате-
жів) та стан навколишнього середовища (екологічна ситуація, транс-
портна та соціальна інфраструктура). Пропозиція вторинної комерцій-
ної нерухомості зазнає впливу передусім економічних (зміни економі-
чної кон’юнктури, фінансового стану підприємств) чинників і факторів 
навколишнього середовища (зміна місцевої інфраструктури) [8, с. 50]. 
Також слід брати до уваги, що пропозиція на вторинному ринку має 
субституарний характер щодо пропозиції на первинному ринку. Вто-
ринний ринок здатний більш гнучко реагувати на падіння попиту на 
об’єкти нерухомості зниженням цін. Це пов’язано з тим, що нижня 
межа цін на первинному та вторинному ринках визначається різними 
факторами. Нижній поріг на первинному ринку визначається собівар-
тістю об’єкта нерухомості, тобто затратами на його створення. На вто-
ринному ж ринку таке обмеження накладається ціною придбання 
об’єкта нерухомості, фінансовим становищем продавця та відповідніс-
тю рівня його доходів затратам, пов’язаним із обслуговуванням цього 
об’єкта. Більш гнучко реагує вторинний ринок і на зміни економічної 
кон’юнктури зниженням або підвищенням пропозиції. Через тривалий 
період створення нерухомості реакція пропозиції на ринку первинної 
нерухомості на зміни попиту має «доганяючий» характер, а сама про-
позиція у короткостроковому періоді є нееластичною. Пропозиція вто-
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ринного ринку здатна більш гнучко реагувати за рахунок наявності 
«латентної» або потенційної пропозиції. На первинному ж ринку про-
позиція у короткостроковому періоді абсолютно нееластична [8, с. 50]. 

Вплив факторів попиту та пропозиції відрізняється і в разі кла-
сифікації ринків за функціональним призначенням. У цьому випадку 
відмінності зумовлені різними цілями, що їх ставлять покупці на ринку 
нерухомості.  

На ринку житлової нерухомості попит має споживчий характер – 
він орієнтований на конкретні властивості об’єктів нерухомості, за до-
помогою яких покупці задовольняють свої потреби у житлі. Вирізняючи 
основні чинники, що зумовлюють попит у цьому сегменті, потрібно 
зважати на поділ ринків за масштабами охоплення. На загальнонаціона-
льному рівні попит на ринку нерухомості визначається макропоказни-
ками – демографічними змінами на рівні держави, рівнем доходів насе-
лення, доступністю фінансових ресурсів, політичними та економічними 
ризиками й очікуваннями населення тощо. На регіональному і локаль-
ному рівнях ринку житлової нерухомості більше значення мають фак-
тори, що визначають територіальний розподіл попиту, а не його зага-
льний обсяг. Це насамперед чинники, що об’єднуються у групу факто-
рів оточення (наприклад, транспортна та соціальна інфраструктура, 
екологічна ситуація). Крім того, важливу роль відіграють характерні 
для регіону або місцевості демографічні, соціальні (міграції, рівень 
освіти, злочинності, соціальний склад тощо) та економічні (рівень до-
ходів у регіоні, розвиток фінансової інфраструктури) чинники.  

Комерційна нерухомість призначена не для безпосереднього 
споживання, а для забезпечення споживання товарів чи послуг клієн-
тами її власника. Уподобання споживачів, їх склад та структура визна-
чають вимоги до такої нерухомості, а відповідно – і фактори, що ви-
значають попит на неї. Сильно впливають на попит фактори оточення, 
адже для комерційної нерухомості інфраструктурні чинники є визна-
чальними. Велике значення мають й економічні чинники, зокрема рі-
вень доходів підприємств. Для те риторіальної сегментації попиту на 
комерційну нерухомість, як і для територіальної сегментації попиту на 
житлову нерухомість, важливим є фактор «престижності» місця роз-
ташування. Цей чинник, хоча частково і залежить від решти факторів 
навколишнього середовища (наявність транспортної інфраструктури, 
соціальної інфраструктури для житлової нерухомості, сприятлива еко-
логія, відсутність забруднення), а також ряду соціальних факторів (рі-
вень злочинності, рівень освіти), проте не в останню чергу зазнає впливу 
й інших чинників, які важко віднести до якоїсь із перелічених груп. До 
них належать стереотипи, особливості історичного розвитку, традиції 
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населення тощо. Фактор престижності визначається суб’єктивними 
уподобаннями. У випадку житлової нерухомості це стосується покуп-
ців (споживачів) нерухомості; у випадку комерційної – оцінювання 
покупцями комерційної нерухомості уподобання своїх клієнтів.  

Виробнича нерухомість «призначена для забезпечення виробника 
необхідним ресурсом, що відповідає виробничо-технологічним проце-
сам» [2, с. 21]. Попит на виробничу нерухомість визначається в цілому 
тими само економічними факторами, що й попит на комерційну нерухо-
мість. Вплив факторів оточення дещо відрізняється, адже він визначається 
особливостями технологічного процесу кожного окремого підприємства. 
Специфіка попиту і пропозиції у цьому сегменті ринку визначається та-
кож тим, що більшість об’єктів є спеціалізованими, що зумовлює їх висо-
кий ступінь індивідуалізації як щодо особливостей конструкції, так і щодо 
особливостей розташування. З іншого боку, попит на виробничу нерухо-
мість фактично не визначається фактором престижності.  

Чинники, що впливають на пропозицію на ринку нерухомості, 
меншою мірою поділяються залежно від її призначення; та поділ, що 
існує, насамперед зумовлений необхідністю орієнтуватися на попит з 
його чіткою диференціацією. На пропозицію нерухомості впливають 
економічні й адміністративні чинники. Зважаючи на високу вартість і 
низьку ліквідність об’єктів нерухомості, високі трансакційні витрати, 
пов’язані зі створенням та реалізацією нерухомості, особливо сильно 
на її пропозицію впливає доступність фінансових ресурсів [8, с. 52]. 

Аналіз факторів, що впливають на попит, також повинен врахо-
вувати цінову категорію об’єкта нерухомості, а відповідно – категорію 
осіб, що формують попит. У сегменті недорогої нерухомості попит 
меншою мірою залежить від факторів оточення та престижності, ніж у 
сегменті дорогої нерухомості [8, с. 52].  

Висновки. У дослідженні попиту і пропозиції на ринку нерухо-
мості слід орієнтуватися на сегментацію ринку, а також брати до ува-
ги, що характеристики попиту в короткостроковому періоді мають 
більше значення, ніж характеристики пропозиції. Саме наявність пла-
тоспроможного попиту визначає можливості розвитку ринку: його 
розширення спонукає продавців нерухомості до нарощування пропо-
зиції, його звуження – до загального падіння на ринку. 
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ПРОБЛЕМА ТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ  
ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК РЕГІОНУ 

 
Досліджуються проблеми тіньової економіки в Україні та її іден-

тифікації. Розглянуто наукові підходи до визначення поняття «тіньова 
економіка». Проаналізовано чинники тінізації економіки Львівської області. 
Окреслено основні негативні та позитивні аспекти тінізації економіки.  
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Постановка проблеми. Тіньова економіка – глобально-історич-
ний феномен, властивий тією чи іншою мірою всім суспільним систе-
мам. Досліджуючи функціонування різних економічних систем, можна 
зробити висновок, що практично будь-якій із них властиве існування 
такої сфери, яка суперечить діючим у суспільстві правовим нормам. 

Тіньова економіка – невід’ємне явище в історії суспільств із 
державною організацією. Загальною передумовою її появи є стійке 
бажання різних категорій державних підданих здобувати кошти для 
існування, не ділячись своїми доходами з державною казною. Більше 
того, історія тіньової економіки не обмежується сучасною епохою: 
неформальні економічні структури існували і в доіндустріальних сус-
пільствах. Річні обсяги тіньового сектора в Україні становлять, на ду-
мку експертів, понад 450 млрд грн [6]. Тож можна стверджувати, що 
це безпосередня загроза вітчизняній соціально-економічній системі. 

Стан дослідження. Тіньова економіка – це явище, досліджен-
ням якого економісти, соціологи та політологи займаються вже не одне 
десятиліття, проте довгий час воно замовчувалося на фоні інших явищ 
та процесів, що відбувались у країні. Вивчати тіньову економіку з нау-
кової точки зору у світовій практиці почали порівняно недавно, лише з 
30-х років ХХ століття. Вітчизняна наука в силу суб’єктивних і 
об’єктивних причин базується головним чином на західних концепціях 
і теоріях. У дослідженнях, що стосуються інституціоналізації тіньової 
економіки, можна виокремити «економічну теорію злочинів і пока-
рань» Г. Беккера, концепцію «злочинності серед людей у білих комір-
цях» Е. Сатерленда, «теорію неформальної економіки» К. Харта. До-
слідження в межах неоінституціонального підходу здійснювалися 
С. Деварейдженом, К. Джонсом, М. Ромером, М. Морісом, М. Ньюме-
ном. Сучасна парадигма тіньової економіки багато в чому базується на 
дослідженнях Е. де Сото. Актуальні дослідження тіньової економіки в 
контексті теорії економічних систем були здійснені А. Портесом, 
С. Сассен-Кубом, С. Бруско, Й. Убаррою. Слід окремо наголосити на 
ролі зарубіжних економістів, що висвітлювали у своїх роботах про-
блему тіньової економіки в радянському суспільстві – це Г. Гроссман, 
А. Кацелененбойген, М. Лос, Л. Шеллі. У вітчизняній науці проблему 
виявлення та оцінки масштабів тіньової діяльності активно розробля-
ють В. Базилевич, І. Мазур, В. Предборський, О. Черевко, Є. Романів 
О. Мандибура, Г. Міщук, В. Прісняков, О. Попович, О. Турчинов та інші. 

Протидія тіньовій економіці тісно пов’язана із забезпеченням 
економічної безпеки регіонів, проблемі вивчення якої присвячені ро-
боти Л. Абалкіна, А. Базилюка, О. Барановського, З. Варналія, Б. Губі-
на, Г. Гутмана, Б. Данилишина, К. Єфремова, Т. Ковальчука та інших. 
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Мета статті – дослідження проблеми тіньової економіки в Укра-
їні на сучасному етапі та її вплив на розвиток регіону. 

Виклад основних положень. Із становленням незалежності 
України саме офіційна економіка стала каталізатором глибоких систе-
мних змін, формування та становлення «паралельної» економіки в кра-
їні. Незаперечним фактом є те, що тіньова економіка має об’єктивні 
причини існування та розвитку. Сьогодні найбільшого поширення на-
були три підходи до визначення поняття «тіньової економіки» [7]: 

– юридичний, який трактує тіньову економіку як сукупність за-
боронених законом видів діяльності; 

– економічний, що визначає тіньову економіку як приховувану 
від податків економічну діяльність;  

– статистичний, відповідно до якого тіньова економіка розгля-
дається як економічна діяльність, що не враховується офіційною ста-
тистикою. 

«Неформальна економічна діяльність» здійснюється переважно 
на законних підставах індивідуальними виробниками або підприємст-
вами, що належать окремим особам, домашнім господарствам та не 
оформлені в установленому порядку, засновані на неформальних від-
носинах між учасниками виробництва і можуть (повністю або частко-
во) виробляти продукти або послуги для власного споживання. Часто 
неформальна діяльність буває заснована на вторинній зайнятості, у 
багатьох випадках нею займаються непрофесійно. Поняття «неформа-
льна економічна діяльність» принципово відрізняється від поняття «неле-
гальне виробництво». Головним критерієм віднесення економічних відно-
син до неформальних або тіньових в економіці є відсутність статистично-
го спостереження за господарськими операціями, при цьому вони можуть 
не порушувати законодавчих норм і не завдавати шкоди державі чи суспі-
льству. В той час як «нелегальне виробництво» формують підприємства, 
зайняті незаконним виробництвом або збутом товарів і послуг, що корис-
туються ринковим попитом та охоплюють ті види виробництва, які прямо 
заборонені існуючим законодавством.  

У макроекономічній статистиці тіньова економіка не визнача-
ється як синонім кримінальної, хоча певні види незаконних операцій, 
що підпадають під визначення неформальної економічної діяльності, 
повинні входити до її складу. Більша частина виробництва, на якому 
базується тіньова економіка, є цілком законною, але його розмір або 
свідомо занижується виробниками, або інформацію про нього немож-
ливо отримати у статистичній звітності, оскільки виробничі одиниці не 
реєструються через свою неформальну організацію.  

На практиці більшість країн, у тому числі й Україна, розрахо-
вуючи ВВП, не бере до уваги незаконну діяльність. Міністерством 
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економіки розроблено та затверджено «Методику розрахунку інтегра-
льного рівня тіньової економіки» [5], яка формує основу для оцінки 
рівня тіньової економіки в національній економіці. Створюючи систе-
му національних рахунків, Держкомстат України здебільшого керуєть-
ся міжнародними методиками, а отримані показники коригуються на 
величину прихованих економічних операцій. Таким чином, усі розра-
ховані в контексті цієї системи показники, що формуються Держкомс-
татом на макрорівні та на рівні регіонів і галузей, містять необхідні 
поправки на приховану (тіньову) економічну діяльність.  

За оцінкою Мінекономрозвитку, результат функціонування ті-
ньової економіки в Україні у 2011 році становив 34% від обсягу ВВП 
(450 млрд грн) [6]. Аналізуючи динаміку рівня тіньової економіки 
України у 2007–2012 рр., можемо зробити висновок про незначні зміни 
цього показника протягом п’яти останніх років. 
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Рис 1. Інтегральний показник рівня тіньової економіки в Україні (у % від обся-
гу офіційного ВВП), темпи приросту/зниження рівня реального ВВП (у % до 

попереднього року) та рівень безробіття (за методологією МОП) 
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До соціальних причин слід віднести такі: 
1) ускладнення ситуації на ринку праці в умовах структурної 

перебудови та зростання безробіття, що спричиняє розвиток малого та 
середнього підприємництва, котрі й стають сприятливим середовищем 
для бурхливого зростання тіньових відносин; 

2) масова імміграція з країн «третього» світу, що доповнюється 
відтоком сільського населення у великі міста і вимушеною внутрі-
шньою міграцією з депресивних регіонів. Поселення мігрантів і ста-
ють, як правило, анклавами тіньової економіки; 

3) зсув у трудових відносинах у бік більшої неформальності та 
гнучкості як реакція на їх надмірну інституціоналізацію і регламента-
цію в попередні десятиріччя (в першу чергу це стосується розвинених 
західних країн). 

До економічних причин належать такі: 
1) характер державного втручання в економіку. Допускається, 

що частка економіки, що «йде в тінь», знаходиться в прямій залежнос-
ті від трьох параметрів – ступеня регулятивного втручання, рівня опо-
даткування і масштабів корупції; 

2) відкриття зовнішніх ринків з подальшим загостренням кон-
курентної боротьби, перш за все з виробниками з країн третього світу, 
спонукає українського товаровиробника знижувати витрати будь-
якими легальними і нелегальними способами. 

Всі згадані вище причини по-різному стосуються української 
економіки. Зокрема, затяжна економічна депресія, що спостерігалася в 
1990-х роках, з періодичними загостреннями у вигляді криз сприяла по-
силенню впливу тіньової економіки. В період становлення ринкових 
відносин, коли інститути нової державної влади були ще дуже слабкі, 
тіньова діяльність (виробництво і реалізація товарів і послуг) державних 
і приватних підприємств значно зросла. Задля виживання підприємств у 
нових і абсолютно незвичних економічних умовах спочатку їм довелося 
випускати якусь частку неврахованої продукції та вести подвійний об-
лік. У подальшому обсяги офіційно не облікованих товарів і послуг все 
зростали і з часом досягли критичних для економіки обсягів. Для домо-
господарств ситуація була схожою. Лібералізація економіки України у 
цей період призвела до скорочення або відсутності на підприємствах 
державних замовлень, що стало причиною вимушених відпусток міль-
йонів працівників цих підприємств, членів їх сімей та відсутності звич-
них засобів для свого існування. Найпростішим способом отримання 
роботи, який не вимагав спеціальної професійної підготовки, стала ви-
мушена участь у торгових та посередницьких операціях або виїзд на 
тимчасову роботу за кордон. Тимчасово безробітні були залучені в роз-
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дрібну та оптову торгівлю товарами повсякденного вжитку, часто без 
необхідних дозвільних документів. Одним з основних джерел похо-
дження товарів стала неврахована продукція своїх же підприємств. 

До характеристик, які свідчать на користь того, що частка еко-
номічно активного населення Львівської області, зайнятого в тіньовій 
економіці, наприкінці 1990-х була вищою, ніж в середньому по Україні 
та одночасно є її наслідком, можна віднести такі [1]:  

1. За рівнем безробіття Львівська область у 2000 році посідала 
останнє місце серед 25 регіонів України, та даний показник перевищу-
вав средньоукраїнський в 1,73 раза. 

2. За освітнім рівнем населення (у тому числі й безробітного), у 
2000 році Львівська область мала показники вище середніх по Україні. 
Зокрема, за кількістю студентів на 10 тис. чоловік область посідала 
6 місце серед регіонів України. 

3. Львівська область має вигідне географічне положення і є одні-
єю з трьох областей України (окрім Волинської і Закарпатської), терито-
рії яких розташовані біля кордону України з Європейським Союзом.  

У 2011 році, на думку експертів, обсяг тіньової економіки у 
Львівській області становив близько 60 відсотків [2]. Високі показники 
тінізації економіки можуть бути пояснені трансформацією та вдоско-
наленням нормативно-правової бази функціонування економіки, змі-
ною власників значущих у галузі підприємств, розширенням виробни-
цтва продукції домашніми господарствами для продажу і власного 
споживання. Крім того, погіршилася і статистична дисципліна вироб-
ників та збільшилась їх кількість. 

Негативний вплив тіньової економіки на розвиток як національ-
ної, так і регіональної економіки пов’язаний із такими чинниками: 
внаслідок зростання тіньової економіки здійснюється деформація по-
даткової та бюджетної сфери; спотворюються заходи макроекономіч-
ної політики; деформується галузева структура економіки та структура 
споживання; знижується ефективність дії ринкових механізмів, підви-
щуються транзакційні витрати та обмежується процес інвестування. 

Окрім негативного, тіньова економіка має і позитивний вплив 
на економічні процеси в регіоні, які властиві, звичайно, некриміналь-
ній її частині. Економісти виокремлюють три позитивні функції тіньо-
вої економіки в ринковій системі господарювання [3]: 

1. Функція «економічного мастила». Тіньова економіка дозволяє 
згладжувати перепади в економічному розвитку шляхом перерозподі-
лу ресурсів між офіційною економікою та її тіньовою складовою. Це 
пов’язано з тим, що в період настання економічної кризи та вимушено-
го зниження обсягів виробництва виробничі ресурси не зникають, а 
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перерозподіляються в тіньову економіку і повертаються в легальну 
після завершення кризи. 

2. Функція «соціального амортизатора». Тіньова економіка дає 
можливість пом’якшити небажані соціальні протиріччя в суспільстві 
між багатими та бідними, а неформальна зайнятість полегшує матеріа-
льне становище малозабезпечених верств населення. 

3. Функція «вбудованого стабілізатора». Тіньові доходи посту-
пово переміщуються в офіційну економіку та використовуються для 
купівлі товарів, продуктів, робіт і послуг не лише в тіньовому, але і в 
легальному секторі економіки, після чого тіньові капітали неможливо 
відокремити від легальних, вони обкладаються податками та інвесту-
ються у виробничу або фінансову діяльність. 

Окрім цього, можна ще додати й інші позитивні сторони впливу 
тіньової економіки на стан і розвиток національної та регіональної 
економіки: 

– зростання ВВП; 
– запобігання банкрутству підприємств; 
– створення стимулів прискорення впровадження результатів 

НДДКР в легальному секторі економіки; 
– формування «школи бізнесу» для безробітного населення; 
– виховання «підприємницької ініціативи» у найманих працівників. 
Висновки. Сьогодні, на жаль, здійснюється комплексна проти-

дія тіньовій економіці; боротьба ведеться лише з окремими її проява-
ми, а заходи проводяться без урахування регіональної специфіки. Оче-
видно, що скорочення обсягу тіньового обороту хоча і є важливим за-
вданням, але не може бути здійснене будь-якими засобами. Посилення 
адміністративного тиску на бізнес, розширення повноважень відомств, 
які контролюють господарську діяльність, здатні істотно сповільнити 
економічне зростання. Саме тому державні управлінці повинні форму-
вати вибіркові заходи регулювання щодо суб’єктів господарювання, 
які здійснюють тіньову діяльність, та звернути увагу на індикативну 
функцію тіньової економіки, що полягає в демонстрації недосконалос-
ті окремих механізмів державного регулювання економіки. Вирішення 
цих завдань можна здійснити тільки на основі всебічного аналізу взає-
мовпливу тіньової та офіційної економіки, розробки методичного апа-
рату, що забезпечує на регіональному рівні оцінку масштабу тіньової 
економіки за видами економічної діяльності, формування способів 
переходу ресурсів із тіньового обігу у легальний та мінімізації негати-
вного впливу тіньової економіки на сфери життєдіяльності. Адже ли-
ше збалансований комплекс науково обґрунтованих економічних і ад-
міністративних заходів, зважаючи на регіональну специфіку, може 
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забезпечити скорочення тіньового обороту і на цій основі дати позитив-
ний імпульс для сталого розвитку економіки. 
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Киржецкий Ю.И. Проблема тенизации экономики и её влияние 

на развитие региона 
Исследуются проблемы теневой экономики в Украине и ее иден-

тификации. Рассмотрены научные подходы к определению понятия «те-
невая экономика». Проанализированы факторы тенизации экономики 
Львовской области. Определены основные негативные и позитивные ас-
пекты тенизации экономики. 
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Kirzhetskyy Y.I Shadow economy problem and its impact on 
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The article deals with the problems of the shadow economy in Ukraine 

and its identification. Scientific approaches to the definition of «shadow 
economy» are investigated. Analyzed shadow economy factors in Lviv region. 
The basic negative and positive aspects of the shadow economy are explored. 
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УДК 242.9                         С.І. Лепський 

 
ФІНАНСОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗЛОЧИННУ 
ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ПРЕДМЕТ ФІНАНСОВИХ 

РОЗСЛІДУВАНЬ 
 
Розглядаються фінансові відомості, що інформують про вчинений 

злочин. Досліджено сутність фінансових розслідувань на основі вивчення 
та аналітичної обробки фінансової інформації про злочинну діяльність. 

Ключові слова: фінансова інформація, фінансові розслідування, 
економічна злочинність, тіньова економіка, економічна безпека. 

 

Постановка проблеми. Сучасна практика діяльності правоохо-
ронних органів свідчить про те, що ефективна протидія злочинності 
неможлива без активного використання економічних знань. Дієвість 
механізму виявлення й розслідування економічних злочинів певною 
мірою залежить від дослідження фінансової інформації, що характери-
зує злочинну діяльність. Так, на стадії виявлення злочинів застосову-
ється фінансовий моніторинг сумнівних фінансових операцій, прово-
дять перевірки, ревізії фінансово-господарської діяльності суб’єктів 
господарювання. На стадії розслідування злочинів важливе значення 
має своєчасне призначення й проведення судово-бухгалтерських екс-
пертиз, залучення фахівця-економіста до проведення слідчих дій тощо. 

Протидія сучасній злочинності передбачає інтеграцію юридич-
них і економічних знань, а також взаємодію співробітників оператив-
них і слідчих підрозділів правоохоронних органів, які безпосередньо 
беруть участь у виявленні й розслідуванні злочинів спільно з фахівця-
ми, котрі володіють економічними знаннями. 

Стан дослідження. Економічна безпека як пріоритет державної 
політики є актуальною проблемою, на що вказують численні теорети-
чні дослідження й узагальнення вітчизняних учених, зокрема таких, 
як: З. Варналій, Б. Данилишин, Я. Жаліло, А. Барановський, В. Бойко, 
В. Геєць, О. Гойчук, Б. Губський, М. Корецький, В. Мунтіян, О. Кири-
ченко, Т. Ковальчук, О. Користін, Б. Пасхавер, Ю. Пахомов, П. Саб-
лук, О. Скидан, В. Шлемко, Л. Яремко, та зарубіжних науковців: 
А. Алтухова, К. Баррета, І. Богданова, С. Глазьєва, А. Городецького, 
Ю. Одума, Г. Столярова, Н. Фурса та інших. 

Дослідженню проблем криміналістичної діагностики злочинів 
на основі економічної інформації присвячені роботи Е.Ю. Андрони-
кової, С.В. Карташова, В.А. Тимченко, О.Б. Пойзнера й деяких інших 
учених. 
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Мета статті – дослідження поняття і сутності фінансової інфор-
мації як предмета фінансових розслідувань. 

Виклад основних положень. Роль «фахівців-економістів» у 
механізмі протидії економічній злочинності продовжує неухильно зро-
стати. Аналіз досвіду протидії економічній та організованій злочинно-
сті в Росії, США, Великобританії, Канаді й ряді інших країн дозволяє 
стверджувати, що ефективна організація і проведення досліджень фі-
нансової інформації, їх результативне «вбудовування» в загальний 
механізм функціонування правоохоронних органів мають сьогодні 
системотворчий характер процесу виявлення й реалізації досить широ-
кого спектра злочинів. 

Зазначимо, що спеціалізація розділила процес протидії економі-
чній та організованій економічній злочинності на діяльність «юристів» 
(оперативників, слідчих, прокурорів, суддів) щодо збирання й оцінки 
доказів і «економістів» (фахівців-ревізорів органів контролю, судових 
експертів-економістів, аналітиків служб фінансового моніторингу і 
т.д.) щодо здійснення спеціалізованих економічних досліджень. Якісно 
організовані й здійснені зазначені дослідження за умови належної пра-
вової оцінки істотно впливають на формування доказової бази. 

Економічним дослідженням піддається не вся злочинна діяль-
ність (інакше діяльність «фахівців-економістів» багато в чому б дуб-
лювала діяльність «фахівців-юристів»), а її фінансова складова. Під 
час аналізу вивчаються так звані «фінансові сліди» злочину – інфор-
мація про те, яким чином і куди спрямовані (переспрямовані) фінансо-
ві й товарні потоки, як при цьому використані легальні (або нелегаль-
ні) системи обліку, якою є система фінансових і облікових індикаторів, 
що свідчать про можливе здійснення злочинних дій, і т.д. 

Розглянуту фінансову складову має далеко не вся злочинна дія-
льність, а конкретні види економічної та організованої злочинності. 

Цільова група з фінансових заходів протидії відмиванню коштів 
(Financial Action Task Force on Money Laundering – FATF) у словнику 
до свого методичного документа «Сорок рекомендацій боротьби з від-
миванням коштів» вирізняє види злочинів, які можуть бути пов’язані з 
рухом злочинних коштів і з якими доцільно здійснювати спеціалізова-
ний аналіз фінансової інформації – фінансові розслідування. До них 
належать: 

1) участь в організованій злочинній групі й рекеті; 
2) тероризм, у т. ч. фінансування тероризму; 
3) торгівля людьми й незаконний ввіз і вивіз мігрантів; 
4) сексуальна експлуатація, в т. ч. сексуальна експлуатація дітей; 
5) незаконний обіг наркотичних коштів і психотропних речовин; 



_________________________________________________  Серія економічна ________ 
__________________________________________________________________________ 

 253

6) незаконний обіг зброї; 
7) незаконний обіг викрадених товарів; 
8) корупція й хабарництво; 
9) шахрайство, у тому числі податкове; 
10) фальшивомонетництво; 
11) контрафакція й порушення прав під час виготовлення товарів; 
12) екологічні злочини; 
13) убивства, нанесення тяжких тілесних ушкоджень; 
14) викрадення людей, незаконне позбавлення волі й захоплення 

заручників; 
15) пограбування або крадіжка; 
16) контрабанда; 
17) вимагання; 
18) підробка; 
19) піратство; 
20) інсайдерські угоди й маніпулювання ринком. 
Аналізуючи зазначений перелік, необхідно розуміти, що не в 

кожному випадку скоєння цих злочинів будуть фігурувати фінансові 
питання. Наприклад, убивство може бути здійснене на ґрунті ревнощів 
без якої-небудь фінансової складової [1]. Однак у випадку організації 
злочинного співтовариства для систематичного здійснення замовних 
убивств фінансова складова простежиться в розрахунках між замовни-
ками, організаторами й виконавцями, проведенні маніпуляцій із при-
ховування джерела фінансових ресурсів і шляхів витрати коштів. У 
цьому випадку фінансова інформація про злочин може й повинна бути 
використана правоохоронними органами. Такий висновок потрібно 
застосувати до кожного з наведених видів злочинів [2]. Це «шаблон-
ний» поділ, і вказані види злочинів конкретизуються з огляду на кри-
мінальне законодавство конкретної країни. 

Цікавим фактом є те, що авторитетний американський експерт 
із фінансових розслідувань Дж. Маннінг і ряд інших фахівців відно-
сять зазначені види злочинів до фінансових (Financial Crimes) [3]: для 
системи наукових знань, на думку автора, більш вдалим формулюван-
ням буде «злочини, що мають фінансову складову». 

Що таке «фінансова складова» злочинної діяльності? Вона може 
становити як саму суть злочинної діяльності – спосіб злочину й (або) мас-
кування слідів його здійснення, так і мету здійснення злочинної діяльнос-
ті – одержання доходу шляхом реалізації забороненого або незадекларо-
ваного товару (послуги), а може мати й «обслуговуючу» функцію – вне-
сення коштів, необхідних для організації та здійснення злочинів. 

В узагальненому вигляді всі розглянуті види злочинів пов’язані 
з поняттям «тіньова економіка». Існує багато підходів до визначення її 
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сутності й структури. Водночас практично в усіх фундаментальних 
працях відштовхуються від структури, запропонованої міжнародною 
статистикою.  

Тіньова економіка генерує злочинний капітал, який відрізняєть-
ся методами уникнення державного контролю. Економічна злочин-
ність паразитує на фінансово-господарській діяльності сумлінних 
суб’єктів економіки й перерозподіляє доходи й активи «білого» бізне-
су на користь злочинців. Тіньовий капітал межує з білою економікою 
через ринки легалізації та механізми переведення коштів у готівку. 
Основні напрями його використання: або легалізація в «білу» економі-
ку, або повернення в нелегальний обіг. Також тіньовий капітал може 
бути спрямований на фінансування інших, як правило, більш небезпе-
чних видів злочинності – наприклад, замовних убивств, тероризму й 
екстремістської діяльності [4]. 

Таким чином, ключовими категоріями фінансових розслідувань є: 
1) економічна злочинність (у т. ч. податкова); 
2) злочини, що формують нелегальну економіку; 
3) фінансування тероризму й здійснення інших тяжких та особ-

ливо тяжких злочинів. 
Яка фінансова інформація може досліджуватися в процесі вияв-

лення й розслідування злочинів цих категорій? Які методи фінансових 
розслідувань застосовні в кожному конкретному випадку? 

Відповіді на ці запитання дають правоохоронним органам по-
тужний інструмент протидії злочинності. 

Існують певні закономірності формування фінансової інформа-
ції залежно від категорії злочинів. Так, практично всі види економічної 
злочинності пов’язані з перенаправленням фінансових і товарних по-
токів і (або) порушенням ведення бухгалтерського, податкового або 
управлінського обліку суб’єкта господарювання. Роль дослідження 
фінансової інформації у протидії економічній злочинності дуже висо-
ка – з допомогою фінансових розслідувань можна виявити економічні 
злочини й зафіксувати необхідні для кримінального переслідування 
характеристики: механізми зміни руху грошових і товарних потоків, 
способи внесення спотвореної інформації у систему обліку, фінансо-
вий збиток, нанесений злочином, вплив на фінансовий стан економіч-
ного суб’єкта-потерпілого і т.д. 

Незважаючи на латентність економічної злочинності, фахівці у 
сфері фінансових розслідувань систематизували знання про типові 
способи здійснення економічних злочинів і систему фінансових і не-
фінансових індикаторів, що свідчать про можливе вчинення злочину. 
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Основними ознаками здійснення економічних злочинів є: 
– нееквівалентні фінансові й господарські операції (сукупність 

операцій): реалізація (придбання) активів за цінами суттєво нижче (вище) 
ринкових; необґрунтовані економічною доцільністю обтяження кредит-
ними зобов’язаннями (у тому числі з високою вартістю даних зобов’я-
зань); використання послуг посередника за високу винагороду і т.д.; 

– сумнівні фінансові, господарські й облікові операції: здійснення 
операцій через фірми-одноденки або через фірми, зареєстровані в офшор-
них юрисдикціях; наявність у переліку контрагентів організацій з іденти-
чними (схожими) реквізитами; надмірна (або зростаюча) кількість від-
шкодувань за повернення товару, скасування продажів через касу, при-
дбання товарів (робіт, послуг), що слабко піддаються виміру й інвентари-
зації (наприклад, пісок, консалтинг, ремонтні роботи й т.п.) тощо; 

– сумнівна організація системи бухгалтерського обліку, компе-
тенції зон відповідальності й компетенції співробітників: касири ма-
ють доступ до зняття залишків або можуть самостійно скасовувати 
проведені операції; відділ закупівель поряд з основними функціями 
здійснює приймання товару, розрахунки з постачальниками, введення 
даних у систему обліку, виставляє рахунки; дані з платіжних відомос-
тей не звіряються з даними кадрового обліку й т. ін. 

– індикатори на основі співвідношення різних статей фінансової 
звітності й середньогалузевих показників: темпи зниження частки ма-
ржинального доходу у виторгу: розмір (темпи приросту) прибутків 
(збитків) у порівнянні із середньогалузевими; темпи росту оборотності 
дебіторської заборгованості в днях (якщо цей показник у порівнянні з 
попереднім звітним періодом різко зріс/знизився); темпи росту частки 
видатків, що припадають на виторг від продажів (якщо вони значно 
відхиляються від її рівня в попередньому звітному періоді); темпи рос-
ту частки амортизаційних видатків у первісній вартості основних засо-
бів (якщо вони різко відрізняються від його рівня за попередній пері-
од); систематичне збільшення частки ліквідних активів у валюті бала-
нсу, що відбувається під кінець звітного періоду і т.д. 

Фінансування замовних убивств, тероризму, екстремістської ді-
яльності й інших тяжких і особливо тяжких злочинів найчастіше здій-
снюється на злочинні кошти. Маскування фінансування злочинної дія-
льності відбувається за допомогою схожих інструментів. До зазначе-
них злочинів необхідно додати: 

– рух значних сум на рахунках некомерційних організацій (бла-
годійних фондів і т.д.); 

– розрахунки через неофіційні системи або мережі переказу ко-
штів або цінностей (Хавалла та ін.). 
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На основі аналізу фінансової інформації, що знаходиться на облі-
ку комерційних банків, які обслуговують операції зі злочинними кошта-
ми, а також невідповідності у фінансових і товарних потоках суб’єктів 
господарювання, можна встановити схеми руху фінансових ресурсів 
організованої злочинності. Необхідно відзначити, що за таких обставин 
фінансові розслідування залежать від оперативної та слідчої інформації, 
а також своєчасного поповнення й ефективного використання баз даних, 
сформованих на основі повідомлень комерційних банків, страхових ор-
ганізацій та інших суб’єктів первинного фінансового моніторингу. 

Висновок. Проведений аналіз дає право зробити наступні висновки. 
1. Під фінансовими розслідуваннями необхідно розуміти дослі-

дження фінансової інформації з метою виявлення й розслідування зло-
чинів, що містять фінансову складову. 

2. Фінансова інформація про злочинну діяльність становить 
предмет фінансових розслідувань як виду конкретної діяльності. Зако-
номірності формування фінансової інформації про злочинну діяльність 
і її відображення в системах обліку (бухгалтерського, податкового, 
управлінського, «чорнового»), а також закономірності її використання 
в діяльності правоохоронних органів і суб’єктів господарювання у 
протидії злочинам повинні стати предметом фінансових розслідувань. 

3. Предмет фінансових розслідувань формує наступна інформація: 
– перенаправлення фінансових і товарних потоків і (або) викри-

влення інформації про фінансово-господарську діяльність суб’єктів 
господарювання під час вчинення економічних злочинів; 

– фінансові й товарні потоки, їх маскування й відображення в 
системах банківського й неофіційного обліку при наркоторгівлі, торгі-
влі зброєю, людьми, людськими органами, контрабанді, порнобізнесі, 
контролі над проституцією й нелегальною трудовою міграцією та ін.; 

– фінансові потоки, їх маскування й відображення в системах 
банківського й неофіційного обліку при організації та вчиненні теро-
ристичних дій, бандитизму, екстремістської діяльності, формуванні 
незаконних збройних формувань і т.д. 
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Лепский С.И. Финансовая информация о преступной деятель-
ности как предмет финансовых расследований 

Рассматривается финансовая информация о совершении преступ-
ления. Исследована сущность финансовых расследований на основе изуче-
ния и аналитической обработки финансовой информации о преступной 
деятельности. 
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вания, экономическая преступность, теневая экономика, экономическая 
безопасность. 

 
Lepskyy S.I. Financial information about criminal activity as a 

matter of financial investigations 
The article deals with the financial component that provides information 

on the crime. The essence of financial investigations based on the study and 
analysis of processing financial information about criminal activity is studied. 

Key words: financial information, financial investigation, economic 
crime, the shadow economy, economic security. 
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СОЦІАЛЬНИЙ АУДИТ ЯК КОМПЛЕКСНА  

ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ  
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 
 
Розглянуто критерії та показники соціального аудиту для забезпе-

чення економічної безпеки підприємства. Доведено важливість і необхід-
ність соціального аудиту як базису економічних інтересів підприємства.  

Ключові слова: соціальний аудит, економічна безпека, об’єкти 
соціального аудиту. 

 

Постановка проблеми. Сьогодні соціальна безпека стає факто-
ром якості життя суспільства. А розвиток та стабільність суспільства, 
соціальна безпека держави залежить насамперед від економічної без-
пеки підприємства.  

Підвищення уваги до розвитку соціальної безпеки призвело до 
перегляду традиційних поглядів на управління в соціальній сфері та на 
роль у ній суб’єктів господарювання. Нині в політичній та й науковій 
сфері панує думка, що саме великий бізнес повинен сприяти забезпе-
ченню соціально-економічної безпеки держави. Від того, наскільки 
ефективно підприємства зуміють об’єднати свої зусилля з державними 



________  НАУКОВИЙ ВІСНИК 1´2013 ______________________________________ 
________  Львівського державного університету внутрішніх справ ____________ 

 258

та громадськими організаціями у формуванні стратегії соціально-
економічної безпеки, багато в чому буде залежати конкурентоспромо-
жність і продуктивність бізнесу. Втім, цей процес є взаємообумовле-
ним, оскільки неврахування відповідальності за вирішення соціальних 
питань може призвести до того, що самі суб’єкти господарювання від-
чують першими його негативний вплив. Для попередження подальшої 
соціальної поляризації і дестабілізації необхідними будуть значні фі-
нансові надходження, тому власне комерційні структури будуть об-
кладені високими податками. Це призведе до зниження конкурентосп-
роможності, погіршення економічної інфраструктури, загострення со-
ціальних проблем та зниження соціально-економічної безпеки загалом.  

Одним з інструментів забезпечення економічної безпеки є соціаль-
ний аудит, який дасть змогу сформувати систему управління соціальними 
ризиками, реалізувати стратегічні соціальні цілі, що сприятиме уникнен-
ню соціальних конфліктів і підвищить рівень економічної безпеки.  

Відтак тема цієї статті, яка розкриває необхідність і сутність со-
ціального аудиту як функції сучасного менеджменту економічної без-
пеки, є актуальною. 

Стан дослідження. Сучасний рівень розвитку вітчизняної еко-
номіки відображає нові, соціально орієнтовані тенденції, напрями. 
Враховуючи вплив глобалізаційних процесів на економіку, поступово 
відбувається соціалізація бізнесу в Україні, що й визначає головну те-
нденцію соціально-економічного розвитку.  

Постійний розвиток суспільства і технологій забезпечує та ви-
магає вдосконалення й переосмислення існуючих наукових позицій. 
Проблеми забезпечення економічної безпеки підприємства знайшли 
відображення у працях таких науковців, як В.Л. Безбожний, Т.Г. Василь-
ців, О.М. Ляшенко, Ю.Н. Попов, Ю.Г. Одегов, Т.В. Никонов, В.Я. Ну-
сінов, А.А. Шулус та ін. 

О.М. Ляшенко та В.Л. Безбожний вважають складові соціально-
економічної безпеки підприємства функціями сучасного менеджменту. 
Відповідно до сучасних умов функціонування підприємства соціально-
економічна безпека підприємства характеризує рівновекторну гармоні-
зацію в часі та просторі економічних інтересів з метою уникнення та 
нівелювання деструктивних чинників у процесі досягнення цілей роз-
витку підприємства в умовах конкуренції [5]. 

В.Л. Безбожний [2] зазначає, що існує великий спектр загроз су-
часному підприємству. Тому економічна безпека є основою його успі-
шного розвитку. В ринкових умовах спостерігається трансформація 
економічної безпеки у соціально-економічну, що зумовлено збільшен-
ням впливу людського чинника на середовище функціонування під-
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приємства. Вплив зовнішнього середовища виявляється у формуванні 
соціальної відповідальності, взаємозв’язку та взаємозалежності, що 
виражається в партнерстві. Водночас створення такого взаємозв’язку 
також супроводжується низкою загроз, які виникають внаслідок конф-
лікту інтересів, невідповідності кінцевих цілей діяльності тощо. Під 
поняттям соціально-економічної безпеки підприємства дослідник ро-
зуміє «стан захищеності підприємства від зовнішніх і внутрішніх за-
гроз, який досягається шляхом гармонізації та взаємоузгодження його 
інтересів відповідно до інтересів суб’єктів внутрішнього й зовнішньо-
го середовища в часі та просторі» [2].  

На підприємствах стан соціальної безпеки підприємства можна 
оцінити, вивчивши умови колективних договорів, профспілкових угод, 
які обумовлюють соціальний захист працівників та характеризують 
стан соціальної безпеки підприємства [1]. 

Метою статті є визначення критеріїв та показників соціального 
аудиту для забезпечення економічної безпеки підприємства, дослі-
дження необхідності та доцільності становлення соціального аудиту.  

Виклад основних положень. Оцінка соціальної відповідально-
сті бізнесу в Україні показала, що внесок великих підприємств у соціа-
льно-економічний розвиток територій здійснюється через соціальні 
інвестиції та соціальні програми, спрямовані на реалізацію екологіч-
них, оздоровчих, освітніх, культурно-ціннісних, інфраструктурних та 
інших програм і проектів, оснащення сучасною медичною технікою 
місцевих лікарень, підтримку ветеранів та інвалідів, багатодітних сі-
мей, інтернатів і дитячих будинків, фінансування програм комплекс-
ного розвитку малих і монофункціональних міст [1].  

Однак більшість вітчизняних підприємств не застосовує методи 
економічної оцінки соціальної відповідальності. Представники 67% 
українських підприємств не вважають реалізацію соціальних програм і 
проектів актуальним завданням через дефіцит коштів, а кожна десята 
компанія виконання цих програм відносить до функцій держави, а не 
бізнесу [2]. На підприємствах відсутні функціональні підрозділи соціа-
льного забезпечення, немає чіткого контролю за впровадженням про-
грам (заходів) соціальної відповідальності, не відстежуються результа-
ти соціальних інвестицій. Тому дуже важливо удосконалити управлін-
ня цією сферою на рівні всіх бізнес-учасників, адже в Україні форму-
ються передумови для соціальної відповідальності бізнесу. Одним з 
дієвих інструментів забезпечення економічної безпеки в соціальній 
сфері є соціальний аудит.  

Соціальний аудит як специфічна форма аналізу, ревізії умов со-
ціального середовища підприємства з метою виявлення чинників соці-
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ального ризику і пропозицій щодо їх зниження є результатом розвитку 
інших форм аудиту, зокрема управлінського і фінансового, шляхом 
розширення критеріїв ефективності, оскільки охоплює безліч соціаль-
них чинників [7]. 

Таким чином, соціальний аудит в Україні може стати сучасним 
інструментом соціального партнерства, який перетвориться з механіз-
му розв’язання конфліктних ситуацій в систему забезпечення економі-
чної безпеки підприємств. 

Соціальний аудит є інструментом визначення впливу соціаль-
них ризиків і прогнозування щодо зниження їх впливу. Модель соціа-
льного аудиту (з методологічною і правовою основою) передбачає 
аналіз соціоекономічних відносин через призму таких складових, як: 

а) соціотрудові відносини;  
б) соціоспоживчі відносини;  
в) соціодозвільні відносини.  
У такому методологічному трактуванні об’єктами соціального 

аудиту стають: відносини власності, зміст праці, матеріальне та мораль-
не стимулювання, соціальна захищеність працівника, механізми розвит-
ку професійно-особового потенціалу, умови праці й організація робочо-
го місця, участь працівника в управлінні, корпоративна культура [3]. 

Соціальний аудит за такого підходу оцінює всі сфери діяльності 
підприємства і співвідносить із ними суспільну систему цінностей. 
Ідеться про функціонування суб’єкта господарювання у сфері людських 
ресурсів: екології, охорони здоров’я і безпеки, відносин із місцевою 
громадою. Такий аудит соціальної відповідальності виявляє невідповід-
ність заявлених цілей підприємств реальній практиці, попередньо вияв-
ляє проблеми, що назрівають дозволяє суб’єктам господарювання отри-
мати фінансову віддачу від своєї соціально відповідальної діяльності.  

У комплексній інноваційній технології соціального аудиту слід 
передбачити систему кількісних і якісних оціночних показників. 

У практиці менеджменту відомі наступні критерії соціального 
ефекту діяльності корпорацій, запропоновані низкою американських 
учених на початку 80-х рр. XX століття: 

1. Використання «соціальних індикаторів», що визначають ін-
декс якості життя на основі вимірювання кількісних параметрів: умов 
праці, стану охорони здоров’я, транспорту тощо, і наступні оцінки 
впливу на якість життя соціальної діяльності підприємств. 

2. Складання «соціального звіту» у звичайній балансовій формі, 
що враховує соціальні вигоди і витрати від діяльності відповідної ком-
панії для працівників, клієнтів, постачальників, місцевої громади та 
суспільства в цілому. Наприклад, поліпшення навколишнього середо-
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вища та місцеві податки належать до соціальних вигод місцевої грома-
ди, а вартість спожитих місцевих послуг – до соціальних витрат. 

3. Метод ранжування підприємств відповідно до їх соціальної 
діяльності, наприклад, щодо дотримання норм допустимих забруднень 
навколишнього середовища. 

4. Метод управління соціальною програмою, спрямований на 
розробку системи, у т. ч. оцінку витрат за соціальними програмами, 
ефективності їх виконання, що дозволяє «розумно» складати бюджет і 
збільшувати «соціальний дохід» на капіталовкладення [4].  

Паралельно в соціально-трудових відносинах оцінюються: ефек-
тивність діяльності підприємства, система менеджменту, система реагу-
вання на запити споживачів, відносини з постачальниками і ритейлера-
ми, рівень залучення менеджерів різного рівня та співробітників у мене-
джмент якості. Інші можливі критерії: поширення незалежної експерти-
зи якості та сертифікації, відповідальність (зобов’язання відповідності) 
продукту, сталий розвиток, процес статистичного контролю.  

Сфера управління людськими ресурсами оцінюється за такими 
критеріями: практика набору персоналу, відсутність дискримінації, 
здоров’я і безпека, плинність кадрів, практика просування та 
кар’єрного росту, зарплати і виплати, у тому числі соціальний пакет, 
процедура прийняття рішень, практика реагування на насильство, на 
скорочення виробництва.  

Коли проблеми визначені, команда аудиторів з’ясовує прихова-
ні витрати. Наприклад, переміщення незадоволеного співробітника 
пов’язано з додатковими втратами часу на розгляд резюме, інтерв’ю, 
рекламу і прийняття рішень. Якщо співробітникам не виплачують по-
наднормові, продуктивність їх роботи падає, зростає кількість скарг з 
боку клієнтів, підприємство втрачає прибутки. 

Часто менеджери підприємств із підозрою ставляться до со-
ціального аудиту, вважаючи, що соціально відповідальна поведінка 
завжди пов’язана з витратами і не приносить підприємству ніякої 
вигоди. В дійсності соціальний аудит і соціально відповідальна 
практика дозволяють підприємствам заощаджувати гроші і створю-
вати додаткові можливості збільшення прибутку. Дослідження до-
зволяють стверджувати, що компанії, які пройшли соціальний ау-
дит, окупили його вартість у 6–12 разів за період від шести місяців 
до трьох років [4]. 

Вважаємо, що необхідно запропонувати системний підхід до 
соціального аудиту (рис. 1), що дозволяє оцінити ефективність соціа-
льного аудиту відповідно до рівня його реалізації:  

– загальнодержавний;  
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– регіональний;  
– галузевий; 
– корпоративний рівень. 
Пропонуємо виокремити такі об’єкти соціального аудиту, які 

засвідчують просоціальну орієнтованість бізнесу:  
– відносини власності та умови праці;  
– матеріальне та моральне стимулювання; 
– соціальна захищеність працівника; 
– механізми розвитку професійно-особового потенціалу; 
– участь в управлінні та ін. 
Ці об’єкти залежно від рівня соціального аудиту набувають від-

повідної специфіки. 
 

 
 

Рис. 1. Система соціального аудиту і його взаємодія  
із середовищем функціонування 

 
Соціальний аудит слід визнати комплексною інноваційною тех-

нологією. На цивілізаційному рівні зіставляють міжнародні стандар-
ти, рейтинги, соціальні фондові і нефондові індекси, аналізують їх 
пріоритети і відмінності. На загальнодержавному рівні розробляється 
правова основа соціального аудиту, в т. ч. законодавчі акти, що відо-
бражають соціальний характер держави, створюється національна мо-
дель соціального аудиту, приймаються відповідні законодавчі акти, 
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інституціоналізується технологія проведення соціального аудиту. На 
регіональному рівні здійснюють ранжування регіонів (районів) за рів-
ністю прав і можливостей соціального захисту працівників під час 
працевлаштування, звільнення, на основі моніторингу, експертної оцінки, 
кластерного аналізу. На галузевому рівні здійснюється соціальний  
аудит наявності та якості професійних стандартів, соціального інвес-
тування, впливу на екологію, безпеку та охорону праці. На корпо-
ративному рівні оцінюються соціальна цінність продукції, корпора-
тивна відповідальність, колективно-договірні відносини, відносини 
з місцевими громадами. На особистісному рівні оцінюється ступінь 
та інтенсивність професійного й особистого саморозвитку праців-
ника на базі моделювання, формування і розвитку професійних 
компетенцій. 

Проілюструвати і всебічно оцінити колективно-договірне регу-
лювання соціотрудових відносин на регіональному та галузевому рів-
нях дозволяють такі показники: 

1) рівень питомої ваги підприємств, які працюють за укладени-
ми колективними договорами: 

 
УКД = (ПКД / О) - 100 %,   (1) 

 
де УКД – показник рівня питомої ваги підприємств, які уклали договори;  

ПКд – кількість підприємств, які уклали договори; 
П – загальне число підприємств на досліджуваній території. 
 
Виділені нами комплексні об’єкти соціального аудиту можуть 

бути конкретизовані відповідними групами показників. 
1. Соціальний аудит відносин власності. На наш погляд, в 

українських умовах у зв’язку з відсутністю єдиної статистичної зві-
тності щодо соціально орієнтованого бізнесу доцільно виокремити 
три його рівні: великий, середній, малий бізнес. Для бізнесу всіх 
рівнів та підприємств усіх форм власності соціальну ефективність 
можна оцінити за: 

– кількістю профспілок у приватному і державному секторах; 
– відсотком охоплення колективними договорами; 
– відсотком охоплення галузевими (міжгалузевими) тарифними 

угодами та іншими соціальними угодами.  
Додатково для великого підприємництва (в тому числі трансна-

ціональних компаній) можна обчислити: 
1) кількість робочих рад (мають чисельність працівників по-

над 1000 осіб);  
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2) кількість корпоративних соціальних кодексів; 
3) частку інвестицій в людський потенціал підприємства, у т. ч.: 
– витрати у структурі бюджету на програми підвищення ква-

ліфікації; 
– недержавне пенсійне забезпечення;  
– створення нових робочих місць; 
– розвиток соціальної інфраструктури, у % від бюджету або до-

ходу підприємства; 
4) частку у соціальних інвестиціях, які не стосуються працівни-

ків підприємства, у т. ч.: 
– прямі відрахування єдиного соціального внеску; 
– прямі відрахування на соціальні благодійні, меценатські та 

інші програми.  
Соціальний аудит змісту та умов праці може охоплювати інтег-

ральну оцінку стану трудових відносин регіону за галузями роботи 
тристоронніх комісій. 

На рівні держави/регіону тристороння комісія оцінює: 
– вирішення проблем погашення заборгованостей за виплатами 

працівникам; 
– здійснення контролю за виконанням зобов’язань роботодавця, 

передбачених Генеральною угодою; 
– зниження виробничого травматизму; 
– поліпшення умов праці; 
– державного регулювання цін на основні продукти харчування, 

на послуги ЖКГ, на проїзд у громадському транспорті; 
– укладення колективних договорів; 
– створення на підприємствах комісій щодо трудових суперечок;  
– реалізації програм соціальних гарантій молоді, працюючих 

пенсіонерів, самотніх жінок з дітьми як найбільш вразливих категорій 
на ринку праці.  

Методами соціального аудиту вважаються: моніторинг, експер-
тна оцінка, фокус-групи, рейтингування. 

Соціальний аудит в управлінні і формуванні корпоративної 
культури доцільно проводити шляхом аналізу колективно-договірних 
відносин підприємства. 

В умовах ринкових відносин реалізація заходів, внесених до ко-
лективного договору, вимагає від роботодавця виділення додаткових 
коштів за рахунок прибутку, що гальмує процес укладання колектив-
них договорів. Деякі роботодавці ще не усвідомили всієї важливості 
соціального діалогу. Тому на більшості підприємств на вимогу проф-
спілок роботодавець підписує колективний договір, заздалегідь знаю-
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чи, що більшість його пунктів дублює норми Кодексу законів про пра-
цю або інших законів, що регулюють соціально-трудові відносини. 
Додаткових зобов’язань вони на нього не покладають. Такі колек-
тивні договори мають декларативний характер і для працівників 
нічого не означають. Тому оцінка діяльності вже укладених догово-
рів потрібна для того, щоб можна було порівнювати їх між собою, 
узагальнювати кращий досвід і застосовувати його для удоскона-
лення договірного регулювання соціально-трудових відносин в ор-
ганізаціях (підприємствах).  

З юридичної точки зору реалізація колективного договору по-
винна створити правовий клімат для існування соціально-партнерсь-
ких відносин між роботодавцем і працівником, зняти загрозу соціаль-
ного конфлікту, забезпечити сприятливу соціальну інфраструктуру для 
працюючих. Реальна дія умов колективного договору призводить до 
усунення конфронтації, що сприяє розвитку виробництва, трудових, 
соціально-економічних і професійних відносин.  

Ефективність колективного договору повинна бути визначена 
незалежними експертами в процесі оцінки виконання Галузевої угоди, 
якою передбачено систематичний аналіз укладених у галузі колектив-
них договорів і узагальнення досвіду їх використання для вирішення 
питань соціально-трудових відносин на підприємствах. 

Аудит соціотрудових відносин на підприємстві – це насамперед 
оцінка стану колективно-договірних відносин. 

У модель соціального аудиту на цьому рівні можуть бути 
включені:  

1) показник ступеня виконання пунктів колективного договору; 
2) показники, що аналізують зміст колективного договору, в 

т.ч.: наявність у ньому пунктів, які вирішують соціальні проблеми 
окремих особливо уразливих груп; 

3) показники розвиненості відносин соціального партнерства, у 
т. ч. найбільш актуальні: 

– кількість фінансових ресурсів, витрачених на забезпечення 
розвитку соціального партнерства, просвітництво й освіту в аспекті 
соціального партнерства; програми підвищення кваліфікації в галузі 
соціального менеджменту, кількість таких заходів та рівень охоплення 
ними працівників за звітний період; 

– кількість фінансових ресурсів, витрачених на науковий супро-
від соціального партнерства (дослідження, експертиза тощо), та кіль-
кість таких заходів за звітний період; 

– кількість фінансових ресурсів, витрачених на розвиток різ-
ного роду посередницьких структур (спільні «круглі столи», засі-
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дання, тренінги; міжвідомчі комісії) і кількість таких заходів за зві-
тний період і т.д. 

У колективно-договірному порядку рівень соціальної захищено-
сті (РСЗ) працівників підприємства може бути підвищений:  

– по-перше, за рахунок визначення в колективному договорі 
пільгових трудових і соціально-економічних умов порівняно з норма-
ми та положеннями, встановленими трудовим законодавством та Галу-
зевою угодою;  

– по-друге, за рахунок вирішення у колективному договорі пи-
тань, пов’язаних із галузевими особливостями організації праці або 
особливостями функціонування підприємства не мають рішення в за-
конодавчих, інших нормативних правових актах, в Галузевій угоді. 

Соціальний аудит як комплексна інноваційна технологія припу-
скає послідовну реалізацію певних дій [6]: 

1. Необхідно отримати згоду керівництва підприємства. Бажан-
ня керівництва щодо проведення соціального аудиту виникає найчас-
тіше тоді, коли на підприємстві щось не так, причому традиційними 
способами не вдається з’ясувати, що саме і як з цим упоратися.  

2. Формування керівного комітету з проведення соціального ау-
диту. Як правило, цей комітет складається з топ-менеджерів компанії, 
що представляють провідні підрозділи, і з менеджерів, які будуть без-
посередньо брати участь у проведенні соціального аудиту. 

3. Створення команди аудиторів, провідних менеджерів, експер-
тів з організаційного розвитку. Ці люди спільно розробляють методо-
логію обстеження й анкетник. Команда буде досліджувати, наскільки 
реальна практика компанії відповідно до задекларованих цілей. 

4. Проведення діагностики соціотрудових і соціоспоживчих 
відносин та виявлення функціональних ділянок, які потребують 
аналізу і покращення: менеджмент якості, стосунки зі споживачами 
і персоналом, охорона навколишнього середовища, відносини з мі-
сцевими громадами.  

Висновки і перспективи подальших досліджень. Належний 
рівень економічної безпеки великою мірою залежить від професіоналі-
зму кадрового потенціалу. Оцінка економічної безпеки підприємства є 
важливим питанням його ефективного функціонування. Шляхи прове-
дення оцінки та інструменти аналізу можуть бути різноманітними, але 
зрозуміло, що соціальний аудит певною мірою сприяє зростанню рівня 
економічної безпеки підприємства.  

Таким чином, соціальний аудит в Україні може стати інстру-
ментом соціального партнерства, який перетвориться з механізму 
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розв’язання конфліктних ситуацій в систему забезпечення економі-
чної безпеки підприємств. 
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Марушко Н.С., Воляник Г.М. Социальный аудит как комплек-

сная инновационная технология экономической безопасности пред-
приятия 

Рассмотрены критерии и показатели социального аудита для обе-
спечения экономической безопасности предприятия. Доказана важность 
и необходимость социального аудита как базиса экономических интере-
сов предприятия. 
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Marushko N.S., Volyanyk G.M. Social audit as a complex innovative 

technology of an enterprise economic security 
The article reviews the criteria and indicators of social audit to ensure 

socio-economic security of an enterprise. This study has allowed to prove the 
importance and necessity of social audit as the main basis of the company 
economic interests. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ  

ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 
 
У статті висвітлено напрями забезпечення фінансової безпеки 

підприємства та проблеми управління фінансовою безпекою в кризових 
умовах. Встановлено, що однією з основних проблем управління фінансо-
вою безпекою в кризових умовах та за високої частки збиткових підпри-
ємств є своєчасне передбачення можливості банкрутства підприємств. 

Ключові слова: фінансова безпека, фінансовий стан, фінансовий 
менеджмент. 

 

Постановка проблеми. Топ-менеджери сучасних вітчизняних 
підприємств приймають управлінські рішення в умовах економічної 
невизначеності, коли їхня господарська діяльність перебуває під загро-
зою впливу різноманітних деструктивних факторів, що сприяють зме-
ншенню фінансової стійкості, втраті платоспроможності або навіть 
банкрутству. Наявність жорсткої конкурентної боротьби загострює ці 
проблеми. Тому актуалізується питання забезпечення фінансової без-
пеки підприємств як гарантії їх усталеного функціонування. Власне 
фінансова безпека (як головна складова економічної безпеки) поєднує 
в собі відносини з управління фінансовими ресурсами та оптимізацію 
їх використання, а також фінансові інструменти, що забезпечують ста-
більну ефективну діяльність підприємства [1]. 

Стан дослідження. Поняття фінансової безпеки підприємства 
та чинники впливу на неї вивчають такі вітчизняні вчені, як: У.Б. Ла-
дичко, К.С. Горячева, М.І. Камлик, Р.С. Папехін, Л.М. Петренко, 
С.М. Шкарлет та ін. [2–4]. 

Мета статті – висвітлення механізмів забезпечення фінансової 
безпеки підприємства у кризових умовах. 

Виклад основних положень. В Україні поняття «фінансова 
безпека» комплексно і достатньо детально розглядається сучасними 
дослідниками та практиками на макрорівні в системі більш загаль-
них категорій – «національна безпека» або «економічна безпека 
країни» [5]. На макрорівні під економічною безпекою розуміють 
такий стан національної економіки, який дає змогу зберігати стій-
кість до внутрішніх та зовнішніх загроз і здатний задовольняти по-
треби особи, сім’ї, суспільства та держави. Складовими економічної 
безпеки є: макроекономічна, фінансова, зовнішньоекономічна, інве-
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стиційна, науково-технологічна, енергетична, виробнича, демогра-
фічна, соціальна, продовольча безпека. Фінансова безпека – це та-
кий стан бюджетної, грошово-кредитної, банківської, валютної сис-
теми та фінансових ринків, який характеризується збалансованістю, 
стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негативних загроз, здатністю 
забезпечити ефективне функціонування національної економічної 
системи та економічне зростання.  

На мікрорівні найбільш поширеним вважається визначення фі-
нансової безпеки, надане К.С. Горячевою: «Фінансова безпека – це 
такий фінансовий стан, що характеризується, по-перше, збалансованіс-
тю та якістю сукупності фінансових інструментів, технологій та по-
слуг, які використовуються підприємством, по-друге, стійкістю до 
зовнішніх та внутрішніх загроз, по-третє, здатністю фінансової сис-
теми підприємства забезпечити реалізацію його фінансових інтере-
сів, цілей та задач достатніми обсягами фінансових ресурсів, по-
четверте, забезпечувати розвиток усієї фінансової системи» [2]. 
Складовими фінансової безпеки на рівні підприємства є бюджетна, 
грошово-кредитна, валютна, банківська, інвестиційна, фондова і 
страхова фінансова безпека [6]. 

Фінансову безпеку підприємства можна визначити ще й так: це 
захищеність фінансових інтересів суб’єктів господарювання на всіх 
рівнях фінансових відносин, їх забезпеченість фінансовими ресурсами, 
здатність фінансової системи підприємства забезпечити ефективне 
функціонування економічної системи та стале економічне зростання. 

Головна мета фінансової безпеки підприємства полягає в тому, 
щоб гарантувати його стабільне та максимально ефективне функціону-
вання у даний час та високий потенціал розвитку в майбутньому. 

До основних функціональних цілей фінансової безпеки належать: 
– забезпечення високої фінансової ефективності роботи; 
– підтримка фінансової стійкості та незалежності підприємства; 
– досягнення високої конкурентоздатності; 
– забезпечення високої ліквідності активів; 
– підтримка належного рівня ділової активності; 
– забезпечення захисту інформаційного поля і комерційної 

таємниці; 
– ефективна організація безпеки капіталу та майна підприємст-

ва, а також його комерційних інтересів. 
Ще одним важливим елементом механізму управління фінансо-

вою безпекою підприємства є критерії оцінки фінансової безпеки під-
приємства. Вони повинні: 

а) зважати на стратегічні цілі і завдання підприємства; 
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б) складатися з оцінки функціональних складових фінансової 
безпеки підприємства, які можуть мати різні пріоритети залежно від 
виду діяльності суб’єкта господарювання; 

в) враховувати рівень захищеності потенціалу підприємства; 
г) використовувати найбільш ефективні (економічно безпечні) 

види ресурсів і можливостей; 
д) охоплювати ймовірну оцінку економічного збитку [7]. 
Варто зауважити, що робота підприємств України характеризу-

ється великою збитковістю (рис. 1). Наприклад, у 2010 р. число збит-
кових підприємств склало 529,7 тис. або 42,7% від загальної кількості 
підприємств. У 2011 році число збиткових підприємств зменшилось і 
склало 520,3 тис. або 36,5%. У 2007 р. щодо збиткових підприємств 
було порушено 13792 справи про банкрутство (3,74% від їх кількості). 
У 2011 р. відносний показник знизився до 2,74%, проте абсолютна кі-
лькість збиткових підприємств, щодо яких порушено справу про банк-
рутство, зросла до 14265. 
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Рис. 1. Динаміка збиткових підприємств (та їх частка),  

щодо яких порушено справу про банкрутство 
 

Джерело: складено автором на основі [8, 9]. 
 
На сучасному етапі розвитку вітчизняної економічної науки 

найбільше уваги у дослідженнях провідних фахівців приділено мето-
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дичним розробкам щодо визначення рівня економічної безпеки під-
приємства. Водночас питання створення механізму оцінки фінансової 
безпеки підприємства не отримали значного поширення серед науко-
вців та практиків; існуючі методики є фрагментарними та недоскона-
лими. Серед проблем теоретичного забезпечення рівня фінансової без-
пеки підприємства можна назвати відсутність єдиної точки зору щодо 
визначення складових фінансової безпеки підприємства, непевність у 
визначенні складу індикаторів фінансової безпеки підприємства, їх 
градації та інтерпретації [10]. 

В процесі вивчення та аналізу фахової наукової літератури було 
визначено, що всі запропоновані методики визначення рівня фінансо-
вої безпеки підприємства можна поділити на три великі групи (рис. 2): 

– оцінка рівня фінансової безпеки як складової економічної без-
пеки підприємства; 

– визначення інтегрального показника фінансової безпеки під-
приємства; 

– оцінка рівня фінансової безпеки на основі визначення загаль-
ного стану фінансової діяльності підприємства. 

 

 
 

Рис. 2. Основні методи оцінки рівня  
фінансової безпеки підприємства [10, 330] 
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Проте проблема науково-методичного забезпечення оцінювання 
фінансової безпеки підприємств залишається невирішеною, на чому 
наголошує Л.О. Матвійчук [10]. Ці питання потребують подальших 
досліджень, а саме необхідно визначити складові фінансової безпеки 
підприємства, здійснити відбір індикаторів для визначення їх стану, 
надати індикаторам вагових коефіцієнтів та сформувати методику ви-
значення інтегрального індексу фінансової безпеки підприємства, що 
дасть змогу приймати обґрунтовані управлінські рішення щодо аналі-
зу, відвернення та нейтралізації реальних і потенційних загроз фінан-
совим інтересам підприємства. 

На наш погляд, одним з основних завдань управління фінан-
совою безпекою в кризових умовах та за високої частки збиткових 
підприємств є своєчасне передбачення можливості банкрутства 
підприємств. 

Як відомо, фінансовий стан підприємства, в якого на початку й 
наприкінці звітного кварталу існують ознаки поточної неплатоспро-
можності, відповідає законодавчому визначенню боржника, який не-
спроможний виконати свої грошові зобов’язання перед кредиторами, у 
тому числі зобов’язання щодо сплати податків і зборів (обов’язкових 
платежів), протягом трьох місяців після настання встановленого тер-
міну їх сплати. 

Ознаки критичної неплатоспроможності, що відповідають фі-
нансовому стану потенційного банкрутства, існують, якщо на початку 
й наприкінці звітного кварталу, що передував поданню заяви щодо 
порушення справи про банкрутство, мають місце ознаки поточної не-
платоспроможності, а коефіцієнт покриття (Кп) і коефіцієнт забезпе-
чення власними засобами (Кз) наприкінці звітного кварталу менші за 
їх нормативні значення – 1,5 і 0,1 відповідно. 

Коефіцієнт покриття характеризує достатність оборотних кош-
тів підприємства для погашення своїх боргів і визначається як відно-
шення суми оборотних коштів до загальної суми поточних зобов’язань 
за кредитами банку, інших позикових коштів і розрахунків з кредито-
рами, визначається за формулою: 

 
Кп = А260 : П620,    (1) 

 
де А260 – підсумок II розділу активу балансу; 

П620 – підсумок IV розділу пасиву балансу. 
 
Коефіцієнт забезпечення власними засобами (Кз) характеризує 

наявність власних оборотних коштів у підприємства, необхідних для 
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його фінансової сталості, і визначається як відношення різниці між 
обсягами джерел власних та прирівняних до них коштів і фактичною 
вартістю основних засобів та інших необоротних активів до вартості 
наявних у підприємства оборотних активів – виробничих запасів, неза-
вершеного виробництва, готової продукції, грошових коштів, дебітор-
ської заборгованості та інших оборотних активів: 

 
Кз = (П380 - А080) : А260,   (2) 

 
де П380 – підсумок розділу I пасиву балансу;  

А080, А260 – підсумки I і II розділів активу балансу відповідно. 
 
Якщо наприкінці звітного кварталу хоча б один із зазначених 

коефіцієнтів (Кп або Кз) перевищує його нормативне значення або 
протягом звітного кварталу спостерігається їх зростання, перевага 
повинна надаватися позасудовим заходам відновлення платоспро-
можності боржника або його санації в процесі провадження справи 
про банкрутство. 

Якщо протягом терміну, встановленого планом санації боржни-
ка, забезпечується позитивний показник поточної платоспроможності та 
перевищення нормативного значення коефіцієнта покриття (Кп > 1,5) за 
наявності тенденції зростання рентабельності, платоспроможність бо-
ржника може вважатися відновленою (відсутні ознаки потенційного 
банкрутства). 

Якщо за підсумками року коефіцієнт покриття менше 1 і під-
приємство не отримало прибутку, то такий його фінансовий стан хара-
ктеризується ознаками надкритичної неплатоспроможності, коли задо-
волення визнаних судом вимог кредиторів можливе не інакше як через 
застосування ліквідаційної процедури. 

Наявність ознак надкритичної неплатоспроможності (за під-
сумками року Кп < 1 за відсутності прибутку) відповідає фінансо-
вому стану боржника, коли він, відповідно до закону, зо-
бов’язаний звернутися протягом місяця до господарського суду з 
заявою щодо порушення справи про банкрутство, тобто коли за-
доволення вимог одного або кількох кредиторів призведе до не-
можливості виконання його грошових зобов’язань у повному об-
сязі перед іншими кредиторами. 

Пропонуємо модель інтегрального показника-індикатора фінан-
сового стану підприємства, яка може бути рекомендована для практи-
чного застосування [11]. Модель інтегрального показника-індикатора 
фінансового стану підприємств, за допомогою якого можна визначати 
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ймовірність банкрутства підприємства та необхідність його фінансово-
го оздоровлення, описується в такий спосіб: 

 
5,0178,2678,0 −−= RDKX kkkI ,   (3) 

 
де XI  – індекс інтегрального показника-індикатора фінансового стану 

підприємства;  
Kk  – індекс коефіцієнта поточної ліквідності (відношення поточної 

фактичної величини коефіцієнта до його критичної (нормативної) 
величини, що дорівнює 1,5);  

Dk  – індекс частки позикових коштів у пасивах підприємства (від-
ношення поточної частки позикових коштів до її критичної (нор-
мативної) величини, що дорівнює 0,6);  

Rk  – показник зростання індексу валової рентабельності активів 
підприємства (відношення індексу рентабельності до його норма-
тивної величини 1,12). 

 
Для моделі (3) визначено такі інтервали оцінки ймовірності 

банкрутства: 40,020,0 ≤≤ XI  – ймовірність банкрутства середня (50%); 
20,0<XI  – ймовірність банкрутства мала (менше 25%); 00,140,0 ≤≤ XI  – 

ймовірність банкрутства підвищена (до 75%); 00,1>XI  – ймовірність 
банкрутства велика (до 100%).  

Висновок. У методичному аспекті ця модель має певні перева-
ги. По-перше, її незалежні показники-аргументи введено мультипліка-
тивно, тому ймовірності підвищення (зниження) ризику банкрутства, 
які містять показники-аргументи, перемножуються, а не додаються, що 
відповідає вимогам теорії ймовірності. По-друге, показники ступеня 
моделі являють собою показники еластичності, які інформують, на 
скільки відсотків підвищиться функціонально залежний інтегральний 
показник у разі зростання індексу показника-аргумента на один відсо-
ток. Це дає змогу визначати показники еластичності методом аналогії 
та логічними методами, а не тільки методами математико-стати-
стичного (дискримінантного) аналізу. 
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Михалицкая Н.Я. Теоретические основы финансовой безопас-

ности предприятия 
В статье раскрыты направления обеспечения экономической безо-

пасности предприятия и проблемы управления финансовой безопаснос-
тью в кризисных условиях. Установлено, что одной из основных проблем 
управления финансовой безопасностью в кризисных условиях и при высо-
кой доле убыточных предприятий является своевременное усмотрение 
возможности банкротства предприятий. 

Ключевые слова: финансовая безопасность, финансовое состоя-
ние, финансовый менеджмент. 

 
Myhalitska N.Y. Theoretical framework of financial security enterprise 
The article suggests ways to ensure financial security of enterprise and 

problems of managing financial security in times of crisis. It’s found out that 
one of the major challenges of managing financial security in times of crisis and 
in the high share of unprofitable enterprises is timely predictions of possible 
bankruptcy. 

Key words: financial security, financial condition, financial management. 
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УДК 658.8                                                   О.Б. Мних 

 

ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ  
БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ  

КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРА 
 

В статті відображено динамічні аспекти розвитку корпоратив-
ного сектора на основі дослідження кількісних і якісних характеристик 
окремих акціонерних компаній та індикаторів розвитку фондового вітчи-
зняного і закордонного ринків. Визначено наслідки стратегічних рішень 
корпорацій у контексті їх фінансової та економічної безпеки. Подано 
регресійні моделі, які дозволяють оцінити динамічні тренди розвитку 
корпоративного сектора. 

Ключові слова: акціонерне товариство, фінансова та економічна 
безпека, цінні папери, фондовий ринок, інвестиції, стратегічні рішення. 

 

Постановка проблеми. Формування фінансово-економічної 
безпеки – стратегічний напрямок розвитку суб’єктів корпоративного 
сектора економіки України, адже з кожним роком розширюється мас-
штаб приватизаційних процесів (особливо в енергетичному секторі) й 
підвищується активність нерезидентів у викупах і поглинаннях україн-
ських компаній. Системні і несистемні ризики акціонерних товариств 
(далі – АТ) істотно пов’язані із: динамікою фінансового важеля; спів-
відношенням власних і зовнішніх джерел фінансування у фінансовій 
стратегії розвитку; маржею безпеки при торгівлі цінними паперами 
(далі – ЦП) та необхідною ставкою дисконту; якістю інституціональ-
ного середовища; інвестиційною привабливістю регіонів і галузей (їх 
імідж є важливим джерелом зростання ринкової вартості інфраструк-
турних об’єктів і підприємств); активністю трансакцій емітентів на 
фондових біржах, де презентуються їхні цінні папери, які можуть від-
різнятися за якістю (рівнем лістингу) або можуть бути взагалі виклю-
ченими із реєстру фондової біржі.  

Стан дослідження. Фінансова та економічна стійкість акціоне-
рних товариств як індикаторів безпеки у процесі посилення євроінтег-
рації буде залежати від якості інституціонального середовища функці-
онування АТ. Особливості інституційних перетворень у трансформа-
ційних економіках відображено українськими вченими А.І. Мокієм, 
М.І. Флейчук, О.В. Ареф’євою [1, 2] та іншими вченими. Від самого 
типу АТ – публічного чи приватного – залежатимуть як перспективні 
можливості залучення коштів шляхом ІРО, так і нові загрози щодо 
можливої появи різних корпоративних конфліктів між співвласниками 
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в процесі вибору різних фінансових інструментів – використання фон-
дових, реальних та управлінських опціонів у загальній стратегії розви-
тку підприємства, під час ідентифікації критеріїв і ставок дисконту в 
процесі порівняння доходності ризикованих інноваційних проектів у 
коротко- і довгостроковому часовому проміжку [3], при оцінюванні 
нових ринкових можливостей (чи загроз) на різних етапах впрова-
дження державних проектів щодо реформування економіки [4], які 
зачіпають, зокрема, інтереси корпоративного сектора, під час розробки 
стратегії довготривалого формування вартості на основі маркетинго-
вих та фінансових інструментів [5]. 

Визначити динамічні аспекти розвитку фондового ринку і акці-
онерних товариств, оцінити можливі наслідки їх стратегічних рішень і 
виявити актуальні проблеми щодо формування їх фінансово-
економічної безпеки з огляду на закордонний досвід та підходи до їх 
вирішення є основною метою цієї статті. 

Виклад основних положень. За період 2008–2012 рр., згідно зі 
статистичними даними [6], на початок кожного з цих років було зареє-
стровано відповідно 31993, 31100, 30169, 28748 і 26568 акціонерних 
товариств, із них приватних – 21098 (або 65,9% від загальної кількос-
ті), 20502 (65,9%), 19649 (65%), 17804 (62%) і 14366 (54%). Трендові 
моделі щодо динаміки АТ і ПрАТ зображено на рис. 1. 

 

    
 

   А) Динаміка кількості АТ і ПрАТ        Б) Трендові моделі для ПАТ і ПрАТ 
 

Рис. 1. Зміна кількості акціонерних товариств  
в Україні і трендові моделі 

 
Від того, як грамотно сконцентровані критично важливі ресурси 

акціонерних компаній на ключових функціях або операціях, який на-
прямок прямих інвестицій – в Україну чи за її межі, які критерії вибору 
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об’єктів інвестування у корпоративному секторі країни домінують – 
усі ці явища і підходи в корпоративному управлінні впливають на кі-
лькісно-якісні параметри спільної еволюції АТ з діловими партнерами, 
що уможливлює довгострокове формування вартості і стимулює по-
шук інноваційних джерел вартості, які визначають успіх за різними 
видами економічної діяльності бізнесу. 

Динамічні аспекти залучення інвестицій в економіку України 
через інструменти фондового ринку відображають дані, подані на 
рис. 2. Нарощення акумульованих коштів через купівлю-продаж акцій, 
корпоративних облігацій, інвестиційних сертифікатів чи ОВДП роз-
ширює можливості модернізації суб’єктів господарювання і ресурсної 
бази державних органів для активізації ділового бізнесу в разі впрова-
дження мегапроектів (типу «Євро-2012»). 

 

 
 
Рис. 2. Нелінійний характер інвестиційного забезпечення розвитку  

економіки України через інструменти фондового ринку за 2007–2011 рр. 
 
Зауважимо, що фінансово-економічна безпека підприємств і га-

лузей залежить не стільки від обсягу акумульованих інвестиційних 
ресурсів у країні, скільки від спрямування тих коштів на виробничо-
господарську та інноваційну діяльність, без чого неможливо зміцнити 
конкурентні переваги товаровиробників. На основі аналізу структури 
розподілу випусків акцій емітентами за видами діяльності за 2011 р. 
можна узагальнити, що 65,77% від загального випуску акцій припада-
ло на фінансову діяльність, 22,93% – на операції з нерухомим майном, 
і лише 3,56% – на промисловість. Це свідчить про незначні можливості 
поповнення зовнішніх джерел фінансування емітентами промислового 
сектора економіки, про низьку привабливість ЦП більшості промисло-
вих підприємств корпоративного сектора (крім «Мотор-Січ», яке за-
ймає домінуючі позиції в Топ-10 за рівнем капіталізації на ПФТС). 
ПАТ «Фондова біржа ПФТС» від 05.03.13 було прийнято рішення про 
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допуск цінних паперів до торгів на ПФТС без їх внесення до біржового 
реєстру стосовно таких емітентів, як ПАТ Виробничо-енергетична 
компанія «Сумигазмаш» (5440448 шт., номінал 0,8 грн), ПАТ «Полтав-
ський домобудівельний комбінат» (13 168 400 шт., номінал 0,25 грн), 
ПАТ «Експериментально-механічний завод» (3293040 шт., номінал 
0,25 грн), ТОВ «Столиця-Інвест-Сервіс» (50 000 шт. номіналом 
1000 грн.), що означає поповнення фондової біржі ЦП невисокої якос-
ті. Зазначимо, що станом на травень 2011 р. у Біржовому списку ПФТС 
перебувало більш ніж 850 цінних паперів: 338 акцій, 278 випусків кор-
поративних облігацій, 122 ЦП ІСІ, 100 випусків ОВДП та 14 випусків 
муніципальних облігацій [7]. В умовах знецінення вартості вітчизня-
них підприємств зростає активність нерезидентів (табл. 1) щодо по-
глинання чи викупів подібних об’єктів.  

У першому півріччі 2010 року обсяг продажів цінних паперів 
з боку нерезидентів перевищив купівлю на 140% або на 11,2 мілья-
рда гривень, склавши 39,2 мільярда гривень, хоча саме у цей період 
зафіксовані максимальні значення індексу ПФТС та «Української 
біржі». Нерезиденти активно продавали в 2010 р. українські активи. 
Такою була реакція на зростання інвестиційних загроз в Україні за 
поглиблення фінансової кризи і низької якості захисту інтересів 
інвесторів (табл. 1).  

 
Таблиця 1 

Рух капіталу за участю нерезидентів на фондовому ринку України* 
 

2009 р. 2010 р. 2011 р. 

Купівля Продаж Міна Купівля Продаж Міна Купівля Продаж Міна 

109,8 110,41 3,93 66,39 133,41 6,8 154,91 165,59 37,53 
 
*Примітка: купівля і продаж ЦП в млрд грн. 
 
Згідно з даними ДКЦПФР «Моніторинг професійних учасників 

ринку цінних паперів» протягом другого кварталу 2010 року обсяг до-
говорів з цінними паперами, укладеними нерезидентами на українсь-
кому фондовому ринку, зріс більше ніж на 250% до 66,5 млрд грн, що 
пов’язано з бажанням закордонних інвесторів вийти з українських по-
зицій в цінних паперах. Низька частка біржового ринку за 2007–
2011 рр., яка коливалася від 4,5% (у 2009 р.) до 13,6% (в 2011 р.) і зна-
чний обсяг продаж ЦП на позабіржовому ринку (в 2011 р. – 325,3 млрд 
грн або 81,5% угод) свідчать про те, що фондова біржа і надалі відіграє 
другорядну роль, а ціни, які формуються на біржах, беруться за основу 
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лише під час приватизації. Істотне зростання фондового ринку України 
у 2006–2008 рр. було штучно розкручене (майже до рівня «азійського 
тигра») внаслідок маніпулювання вартістю цінних паперів та не-
об’єктивної інформації для «наївних» нерезидентів з метою їх залу-
чення до вирішення вітчизняних фінансових проблем.  

Через фондовий ринок здійснюються фінансові потоки спекуля-
тивного капіталу. В процесі розробки державної політики регулювання 
корпоративного сектора недооцінено таку важливу конкурентну пере-
вагу, як цінність часу. Лише у 2012 р. прийнято важливе рішення 
НКФРУ від 25.12.2012 р. (№ 1851), в якому визначено критерії, за яки-
ми оцінюється ризик суб’єкта первинного фінансового моніторингу – 
професійного учасника ринку цінних паперів бути використаним для 
відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування 
тероризму [8]. Варто зазначити, що серед країн ЄС перше місце за об-
сягами інвестицій з України посідає Кіпр (6 342,1 млн дол. США), 
який залучив 91,9% від загального обсягу українських інвестицій або 
97,8% від обсягу українських інвестицій до країн ЄС [9]. 

Наслідки стратегічних рішень акціонерних компаній на товар-
них і фондових ринках, які відображені на рис. 2, по-різному вплива-
ють на підприємницькі, маркетингові, фінансові й логістичні ризики, 
що вимагає розробки стратегії захисту корпоративних інтересів і кож-
ного працівника, формування системи фінансово-економічної безпеки 
та постійного моніторингу основних її параметрів у разі погіршення 
ринкової кон’юнктури і зниження ринкової капіталізації компаній ко-
рпоративного сектора, адже існує великий ризик перерозподілу акціо-
нерного капіталу, власності, ринкової влади взаємозалежних у техно-
логічному ланцюгу створення доданої вартості ділових партнерів.  

Відображений на рис. 3 коефіцієнт «ціна/прибуток» – це фінан-
совий показник, що показує інвестору, за скільки років окупляться 
акції за поточною ціною (відношення ринкової капіталізації компанії 
до її річного прибутку). Низькі показники коефіцієнта вказують на 
недооціненість розглянутої компанії, а високі – на переоціненість.  

Важливим для глобальних інвесторів є ETF (Exchange Traded 
Fund) – це портфель цінних паперів, як правило, акцій різних компаній 
з можливістю довготермінового та короткотермінового вкладення ка-
піталу в певну галузь чи економіку цілої країни. ETF перебувають у 
вільному обігу на біржі, тому торгові операції можуть відбуватися 
протягом всього торгового дня, ціна на них змінюється залежно від 
активності фондового ринку. Цей біржовий інструмент широко вико-
ристовується в Америці і в Європі, але поки його немає на українсько-
му ринку через відсутність відповідного законодавства щодо обігу ЦП.  
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Рис. 3. Наслідки стратегічних рішень корпоративного бізнесу на товарних  
і фондових ринках у контексті його фінансово-економічної безпеки 
 
Викупи і поглинання стають яскраво вираженою тенденцією 

глобального бізнесу після загострення фінансової кризи в світі. До 
прикладу, Porsche збільшив частку в автоконцерні Volkswagen (VW) на 
4,9%, довівши її до 35,14% і встановивши контроль над найбільшим 
автовиробником в Європі. За німецькими законами про цінні папери 
VW став дочірним підприємством Porsche з усіма наслідками, що з 
цього випливають [10]. За словами генерального директора Porsche 
В. Відекінга, Porsche має намір продовжувати збільшення частки в 
концерні доти, поки вона не перевищить 50%. Котирування акцій 
Volkswagen на торгах у Франкфурті після операції M&A зросли на 8%, 
до 223,52 євро за акцію, в той час як акції Porsche подешевшали на 3% 
і торгувалися по 82,7 євро за акцію. 

Інвестиції лідерів 
ринку у нові швидко-
зростаючі поля бізнесу  

Збільшення частки 
НМА і чистих оборот-
них активів у валюті 
балансу 

Наслідки  
стратегічних  

рішень  
корпоративного 

бізнесу  
в контексті його 

фінансово-
економічної 
безпеки 

Інвестиції у повільно 
зростаючі поля біз-
несу через недостат-
ність власних ресур-
сів і можливостей 
для росту 

Підвищення рівня 
концентрації інтелек-
туальних ресурсів і 
темпів розвитку інте-
лектуального капіталу 

Зниження темпів роз-
витку інноваційного 
потенціалу і людсько-
го капіталу  

Реінвестиції прибутку 

Диверсифікація діяль-
ності і ринків шляхом 
поглинання і/або ви-
купів та зменшення 
частки кваліфікованих 
активів у їх загальній 
вартості 

Домінування 
фінансових інве-
стицій – прямих 
і/або портфельних 
(коефіцієнт –
«ціна/прибуток») 

Послаблення конкуре-
нтних позицій на ди-
намічних ринках 

Висока динаміка рин-
кової вартості дивер-
сифікованих компаній 
(в сторону зростання 
або зниження) 

Зниження об-
сягів реальних 
інвестицій 
через їх низьку 
ліквідність 

Погіршення фінансо-
вих позицій підприєм-
ства через ризики 
нереалізації «старої» 
продукції 



________  НАУКОВИЙ ВІСНИК 1´2013 ______________________________________ 
________  Львівського державного університету внутрішніх справ ____________ 

 282

Високодинамічні ринки і перспективи зміцнення фінансової та 
економічної безпеки приваблюють такого німецького автомобільного 
гіганта, як BMW (Bayerische Motoren Werke AG), капіталізація якого 
станом на 09.09.2010 р. становила 27,3 млрд євро, а його ЦП котиру-
ються на різних фондових біржах і входять в індекси DAX, Prime 
Standard, HDAX, CDAX. Про позитивну динаміку зміни дивідендів на 
одну акцію і прибутку для німецького концерна BMW у 2010–2011 рр. 
можна говорити на підставі даних табл. 2. 

Для учасників міжнародних трансакцій на ринках ЄС актуальне 
значення мають більш жорсткі умови їхньої діяльності в процесі фор-
мування портфеля пропозицій. Це пояснюється, зокрема, введенням у 
2011 р. антидемпінгових заходів, які діють щодо імпорту до ЄС кіль-
кох видів продукції походженням з України (нітрату амонію, ставка 
мита становить 33,25 євро за тонну; Український виробник ВАТ 
«Азот» (Черкаси) має право постачати до ЄС цю продукцію в рамках 
зобов’язань без сплати антидемпінгових мит; суміші карбаміду та ніт-
рату амонію (ставка мита – 26,17 євро за тонну); труб безшовних 
(Council Reg. (EC) No 954/2006 27.06.2006), ставки мита диференційо-
вані і, зокрема, становлять: 12,3% – для ВАТ «Дніпропетровський ТЗ»; 
25,1% – для ЗАТ «Нікопольський завод безшовних труб НікоТьюб» та 
ВАТ «Нижньодніпровський ТЗ»; 25,7% – для ЗАТ «ЮТіСТ»; 44,1% – 
для решти українських підприємств та ін.). 

Таким чином, необхідні ефективна взаємодія та співробітництво 
з органом антидемпінгових розслідувань ЄК, який дозволить доводити 
позицію держави та зацікавлених вітчизняних виробників у справах 
використання ЄС інструментів торговельного захисту [11]. 

 

Таблиця 2 
Динаміка дивідендів на одну акцію і прибутку  

для німецького концерна BMW* 
 

Роки Дивіденди на одну акцію, 
євро Прибуток у % 

2002 0,52 1,8 
2003 0,58 1,57 
2004 0,62 1,87 
2005 0,64 1,73 
2006 0,70 1,61 
2007 1,06 2,5 
2008 0,3 1,39 
2009 0,3 0,94 
2010 1,07 1,73 
2011 1,53 2,47 

 
Джерело: http://www.callidus-invest.com/article/128-bmw 
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Висновки і напрямки подальших наукових досліджень. По-
тенціал ділового бізнесу корпорацій і підходи щодо зміцнення їх фі-
нансово-економічної безпеки на початку нового століття набувають 
якісно іншого змісту і форм, а розвиток інструментів щодо зміцнення 
безпеки необхідно розглядати в інших координатах управління – прос-
торово-часових, цінових, вартісно-ціннісних, мотиваційно-компен-
саційних – через суспільну необхідність участі індивідуумів та юриди-
чних осіб як активних об’єктів і суб’єктів структурування капіталу і 
перерозподілу ринкової влади.  
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Мных О.Б. Формирование финансово-экономической безопас-

ности предприятий корпоративного сектора 
В статье отражены динамические аспекты развития корпоративно-

го сектора на основе исследования количественных и качественных характе-
ристик отдельных акционерных компаний и индикаторов развития фондово-
го отечественного и зарубежного рынков. Определены последствия страте-
гических решений корпораций в контексте их финансовой и экономической 
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безопасности. Представлены регрессионные модели, позволяющие оценить 
динамические тренды развития корпоративного сектора.  

Ключевые слова: акционерное общество, финансовая и экономи-
ческая безопасность, ценные бумаги, фондовый рынок, инвестиции, 
стратегические решения. 

 
Mnykh O.B. Formation of financial and economic security of 

corporate business sector enterprise 
The article describes the dynamic aspects of the corporate sector 

development based on a study of individual stock companies quantitative and 
qualitative characteristics and indicators of the stock of domestic and foreign 
markets development. The effects of corporate strategic decisions in the context of 
their economic and financial security are determined. Regression models used to 
assess the dynamic trends of the corporate sector development are presented. 

Key words: stock company, financial and economic security, securities, 
stock market, investments, strategic decisions. 
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СИСТЕМНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ  

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ  
ПІДПРИЄМСТВА 

 
Проаналізовано системність механізму управління фінансово-

економічною безпекою підприємства. Сформульовано авторський підхід 
до поняття та структури механізму управління підприємством як функ-
ціональний напрям у досягненні цілей синергетики з огляду на фінансово-
економічну безпеку. 

Ключові слова: економічна безпека, фінансово-економічна безпе-
ка, механізм управління, синергетичний менеджмент. 

 

Постановка проблеми. Висока імовірність виникнення і розви-
тку кризи в процесі діяльності будь-якого підприємства зумовлює не-
обхідність використання системних механізмів саморегулювання та 
спеціалізованого управління фінансово-економічною безпекою функ-
ціонування. Останнім часом цей термін набув значного поширення, 
однак розуміння сутності цього напряму управління, його змісту, осо-
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бливостей, теоретичного підґрунтя ще знаходиться на стадії форму-
вання. Це спричинює різні підходи та тлумачення, нетотожність оці-
нок окремих базових положень, визначення його ролі у формуванні 
економічної безпеки підприємства. 

Систему управління безпекою слід розглядати як один з функ-
ціональних напрямів управління підприємством (як різновид організа-
ції управління), тобто як процес планування, організації, мотивації та 
контролю, необхідний для досягнення цілей функціонування підпри-
ємства. Менеджмент безпеки – складова менеджменту підприємства в 
цілому, який використовує його кращі засоби та інструменти, орієнту-
ється на запобігання можливим ускладненням у діяльності підприємс-
тва, забезпечення стійкості господарювання. Реалізація управління 
ФЕБ з допомогою спеціальних методів безпеки належить до інформа-
ційно-аналітичного забезпечення економічної безпеки функціонування 
підприємства. 

Інтелектуальний капітал підприємства визначають як його ос-
новний капітал, персонал та систему управління знаннями – як головні 
ресурси, а управлінські компетенції – як конкурентні переваги. Ці осо-
бливості функціонування формують нові синергетичні ефекти у діяль-
ності сучасних організаційно-господарських структур та визначають 
механізм управління безпекою.  

Синергетичний ріст ефективності діяльності як реалізація за-
вдань управління фінансово-економічною безпекою підприємства до-
сягається за рахунок домінування інтелектуальних ресурсів та іннова-
ційності в складі загальних можливостей системи.  

Стан дослідження. За останні роки видано значну кількість 
спеціалізованих колективних та індивідуальних монографій, науково-
методичних видань, присвячених проблемам фінансово-економічної 
безпеки та управління нею, в яких поряд з іншими питаннями знайшли 
висвітлення й ознаки поняття та управління фінансово-економічною 
безпекою [1, 2, 3, 4]. 

Управління фінансово-економічною безпекою в зарубіжній 
літературі найчастіше розглядається як зовнішнє управління, що 
здійснюється спеціально підготовленими та запрошеними на під-
приємство фахівцями і доцільно тільки на підприємствах, банкрутс-
тво яких має негативні суспільні наслідки. На інших підприємствах 
організація менеджменту безпеки здійснюється на основі принципів 
саморегулювання. 

Виклад основних положень. Системний підхід пов’язує 
управління фінансово-економічною безпекою з самоорганізацією 
системи на базі активного та кваліфікованого внутрішнього мене-
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джменту. Його основні процедури застосовуються постійно, не до-
пускаючи входження в кризовий період, за можливості обмежую-
чись гомеостатичними перетвореннями, тобто превентивними дія-
ми. Таким чином, управління фінансово-економічною безпекою 
повинно здійснюватися протягом усього життєвого циклу підпри-
ємства і розглядатися не як тимчасовий захід, а постійна складова 
системи менеджменту. Такий підхід передбачає опис функцій 
управління та аналіз показників фінансово-економічної безпеки [4]. 
Порівняння підходів до визначення поняття фінансово-економічної 
безпеки подано в таблиці 1. 

 
Таблиця 1  

Порівняння категорій безпеки 
 

 Фінансова  
безпека 

Економічна  
безпека 

Фінансово-економічна  
безпека 

як
 с
та
н 

це фінансові 
показники, які 
відображають 
фінансову стій-
кість (показники 
операційності та 
фінансового 
левериджу) 

це фінансові по-
казники, які за-
безпечують фі-
нансову стійкість, 
а також всі інші 
види забезпечен-
ня (інформаційне, 
кадрове, інтелек-
туальне, технічне) 

це використання потенціалу 
ресурсів для забезпечення 
конкурентоспроможного 
стану на основі компетенції 
(потенціал, ключові компе-
тенції та конкурентні пере-
ваги)  

як
 ф
ун
кц
ія

 це всі види ре-
сурсів  

це всі види ресурсів 
та забезпечення  

це потенціал ресурсів, поте-
нціал забезпечення, ключові 
компетенції ресурсів і за-
безпечення  

як
 в
ла
ст
ив
іс
ть

 забезпечує від-
повідний рівень 
фінансових по-
казників, які 
забезпечують 
фінансову стій-
кість 

забезпечує відпо-
відний рівень 
фінансових пока-
зників, які забез-
печують фінансо-
ву стійкість, а 
також усі види 
забезпечення 

властивість формувати такі 
ключові компетенції, які 
забезпечать цілі функціону-
вання в конкурентному се-
редовищі 

 

Складено автором 
 
Вимоги до системно-синергетичного підходу управління фінан-

сово-економічною безпекою представлені в таблиці 2. 
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Таблиця 2 
Системно-синергетичний підхід дослідження  

фінансово-економічної безпеки 
 

Підходи  
до управління 

Види  
менеджменту 

Структура  
поняття 

Об’єкти 
дослідження 

Системний маркетинговий 
фінансовий 
стратегічний 

стан 
функція 
 

проблемно-
цільовий 

антикризовий стан 

стан  
середовища 
 

стан  
ресурсів 

системно-
синергетичний 
 
 

когнітивний 
менеджмент 
безпеки 
 

стан 
функція 
властивість 
 

стан  
середовища 
 

стан  
ресурсів 
 

стан  
потенціалу 

 

Складено автором 
 
Аналіз досліджень з питань використання інтелектуального ка-

піталу дозволив установити, що значення використання цього ресурсу 
та його потенціалу зростає. Слід відзначити, що в дослідженнях еко-
номічної безпеки використання інтелектуального капіталу розгляда-
ється як інтелектуальна складова економічної безпеки. В економічних 
дослідженнях вимірювання використання інтелектуального капіталу в 
системі економічної безпеки – це елемент структури інтелектуального 
капіталу підприємства [5]. Обидва ці підходи знайшли своє відобра-
ження в методиці оцінки економічної безпеки, яка передбачає викори-
стання ідентифікації елементів інтелектуального – потенціалу. 

Видові прояви потенціалу інтелектуальних активів можуть бути 
виміряні за такими ознаками: 

– за етапами життєвого циклу продукту: проектування, вироб-
ництво, реалізація, продукт, управління (Pm); 

– за об’єктами дослідження: ресурсна концепція, цільова конце-
пція, інноваційна концепція, ринкова концепція (Oj); 

– за ступенем реалізації: реалізований (фактичний), перспективний; 
– за сферою формування: внутрішній, зовнішній (Sl); 
– за принципом ієрархії: потенціал підприємства, потенціал біз-

нес-одиниць (Ik); 
– за функціональними напрямками формування знань: ідентифі-

кація знань, формування нових знань, зберігання та передача знань 
тощо (Fz); 
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– за складовими: інтелектуальний капітал, система управління 
знаннями, механізми управління (Ei). 

Тож SIP = f tp( Ei,Oj, Sl,Ik,Fz, Pm )  
Таким чином, рівень використання інтелектуального потенціалу 

визначається як функція від перелічених видів прояву, які відобража-
ють їх часові (t), просторові (p) чи інші критеріальні стани [6]. 

Враховуючи вимоги системного підходу, фінансово-економічну 
безпеку будемо розглядати як фінансово-економічну властивість фун-
кціонування підприємства, яка забезпечує захищеність його фінансо-
во-економічних інтересів від внутрішніх і зовнішніх загроз та створює 
необхідні передумови для розвитку в поточному та довгостроковому 
періодах на основі використання потенціалу ресурсів та підприємства 
в цілому [7]. 

У цьому визначенні слід особливо відзначити три моменти:  
1) стан захищеності має динамічний характер;  
2) загрози мають внутрішнє та зовнішнє походження; 
3) система фінансово-економічної безпеки підприємства передба-

чає використання концепції, стратегії та програм економічної безпеки. 
Розуміння фінансово-економічної безпеки не буде цілісним без 

усвідомлення її основних функціональних цілей. Так, до основних фу-
нкціональних цілей фінансово-економічної безпеки належать:  

1) забезпечення високої фінансової ефективності роботи, фінан-
сової стійкості та незалежності підприємства; 

2) забезпечення технологічної незалежності та досягнення висо-
кої конкурентоспроможності технічного потенціалу того чи того 
суб’єкта господарювання; 

3) досягнення високої ефективності менеджменту, оптимальної 
та ефективної організаційної структури управління підприємством; 

4) досягнення високого рівня кваліфікації персоналу та його ін-
телектуального потенціалу; 

5) мінімізація руйнівного впливу результатів виробничо-
господарської діяльності на стан навколишнього середовища; 

6) якісна правова захищеність усіх аспектів діяльності під-
приємства; 

7) забезпечення захисту інформаційного поля, комерційної тає-
мниці і досягнення необхідного рівня інформаційного забезпечення 
роботи всіх підрозділів підприємства та відділів організації; 

8) ефективна організація безпеки персоналу підприємства, його 
капіталу та майна, а також комерційних інтересів. 

Управління фінансово-економічною безпекою – це використання 
спеціальних функцій безпеки та властивостей системи управління, які 
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дають змогу уникнути зовнішніх загроз і протистояти внутрішнім 
чинникам дезорганізації за допомогою використання елементів систе-
ми економічної безпеки, потенціалу наявних авуарів і компетенцій 
механізму управління. 

Механізм у загальному розмінні – це скоординовані у просторі й 
часі дії управлінської системи, що призводять до якісних змін об’єкта 
управління. Механізмом управління фінансово-економічною безпекою 
вважаємо управлінські дії, спрямовані на використання можливостей 
та ресурсів підприємства, які б забезпечували системно-синергетичні 
ефекти реалізації захисту його фінансово-економічних інтересів від 
ідентифікованих реальних та потенційних загроз зовнішнього та внут-
рішнього характеру [8].  

У загальному випадку логіко-структурна модель механізмів 
управління економічною безпекою (МУЕБ) може бути описана та-
ким чином:  

 
МУЕБ = {Фi… Ụ …Фn}∩{ОУ Ụ СУ Ụ ЕБ Ụ УД}, 

 
де Фі – чинники зовнішнього середовища;  

Фn – чинники внутрішнього середовища формування системи економічної 
безпеки;  
ОУ – об’єкти управління безпекою;  
СБ – суб’єкти управління безпекою;  
ЕБ – елементи вимірювання системи безпеки;  
УД – управлінські методи та рішення.  

 
Для оцінки факторів будується матриця [ ] 3,2,1;,1, === jnixX ij , еле-

ментами якої є фактори середовища (n – кількість відібраних факто-
рів), які експертно оцінюються за такими трьома критеріями: 

1) важливість для галузі (за шкалою: 3 – велика, 2 – помірна, 1 – 
слабка); 

2) вплив на підприємство (3 – сильний, 2 – помірний, 1 – слаб-
кий, 0 – відсутність впливу); 

3) напрямок впливу (+1 – позитивний, –1 – негативний). 
Потім через добуток цих експертних оцінок для кожного факто-

ра одержується інтегральна оцінка: ∏
=

=
3

1j
iji xI , яка показує рівень важливос-

ті і-го фактора для підприємства. 
До об’єктів безпеки належать усі види ресурсів (матеріальні, 

нематеріальні, інтелектуальні, фінансові, трудові, інформаційні) та 
елементи інфраструктури (підсистема управління знаннями, інтелекту-
альна власність, інтелектуальний капітал тощо). Рівень використання 
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ресурсів передбачає розробку заходів безпеки на етапі формування, 
використання та вимірювання потенціалу. При цьому необхідно вико-
ристовувати такі критерії, як конкурентоздатність, інноваційність та 
ефективність як економічні фактори формування синергетичних ефек-
тів системного управління. 

Завдання реалізації управлінських рішень щодо синергетичних 
ефектів функціонування підприємства передбачає декомпозицію еле-
ментів системи безпеки та механізму управління безпекою і полягає у 
забезпеченні:  

– синергетичної орієнтації підприємства, у т. ч. формування си-
нергетичної місії і системи цілей, використовуючи властивості (функ-
цію) безпеки і ринкової орієнтації у просторі та часі;  

– синергетичної взаємодії між внутрішніми елементами потен-
ціалу підприємства через поєднання та розвиток зв’язків;  

– організаційно-синергетичної інтеграції всіх підсистем по вер-
тикалі і горизонталі, використовуючи організаційно-адміністративний 
та функціональний ресурси.  

Висновки. Фінансово-економічна безпека – це стан викорис-
тання потенціалу ресурсів підприємства та структури фінансових від-
носин підприємства в межах фінансової системи України, які забезпе-
чують ефективні рішення щодо зниження ризиків його функціонуван-
ня та виходу з кризи. 

Логіко-структурна модель формування механізмів управління 
безпекою підприємства, таким чином, повинна складатися з таких ме-
ханізмів: організаційно-синергетична інтеграція; вертикальна інтегра-
ція, що використовує організаційно-адміністративний ресурс; горизон-
тальна інтеграція, яка використовує функціональний ресурс, котрий 
забезпечує ефект мультиплікації; синергетичної орієнтації викорис-
тання інтелектуальних ресурсів.  

Узгоджена в часі і просторі дія всіх вищевказаних механізмів є не-
обхідною умовою реалізації синергетичних ефектів у розвитку сучасних 
підприємств, інноваційний шлях розвитку яких становить ядро синерге-
тичного менеджменту, технології управління в умовах XXI століття.  
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Моисеенко И.П. Системный механизм управления финансово-

экономической безопасностью предприятия 
Проанализирована системность механизма управления финансово-

экономической безопасностью предприятия. Сформулирован авторский 
подход к понятию и структуре механизма управления предприятием как 
функциональное направление в достижении целей синергетики  для обес-
печения финансово-экономической безопасности. 
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Systemic nature of mechanism of management of the enterprise financial 

and economic security is analyzed. The author’s approach to the concept and 
structure of enterprise management mechanism as functional direction in 
achieving the goals of synergy from the point of view of the financial and 
economic security is formulated.  

Key words: economic security, financial and economic security, 
management mechanism, synergistic management. 

 
Стаття надійшла 19 квітня 2013 р. 

 



________  НАУКОВИЙ ВІСНИК 1´2013 ______________________________________ 
________  Львівського державного університету внутрішніх справ ____________ 

 292

 
УДК 65.012.8                      Є.М. Палига, І.Я. Бурда 

 

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РОЗРОБКИ  
ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Обґрунтовано пріоритетність гарантування кадрової безпеки та 
окреслено ключові параметри процесу реалізації стратегічного управління 
цією складовою економічної безпеки підприємства. 

Ключові слова: економічна безпека, кадрова безпека, персонал, 
кадри, працівники, стратегія управління. 

 

Постановка проблеми. В добу інтенсивного інформаційного 
розвитку персонал є одним із найбільш важливих ресурсів будь-якої 
підприємства, оскільки, по-перше, всі види ресурсів (технічні, органі-
заційні, економічні, фінансові, технологічні) не можуть приводитись в 
дію без праці персоналу; по-друге, злагоджена команда професіоналів 
здатна стати вирішальною перевагою в конкурентній боротьбі; по-
третє, персонал – це і є підприємство, його основа; по-четверте, висока 
продуктивність праці працівників – ключ до підтримки прибутковості 
й досягнення стратегічних цілей. Окрім цього, численні дослідження в 
різних країнах свідчать, що компанії з ефективним управлінням люд-
ськими ресурсами досягають більш високого рівня прибутковості й 
фінансового зростання, ніж їхні конкуренти [6]. 

Поряд із важливістю персоналу актуальною стає проблема забез-
печення його безпеки. Складність виконання цього завдання зумовлена 
особливостями людських ресурсів та необхідністю застосування специ-
фічних методів, які сьогодні на теоретичному рівні мало досліджені. 

Стан дослідження. Питанням гарантування економічної безпе-
ки підприємств присвятили свої роботи: О. Ареф’єва, М. Бендиков, 
І. Бланк, З. Живко, М. Камлик, І. Керницький, О. Кириченко, Г. Коза-
ченко, Л. Лігоненко, О. Ляшенко, Е. Олейников, В. Ортинський, 
В. Пономарьов, В. Сідака, Т. Сухорукова та ін. Однак проблемам кад-
рової безпеки, в т.ч. і стратегічному аспекту її управління, сьогодні 
приділяється надзвичайно мало уваги, хоча саме вона є однією з умов 
життєздатності й конкурентоспроможності підприємств.  

Мета статті – формування методичних засад розробки та реалі-
зації стратегії забезпечення кадрової безпеки на підприємствах видав-
ничо-поліграфічної галузі (ВПГ). 

Виклад основних положень. За результатами наукових дослі-
джень нами пропонується власне визначення категорії «кадрова безпе-



_________________________________________________  Серія економічна ________ 
__________________________________________________________________________ 

 293

ка». Це складова економічної безпеки підприємства, пріоритетним за-
вданням якої є захист від ризиків та загроз з метою створення умов 
найбільш ефективного управління персоналом як визначальним ресур-
сом для забезпечення високого рівня конкурентоспроможності підпри-
ємства [3]. Водночас слід підкреслити, що зміна середовища, у якому 
функціонують вітчизняні підприємства, – набуття ним ознак ринково-
го, додаткові можливості й ризики від прямого виходу на зовнішні 
ринки, незахищеність вітчизняного економічного простору, недоліки 
державного регулювання та інші чинники зумовлюють необхідність 
систематичної активної адаптації до зовнішніх умов, що можливо ви-
нятково за рахунок застосування інструментів стратегічного управлін-
ня. Зазначене знаходить підтвердження і в теоретичних розробках ві-
домого науковця І. Ансоффа, відповідно до яких стратегія необхідна 
передусім в умовах, коли простежуються швидкі та непов’язані між 
собою зміни у зовнішньому середовищі підприємства, адже в такому 
разі напрацьовані бізнесові традиції та досвід уже не спрацьовують [1]. 

Теоретичні засади здійснення стратегічного управління знай-
шли відображення в численних працях вітчизняних та зарубіжних до-
слідників [1; 4–6; 8]. З усієї сукупності наукових позицій була вибрана 
одна, яка, на нашу думку, в подальшому дозволить обґрунтувати осно-
вні етапи формування стратегії забезпечення кадрової безпеки. Так, 
В. Герасимчук дотримується думки, що концепція стратегічного 
управління підприємством формується в процесі розвитку об’єкта 
управління – від визначення стратегічних орієнтирів до оперативного 
планування з використанням необхідного методичного інструментарію 
і досвіду господарювання вітчизняних і закордонних підприємств [5]. 

За результатами проведеного теоретичного дослідження справед-
ливою видається теза, що попри незначні відмінності у трактуванні нау-
ковців, стратегічне управління спрямоване на досягнення довгостроко-
вих цілей, виходячи з наявного потенціалу та здатності коригувати пла-
ни й реагувати на зміну зовнішнього середовища. Стосовно ж мети до-
слідження, то, на нашу думку, стратегія забезпечення кадрової безпеки 
повинна бути підпорядкованою та взаємоузгодженою зі стратегіями 
управління економічною безпекою та кадровим потенціалом (рис. 1). 

Розробка і реалізація відповідної стратегії передбачена харак-
тером превентивних заходів, які уможливлюють завчасне розпізна-
вання та нейтралізацію загроз, визначення орієнтирів для досягнення 
необхідного рівня безпеки, що сприяло би поступальному розвитку 
підприємства як соціально-економічної системи. Виявлений взаємо-
зв’язок визначив необхідність створення відповідного методичного 
забезпечення. 
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 Рис. 1. Взаємоузгодженність між рівнями стратегічного управління 
 
У науковій літературі [1; 4–6; 8] процес розробки стратегії управ-

ління однозначно не визначається, утім скрізь ідеться про наявність і по-
слідовність певних етапів. Ґрунтуючись на визначеній підпорядкованості 
стратегії забезпечення кадрової безпеки стратегіям вищого рівня, важливо 
визначити об’єкти стратегії, до яких, на нашу думку, належать: персонал 
як об’єкт і суб’єкт безпеки, зовнішні та внутрішні загрози. Розпочати ж 
доцільно з установлення часових меж, які з огляду на складність прогно-
зування змін зовнішнього середовища, не повинні перевищувати 1–3 ро-
ки, виходячи з того, що до 1 року – це оперативні плани, а термін більше 
3 років ускладнює прогнозування як загальноекономічних процесів, так і 
параметрів економічної безпеки певного підприємства. 

Стратегія забезпечення кадрової безпеки на підприємствах ВПГ 
формується за алгоритмом, указаним на рис. 2.  

Подаємо коротке узагальнення змісту окремих етапів (див. та-
кож [2–3; 7]).  

Установлення часових меж нами обґрунтовано вище. Для визна-
чення та ідентифікації загроз, джерелом яких є зовнішнє середовище, до-
цільно скористатися таким інструментом, як РEST-аналіз. Необхідність 
розробки стратегії забезпечення кадрової безпеки вимагає модифікації 
цього інструменту, концентруючись винятково на зовнішніх загрозах, які 
можуть виникнути, відповідно, у політико-правовому, економічному, со-
ціокультурному та технологічному середовищах, і безпосередньо стосу-
ються об’єкта кадрової безпеки. Важливим є також не лише визначення 
групи загроз, але й відстеження їх змін, тобто динаміки [7]. 
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Рис. 2. Алгоритм формування стратегії забезпечення  

кадрової безпеки підприємств ВПГ 
 
Наступний етап – визначення внутрішніх загроз, яке доцільно 

здійснити на основі застосування розробленої нами методики прове-
дення моніторингу кадрової безпеки [2], а також шляхом використання 
окремих інструментів стратегічного аналізу, зокрема SWOT-аналізу та 
SNW-аналізу, які стосовно кожного окремого підприємства дозволя-
ють отримати необхідну інформацію щодо стратегічних рішень.  

Суть четвертого етапу полягає у дослідженні результатів забез-
печення кадрової безпеки у минулі періоди для визначення додаткових 
параметрів та аналізу реакції об’єктів та суб’єктів на реалізацію пев-
них управлінських рішень стосовно безпеки.  

П’ятий етап полягає у конкретизації стратегічних цілей, які, на 
нашу думку, відповідно до сформованих методичних засад забезпе-
чення кадрової безпеки [3] можна подати у вигляді узагальненого пе-
реліку, який не враховує специфіку певного підприємства ВПГ: 

– стабільність трудового колективу; 
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– сприятливий морально-психологічний клімат; 
– відсутність або низький рівень імовірності реалізації загроз, 

джерелом яких є персонал; 
– низькі втрати робочого часу та висока продуктивність праці;  
– інші.  
Шостий етап полягає у конкретизації визначених цілей у вигля-

ді певних нормативів. Стосовно ВПГ доцільно використовувати гра-
ничні значення індикаторів та їх відповідність рівню безпеки, які міс-
тяться у розробленій методиці моніторингу [2]. 

Сьомий етап передбачає розробку та реалізацію управлінських 
стратегічних рішень, спрямованих на забезпечення кадрової безпеки. 
Нами було визначено сукупність таких рішень за напрямками відпові-
дно до механізму забезпечення кадрової безпеки [3].  

Оцінити ефективність реалізації розробленої стратегії можна 
шляхом систематичного проведення моніторингу кадрової безпеки та 
порівняння фактичних значень індикаторів із нормативними. Отрима-
на інформація щодо ефективності реалізації стратегії є підставою для 
внесення змін у структуру підсистеми кадрової безпеки шляхом кори-
гування етапів самої стратегії.  

Висновки. Підводячи підсумки, слід ще раз підкреслити, що вна-
слідок складності та передбачуваності змін в умовах функціонування віт-
чизняних підприємств і відповідно до сучасних тенденцій зростання зна-
чення людського капіталу у виробництві продукції гарантування кадрової 
безпеки стає пріоритетним у підприємницькій діяльності. 

Розроблений алгоритм, враховуючи специфіку кадрової безпеки 
підприємств ВПГ, сприятиме забезпеченню необхідного рівня безпеки 
не лише на засадах реагування на події, які відбулися, але і за принци-
пом прогнозування, випередження, а відтак і більшої ефективності 
гарантування економічної безпеки загалом. 
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Розглядається практика застосування муніципальних інструмен-

тів на ринках нерухомості. Висвітлено досвід застосування муніципаль-
них запозичень на ринках нерухомості США для виявлення можливостей 
його запозичення і запровадження в національних умовах. 
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муніципальні цінні папери, ринок нерухомості. 
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Постановка проблеми. Ринкові трансформації, що з кінця 
ХХ століття почали домінувати й на теренах постсоціалістичних країн, 
змусили ці країни відповідним чином реформувати свої соціально-
економічні системи, розробити адекватні механізми забезпечення на-
лежного рівня суспільного й індивідуального добробуту. Стала очеви-
дною необхідність задіяння всіх складових економічного і соціального 
розвитку та з’ясування особливостей застосування сформованих у роз-
винених ринкових системах теоретичних і практичних механізмів за-
безпечення такого розвитку в умовах України.  

У контексті пошуку шляхів досягнення суспільного добробуту в 
ринковій системі особливо слід зосередитися на вивченні ринку неру-
хомості, існування якого зумовлене, з одного боку, потребами людини, 
з іншого – інтересами суб’єктів економіки. Зокрема, постійного вдос-
коналення вимагають процеси фінансового забезпечення функціону-
вання ринку нерухомості, розвитку його інституційної інфраструктури, 
використання фінансово-кредитних інструментів та моделей фінансу-
вання, а також залучення прогресивного досвіду окремих країн з ме-
тою імплементації його у вітчизняну практику з огляду на місцеві осо-
бливості державного устрою, історію та менталітет населення.  

З метою активізації дієвості ринку нерухомості у практиці зару-
біжних країн застосовуються муніципальні інструменти у вигляді му-
ніципальних запозичень. Цікавим є досвід Сполучених Штатів Амери-
ки щодо застосування на місцевому рівні муніципальних запозичень.  

Стан дослідження. Питаннями розвитку практики застосування 
таких інструментів, як муніципальні запозичення, займалися такі віт-
чизняні вчені, як М. Бурмака, П. Гайдуцький, В. Геєць, О. Кириленко, 
В. Кравченко, В. Падалка, І. Луніна. Але щодо ринку нерухомості ці 
питання не досліджувалися.  

Метою статті є аналіз зарубіжного досвіду застосування муні-
ципальних запозичень на ринках нерухомості для визначення можли-
вості його запровадження у вітчизняну практику. 

Виклад основних положень. У розвинених країнах достатньо 
ефективним інструментом фінансування місцевих проектів є муніци-
пальні запозичення у вигляді муніципальних кредитів і муніципальних 
цінних паперів. 

Призначення системи муніципальних запозичень – залучення 
додаткових фінансових ресурсів для виконання завдань, які стоять пе-
ред органами місцевого самоврядування. 

Таким чином, хоча прямого цільового призначення щодо фор-
мування ринку нерухомості (шляхом створення нових об’єктів, рекон-
струкції старих) не передбачено, такі проекти, як правило, включають-
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ся у «загальні потреби». Окрім цього, реалізація інфраструктурних 
проектів (транспорт, водо-, газопостачання, електроенергія) сприяють 
розвитку місцевого ринку нерухомості; опосередковано на нього впли-
вають і витрати на охорону здоров’я та освіту. 

Порівняно з муніципальним кредитом муніципальні цінні папе-
ри є більш ефективним способом залучення коштів на потреби органів 
місцевого самоврядування. Оформлення боргових зобов’язань у ви-
гляді цінних паперів є більш привабливим для інвесторів у зв’язку з 
можливістю їх ринкового обороту, а також дозволяє залучити до інве-
стування фактично необмежене коло осіб (як фізичних, так і юридич-
них). З іншого боку, на відміну від муніципального кредиту, для ефек-
тивного функціонування якого достатніми є наявність відповідних по-
вноважень органів місцевого самоврядування та наявність кредитної 
системи, інститут муніципальних цінних паперів потребує відповідно-
го ринку, а також низки фінансових посередників, які спеціалізуються 
на оформленні емісії, первинному та вторинному розміщенні муніци-
пальних цінних паперів та законодавчих норм, які роблять такі фінан-
сові інструменти привабливими для інвесторів. 

Найбільш розвиненим ринком муніципальних цінних паперів за 
обсягами операцій та якістю інститутів є Сполучені Штати Америки. 
Так, у 2011 році обсяг операцій на цьому ринку становив 3278,7 млрд 
доларів США, що дорівнює 22% ВВП держави [1] (табл. 1). Американ-
ський ринок муніципальних цінних паперів діє за принципом саморе-
гулювання. Органом, який визначає правила діяльності ринку, є Рада зі 
встановлення правил ринку муніципальних цінних паперів; її рішення 
погоджуються Комісією з цінних паперів та бірж і впроваджуються у 
життя органами банківського нагляду. 

 
Таблиця 1 

Загальна номінальна вартість муніципальних цінних паперів в обігу 
(млрд доларів США) 

 

Роки 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 І квартал 
2012 

3043,9 3212,2 3448,1 3543,4 3697,9 3795,6 3743,4 3732,1 

  
Джерело: складено за [2] 
 
У зв’язку з фінансовою кризою темпи зростання вартості муні-

ципальних цінних паперів з 2011 року уповільнилися: у 2006 р. вар-
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тість зросла на 5,53%, у 2007 р. – на 7,34%, у 2008 р. – на 2,76%, у 
2009 р. – 4,36%, у 2010 р. – 2,64%. У 2011 р. загальна вартість муніци-
пальних цінних паперів скоротилась на 1,38%.  

Кількість нових випусків у 2011 році становила 13463 на зага-
льну суму 355 млрд доларів США, що менше за показники 2010 року 
(16848 випусків на 499 млрд доларів). Це пов’язують передусім із по-
силенням регуляторної політики на ринку [3], насамперед – із прий-
няттям акта Додда-Франка. У сфері муніципальних цінних паперів він 
передбачає, зокрема, врегулювання діяльності фінансових посередни-
ків (консультантів) у сфері муніципальних цінних паперів. З іншого 
боку, реєстрація емісії муніципальних цінних паперів у Комісії з цін-
них паперів та бірж залишилась необов’язковою.  

Дохід за муніципальними облігаціями у США формується за ра-
хунок: доходів емітента; доходів від реалізації публічного проекту 
(наприклад, електростанції, установи водопостачання), податкового 
кредиту або сукупності цих джерел. Окрім цього, муніципальні облі-
гації у США випускають у різних формах: з фіксованою ставкою, ну-
льовим купоном або плаваючою ставкою. Як правило, дохід за муні-
ципальними облігаціями звільняється від федерального податку на 
дохід, а також може звільнятись від податку на дохід, що адміністру-
ється штатом, та інших податків [3]. Саме звільнення доходів за таки-
ми цінними паперами від податків є одним з ключових елементів їх 
інвестиційної привабливості. Інший елемент – відносно низький ризик 
за цими цінними паперами. 

Очевидно, що муніципальні облігації, доходи за якими звільнені 
від оподаткування, мають значно вищу привабливість для інвесторів, 
що ілюструється даними табл. 2. 

 
Таблиця 2 

Середньоденний обсяг торгів  
муніципальними облігаціями (одиниць) 

 

Види облігацій 2008 2009 2010 2011 
Облігації зі звільненим від оподатку-
вання доходом 12532 12866 13581 13781 

Облігації з доходом, не звільненим від 
оподаткування 305 404 841 870 

Облігації з доходом, що оподатковується 
альтернативним мінімальним податком1 673 560 593 536 

 

Джерело: складено автором за [4]  

––––––––––––– 
1 Механізм, що забезпечує зменшення оподаткування прибутку за ра-

хунок податкового кредиту  
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Хоча випуск муніципальних цінних паперів є правом органів 
місцевого самоврядування, ця категорія фінансових інструментів ви-
користовується і в низці спеціалізованих державних програм. Так, у 
США у 2009–2010 рр. діяла програма облігацій на розбудову Америки 
(Build America Bonds, BAB), за якою федеральний уряд відшкодовував 
органам місцевого самоврядування – емітентам цінних паперів – ви-
трати, пов’язані з випуском та розміщенням цінних паперів у розмірі 
35% від купонних платежів. Менш поширеним видом субсидування за 
цією програмою було надання власникам облігацій податкового кре-
диту за федеральним податком на доходи у розмірі 35% вартості облі-
гації. У 2009 році за цією програмою було здійснено 749 випусків на 
загальну суму 63,9 млрд доларів, що становило 20% довгострокових 
муніципальних цінних паперів. 22% облігацій за програмою було емі-
товано штатами, 21% – різними органами влади штатів, 18% – округа-
ми, 15% – місцевими органами влади, 10% – містами, 13% – коледжами, 
університетами та графствами. Найбільшу кількість облігацій за програ-
мою емітовано у штатах Каліфорнія (24 %, 15,4 млрд доларів), Техас 
(11%, 7 млрд доларів) та Нью-Йорк (9%, 5,8 млрд доларів) [5].  

Емісія муніципальних цінних паперів за програмою ВАВ наве-
дена в табл. 3. 

 
Таблиця 3 

Емісія муніципальних цінних паперів за програмою BAB 
 

№ 
з/п Штат 

Загальна вартість 
емітованих  

облігацій (млн  
доларів США) 

Відсоток  
у загальній сумі 
випущених облі-

гацій 

Кількість 
емітентів 

1 2 3 4 5 
1 Каліфорнія 15 400,60 24,08% 63 

2 Техас 6 994,90 10,94% 33 

3 Нью-Йорк 5 776,10 9,03% 16 

4 Іллінойс 3 681,90 5,76% 83 

5 Нью-Джерсі 2 250,10 3,52% 14 

6 Флорида 2 213,00 3,46% 23 

7 Массачусетс 1 963,00 3,07% 5 

8 Огайо 1 846,90 2,89% 32 

9 Вашингтон 1 844,40 2,88% 26 

10 Колорадо 1 559,20 2,44% 21 
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1 2 3 4 5 
11 Кентуккі 1 377,70 2,15% 29 

12 Міссурі 1 374,20 2,15% 27 

13 Вірджинія 1 336,00 2,09% 15 

14 Пенсільванія 1 329,70 2,08% 16 

15 Меріленд 1 307,90 2,05% 15 

16 Юта 1 285,20 2,01% 17 

17 Невада 1 212,20 1,90% 8 

18 Мічиган 1 169,40 1,83% 30 

19 Округ Колу-
мбія 956,30 1,50% 3 

20 Коннектікут 844,20 1,32% 5 

21 Канзас 806,80 1,26% 29 

22 Вісконсін 781,40 1,22% 41 

23 Північна 
Кароліна 678,40 1,06% 6 

24 Джорджія 620,60 0,97% 5 

25 Арізона 618,80 0,97% 11 

26 Індіана 555,30 0,87% 11 

27 Луїзіана 531,90 0,83% 7 

28 Айова 489,30 0,77% 29 

29 Південна 
Кароліна 467,30 0,73% 15 

30 Міннесота 442,90 0,69% 44 

31 Небраска 333,30 0,52% 13 

32 Теннессі 308,80 0,48% 14 

33 Оклахома 298,50 0,47% 12 

34 Нью-
Гемпшир 226,40 0,35% 3 

35 Алабама 218,40 0,34% 5 

36 Делавар 179,30 0,28% 1 

37 Міссісіпі 161,60 0,25% 2 

38 Аляска 160,10 0,25% 2 
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1 2 3 4 5 

39 Південна 
Дакота 141,00 0,22% 7 

40 Гаваї 91,20 0,14% 2 

41 Нью-Мексико 57,90 0,09% 2 

42 Північна 
Дакота 21,60 0,03% 3 

43 Орегон 21,50 0,03% 2 

44 Вайомінг 12,70 0,02% 2 

  Всього: 63 947,90 100,00% 749 
 

Джерело: складено і узагальнено автором за [5] 
 

За призначенням емітовані облігації відповідно до вартості по-
ділялись наступним чином: на загальні потреби – 35%; на освіту –  
23%; на транспорт – 22%; на водо- та газопостачальну систему – 10%; на 
електроенергію – 5%; на охорону здоров’я – 3%; інше – 2% [5]. 

Висновки. Цікавим у контексті мети нашого дослідження є досвід 
використання муніципальних облігацій у США, який показує, що достат-
ньо ефективним інструментом підвищення привабливості муніципальних 
облігацій є повне або часткове звільнення доходу, отриманого їх власни-
ком від оподаткування, що при нижчих, ніж у казначейських зобов’язань 
номінальних ставках, їх реальна дохідність є вищою. Також для ефектив-
ного використання необхідно виконувати певні вимоги. Насамперед це 
стосується платоспроможності органів місцевого самоврядування (для 
забезпечення надійності та дохідності подібних цінних паперів). 

Отже, зрозуміло, що застосування муніципальних запозичень 
опосередковано впливає на ринок нерухомості через запровадження 
інфраструктурних проектів, реалізація яких і сприяє розвиткові місце-
вих ринків нерухомості.  

В європейських державах ринок муніципальних облігацій роз-
винений гірше, а самі муніципальні облігації не відіграють такої ролі в 
економіці, як у США. 

 
–––––––––––––––––––– 
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Прокопенко В.Ю. Практика применения муниципальных за-

имствований на рынках недвижимости: зарубежный опыт 
Рассматривается практика применения муниципальных инстру-

ментов на рынках недвижимости. Освещены опыт применения муници-
пальных заимствований на рынках недвижимости США для выявления 
возможностей его заимствования и внедрения в национальных условиях. 
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БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ  
ЯК ОБ’ЄКТ ТЕОРЕТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 
 
Розглянуто сучасні загрози економічній, фінансовій, соціальній та 

інформаційній безпеці підприємств готельного бізнесу. Проаналізовано 
підходи вітчизняних науковців щодо класифікації видів небезпек та загроз 
у діяльності готельних підприємств. На основі аналізу концептуальних 
підходів до організації захисту інтересів суб’єктів господарювання, сфор-
мульовано завдання щодо забезпечення високого рівня безпеки. 

Ключові слова: економічна безпека, фінансова безпека, соціальна 
безпека, інформаційна безпека, ризик, кіберзлочинність.  
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Постановка проблеми. Готельне господарство України є висо-
корентабельною галуззю економіки, надійним джерелом формування 
державного бюджету, важливим засобом культурного, пізнавального 
та духовного розвитку громадян. 

Сучасні дослідження підтверджують, що на підприємствах го-
тельного бізнесу спостерігається значна невідповідність потреб і запи-
тів споживачів обсягам і якості пропонованих послуг, у т. ч. йдеться 
про недостатній рівень безпеки, що обмежує інвестиційну привабли-
вість у вказаній сфері.  

Безпека готельних підприємств забезпечує стабільність їх функ-
ціонування, стійкий розвиток і здатність протистояти небезпеці та пе-
решкодам у досягненні бізнесових цілей, ефективність економічної 
діяльності та особисту безпеку персоналу й клієнтів. 

Стан дослідження. Вагомий внесок у дослідження питання 
безпеки підприємства здійснили провідні вітчизняні та зарубіжні нау-
ковці, серед яких З. Варналій, В. Микитенко, С. Покропивний, А. Сос-
нін, Н. Стельмащук, Н. Внукова, М. Єрмошенко, Є. Картузов, Н. Іван-
ченко, В. Лугова, Б. Купчак, С. Омельчук, Л. Томаневич та інші. Не-
зважаючи на широкий спектр досліджень щодо проблем та заходів із 
забезпечення безпеки підприємства, вивчення сутності й структури 
безпеки підприємств готельного бізнесу залишається поза увагою бі-
льшості наукових робіт. 

Метою дослідження є аналіз та обґрунтування теоретичних 
основ щодо забезпечення безпеки підприємства готельного бізнесу, 
вивчення ризиків та небезпек, які негативно впливають на стан за-
хищеності суб’єктів господарювання та споживачів готельно-
туристичних послуг. 

Виклад основних положень. Готельне господарство – важлива 
складова туристичної інфраструктури, яка відіграє ключову роль у 
формуванні туристичного продукту на світовому ринку туристичних 
послуг. Однією з особливостей готельного бізнесу є те, що він підда-
ється прямому й опосередкованому впливу зовнішнього середовища, 
що й зумовлює відповідні ризики. Будь-яке підприємство готельного 
типу відчуває ризики, пов’язані з його виробничою, комерційною, по-
середницькою та іншою діяльністю. Фактор ризику змушує керівників 
готельних підприємств економити фінансові та матеріальні ресурси, 
розраховувати ефективність нових проектів, комерційних угод. Він 
визначає небезпеку втрати ресурсів або недоотримання доходів у порі-
внянні з раціональним використанням ресурсів. 

Ризик у діяльності готельного підприємства – це ймовірність то-
го, що підприємство зазнає збитків або витрат у разі прийняття управ-
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лінського рішення, яке не виконується, або під час прийняття якого 
були допущені помилки [12, с. 130]. 

Безпека клієнтів є важливим аспектом діяльності будь-якого го-
тельного підприємства. Готельєри повинні гарантувати своїм клієнтам 
максимальний рівень безпеки під час проживання.  

Розглянемо економічну, фінансову, соціальну та інформаційну 
безпеку підприємств готельного бізнесу. 

Економічна безпека готелю – це стан захищеності життєво важ-
ливих інтересів готелю від внутрішніх і зовнішніх загроз (джерел не-
безпеки), сформований адміністрацією та колективом готелю шляхом 
реалізації системи заходів правового, економічного, організаційного, 
інженерно-технічного і соціально-психічного характеру [2]. 

Забезпечення економічної безпеки готельного підприємства 
охоплює захист: 

– матеріальних і фінансових цінностей; 
– персоналу; 
– інтелектуальної власності (у тому числі комерційної таємниці); 
– а також інформаційне забезпечення комерційної діяльності го-

телю в ринкових умовах. 
Існують різноманітні види класифікації ризиків. Кожна з них 

дозволяє виявляти в ризиках певні властивості.  
Н.М. Внукова найбільш актуальною для готельних підпри-

ємств вважає класифікацію ризиків за зовнішніми й внутрішніми 
факторами (рис. 1) [1].  

 

 
 

Рис. 1. Класифікаційні групи факторів ризику готельного підприємства 
 
Джерело [1] 
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Окрім вказаної класифікації, ризики діяльності готельних під-
приємств можна поділити на: 

1. Ризики, наслідки яких впливають на людей. Ця група поділя-
ється на дві підгрупи: ризики, що впливають на персонал, та ризики, 
що впливають на відвідувачів. Це, наприклад, поломки обладнання, 
катастрофи, неадекватні дії персоналу, кримінал та інші. 

2. Ризики, наслідки яких впливають на виробничі системи та за-
грожують їх цілісності. Це, наприклад, катастрофи, крадіжки, вихід з 
ладу устаткування тощо. 

Розглядаючи різні категорії ризиків, характерних для підпри-
ємств готельного бізнесу, варто згадати про форс-мажорні обставини 
або обставини непереборної сили, оскільки вони відрізняються від ін-
ших видів ризиків більш серйозними й глобальними наслідками.  

Економічна безпека підприємств готельного бізнесу забезпечу-
ється діяльністю служби безпеки готелю. Таким чином, узагальнюючи 
вищесказане, можна сформулювати наступні завдання служби безпеки 
готельного підприємства [13, с. 71]: 

1. Своєчасне забезпечення керівництва готелю надійною і всебі-
чною інформацією про стан внутрішнього і зовнішнього середовища, 
що дозволяє ухвалювати прогностичні рішення і відповідно діяти: ви-
являти загрози і чинники ризику, які можуть торкнутися економічних 
інтересів готельного підприємства і зашкодити його нормальному  
функціонуванню. 

2. Організація максимально ефективної діяльності щодо збору 
інформації, в т. ч. дублювання структурними підрозділами функцій 
один одного. 

3. Розробка коротко- і довгострокових прогнозів впливу навко-
лишнього середовища на господарську діяльність готелю. Розробка 
рекомендацій щодо локалізації і нейтралізації чинників ризику, що 
активізуються. 

4. Посилення сприятливих і локалізація несприятливих чинників 
впливу навколишнього середовища на господарську діяльність підпри-
ємства готельного бізнесу (управління ризиками). 

Розглядаючи фінансову безпеку підприємств готельного бізне-
су, слід звернути увагу на загрози, що виникають у процесі фінансової 
діяльності готелю. 

Фінансова безпека готельного підприємства – це такий його фі-
нансовий стан, який характеризується [5, с. 174]: 

– по-перше, збалансованістю і якістю сукупності фінансових ін-
струментів, технологій і послуг, що використовуються підприємством;  

– по-друге, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх загроз;  
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– по-третє, здатністю фінансової системи підприємства забезпе-
чувати реалізацію фінансових інтересів, місії і завдань; 

– по-четверте, забезпечувати ефективний і сталий розвиток цієї 
фінансової системи. 

Загроза фінансовій безпеці готельного підприємства – це наявне 
чи потенційно можливе явище або чинник, який створює небезпеку 
для реалізації фінансових інтересів готельного підприємства та не дає 
можливості на належному рівні виконувати домовленості [3]. 

До внутрішніх небезпек і загроз, що впливають на фінансову 
безпеку готельного підприємства, відносять навмисні або випадкові 
помилки менеджменту у сфері управління фінансами підприємства, 
пов’язані з: 

– вибором стратегії підприємства; 
– управлінням та оптимізацією активів і пасивів готельного 

підприємства (розробка, впровадження і контроль управління дебі-
торською і кредиторською заборгованостями, вибір інвестиційних 
проектів і джерел їх фінансування, оптимізація амортизаційної і 
податкової політики). 

До зовнішніх загроз фінансової безпеки підприємств готельного 
бізнесу належать: 

– наявність значних фінансових зобов’язань; 
– нерозвиненість ринків капіталу та їхньої інфраструктури; 
– недостатньо розвинена правова система захисту прав інвесто-

рів і виконання законодавства; 
– криза грошової і фінансово-кредитної систем; 
– нестабільність економіки; 
– недосконалість механізмів формування економічної політики 

держави. 
Таким чином, для забезпечення фінансової безпеки підпри-

ємства готельного бізнесу необхідно вирішувати наступні завдан-
ня [6, с. 117]: 

1. Ідентифікувати небезпеки і загрози підприємству. 
2. Встановити систему моніторингу фінансової безпеки. 
3. Розробити заходи, спрямовані на забезпечення фінансової 

безпеки готелю (як у короткостроковій, так і довгостроковій перс-
пективі). 

4. Контролювати виконання всіх заходів, що відбуваються  
в готелі. 

5. Аналізувати виконання заходів, оцінювати їх, корегувати. 
6. Здійснювати профілактику небезпек і загроз, у такий спосіб 

знижуючи ризик виникнення загроз. 
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Для прибутковості та фінансової стійкості будь-яке підприємст-
во готельного бізнесу повинно швидко реагувати на зовнішні чинники. 
Виконання вищенаведених заходів дозволить контролювати ситуацію і 
своєчасно реагувати на фінансові загрози, що можуть призвести до 
негативних наслідків. 

Досліджуючи соціальну безпеку підприємства готельного бізне-
су, спостерігається деяка розбіжність думок щодо сутності поняття 
«соціальна безпека».  

Б. Купчак [7, с. 334] та С. Омельчук [11, с. 208] розглядають со-
ціальну безпеку як невід’ємну частину економічної безпеки підпри-
ємства. При цьому соціальна безпека підприємства полягає у забез-
печенні працівникам належного рівня доходів (прожитковий міні-
мум, відповідність заробітної плати кваліфікації працівників, моти-
вація оплати праці за результатами роботи), а також прийнятних 
умов праці та відпочинку.  

Однак такий погляд на сутність соціальної безпеки підприємст-
ва готельного бізнесу не бере до уваги рівень соціальної взаємодії між 
працівниками у колективі та керівництвом, а також між працівниками 
сфери обслуговування та клієнтами. 

Соціальну безпеку підприємства слід розглядати у двох аспек-
тах. По-перше, вона дійсно пов’язана із забезпеченням належного рів-
ня оплати праці персоналу готелю. Через низький рівень доходів го-
тель ризикує втратити найбільш мобільну частину свого інтелектуаль-
ного капіталу – освічених працівників. Водночас соціальна безпека 
передбачає задоволення соціальних потреб і персоналу, й осіб, що 
проживають в готелі. До таких потреб можна віднести: можливість 
застосування знань, умінь і навичок; підвищення кваліфікації, участь у 
міжнародних програмах та тренінгах, перепідготовку; створення без-
печних умов праці та проживання; забезпечення впевненості у майбу-
тньому, гарантії зайнятості, стабільності; можливість кар’єрного зрос-
тання; забезпечення участі в управлінні; можливість для самореалізації 
та творчості [10, с. 68]. 

Таким чином, соціальну безпеку в підприємствах готельного 
бізнесу доцільно розглядати як створення системи взаємовигідних 
партнерських відносин між персоналом та керівництвом готелю, а 
також між персоналом та клієнтами, що забезпечується задоволен-
ням матеріальних і нематеріальних потреб та реалізацією інтересів 
підприємства.  

Соціальні загрози підприємства готельного бізнесу – це чинни-
ки, які руйнують людський потенціал готелю та перешкоджають його 
розвитку на рівні особистості (низький рівень задоволення потреб, як 
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працівників, так і клієнтів), на рівні колективу (низька якість взаємо-
відносин із колегами і керівництвом), на рівні підприємства (відсут-
ність соціальної відповідальності бізнесу і партнерства, низький рівень 
досягнення цілей готельного підприємства) [10, с. 70]. 

Одним із актуальних питань безпеки підприємства готельного 
бізнесу є інформаційна безпека готелю, оскільки будь-яка цілеспрямо-
вана й недружня акція проти інтересів підприємства починається зі 
збору інформації. 

У зв’язку з погіршенням таких складових інформаційних ресур-
сів, як конфіденційність, цілісність, доступність і достовірність, спо-
стерігаються збої у функціонуванні систем управління, розголошують-
ся відомості, що становлять комерційну таємницю, порушується до-
стовірність фінансової документації [4, с. 126]. Основні інформаційні 
загрози представлені на рис. 2.  

 

 
 

Рис. 2. Основні групи інформаційних загроз  
підприємства готельного бізнесу 

 
Джерело: Авторська розробка на основі [4]. 
 
Аналізуючи інформаційну безпеку в готельних підприємствах, 

особливо слід звернути увагу на кіберзлочинність. Це порушення чу-
жих прав та інтересів в автоматизованих системах обробки даних [15]. 
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Згідно з дослідженням, третина українських компаній, у тому 
числі й готельні підприємства, за останній рік відзначила зростання 
ризику кібератак, адже, як показує практика, кібератаки часто призво-
дять до витоку клієнтських баз чи персональних даних користувачів.  

За даними Ради Європи, шахрайство з кредитними картками 
завдає збитків на суму 400 млн доларів США щорічно; віруси – на 
12 млн дол., прибутки від незаконного використання патентів та 
торгових марок – 250 дол. на рік, що становить 5% від обсягів сві-
тової торгівлі [15]. 

Підприємствам готельної індустрії доводиться працювати з да-
ними банківських карток та іншою конфіденційною інформацією своїх 
клієнтів, тому цей вид бізнесу є одним із найбільш вразливих до по-
гроз витоку даних та троянських атак.  

В інформаційних системах готельного бізнесу обробляються 
конфіденційні дані клієнтів і співробітників, у т. ч. поштові адреси, 
номери контактних телефонів, адреси електронної пошти, дані кре-
дитних і дебетових карт. Відтак готельний сектор залишається од-
ним із найбільш бажаних та цікавих «приманок» для кіберзлочин-
ців, адже на нього припадає близько 15% від загального числа ви-
падків витоку даних. 

Існує цілий ряд різновидів шахрайства, з якими зустрічається 
готельна індустрія. Як правило, ці шахрайства здійснюють через Ін-
тернет або електронну пошту. Шахрайство із кредитними картками – 
один з найпоширеніших видів злочинів, з яким зустрічаються підпри-
ємства, що обробляють фінансові дані клієнтів. 

За даними аналітичної компанії Forrester Research, приблизно 
у 85% випадків витік інформації відбуваються через дії співробіт-
ників постраждалої організації (інсайдерів). Інсайдерський інци-
дент може бути результатом недбалості співробітника, його несан-
кціонованого доступу до конфіденційної інформації, крадіжки ноу-
тбука, слабкого управління щодо ідентифікаційних даних і т.д.  
У результаті успішної інсайдерської атаки можливі: різке зниження 
доходів компанії, юридичні наслідки, а також погіршення іміджу 
бренда. 

Слід зазначити, що сьогодні більшість керівників підприємств 
готельного сектора розуміє важливість підтримки високого рівня ін-
формаційної безпеки. Зі зростанням рівня кіберзлочинності ступінь 
цієї поінформованості також зростає, і керівники готельних компаній 
почали з більшою відповідальністю ставитись до забезпечення інфор-
маційної безпеки як одного з головних завдань. 
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Отже, для забезпечення інформаційної безпеки в готельних під-
приємства необхідно [4, с. 127]: 

1) аналізувати й узагальнювати потенційні загрози та причини 
порушень; 

2) розробляти методики оцінки інформаційних ризиків; 
3) проводити інформаційні обстеження ресурсів підприємства; 
4) розробляти політику та концепції інформаційної безпеки; 
5) розробляти корпоративний стандарт забезпечення інформа-

ційної безпеки готелю; 
6) частину інформації віднести до категорії обмеженого доступу 

(службова таємниця); 
7) стежити за експлуатацією технічних заходів захисту ін-

формації. 
Висновок. Для підвищення рівня безпеки підприємств готель-

ного бізнесу обов’язково насамперед своєчасно здійснювати аудит і 
контроль функціонування системи інформаційної безпеки та мати мож-
ливість ліквідації ризиків; розробити механізм управління безпекою 
підприємства на засадах контролінгу, а також аналізувати загрози вну-
трішнього та зовнішнього середовища. 
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Рибун М.В. Безопасность предприятий гостиничного бизнеса 

как объект теоретического исследования 
Рассмотрены современные угрозы экономической, финансовой, со-

циальной и информационной безопасности предприятий гостиничного 
бизнеса. Проанализированы подходы отечественных ученых к классифи-
кации видов угроз в деятельности гостиничных предприятий. На основе 
анализа концептуальных подходов к организации защиты интересов хо-
зяйствующих субъектов сформулированы задачи по обеспечению высоко-
го уровня безопасности. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, финансовая безо-
пасность, социальная безопасность, информационная безопасность, риск, 
киберпреступность. 
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УДК 65.012.8:33                          Т.О. Скрипко, О.Р. Сватюк  

 
ПІДПРИЄМНИЦТВО В СИСТЕМІ  

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 
 
Проаналізовано погляди сучасних вітчизняних та зарубіжних фахів-

ців щодо трактування економічної безпеки держави, змісту безпеки під-
приємництва та її основних складових. Подано авторське бачення місця 
підприємницького сектора у забезпеченні економічної безпеки держави. 

Ключові слова: економічна безпека, підприємництво, розвиток, 
захищеність. 

 

Постановка проблеми. Проблема економічної безпеки Украї-
ни є пріоритетною в контексті її розвитку як суверенної держави, що 
актуалізує відповідні наукові дослідження. Діяльність щодо забезпе-
чення безпеки суспільства має багатодисциплінарний та взаємо-
пов’язаний характер.  

Мета і завдання дослідження. Для сучасного малого підпри-
ємництва характерне загострення проблеми економічної безпеки дер-
жави. Метою дослідження є розкриття соціально-економічної місії 
підприємницької діяльності у контексті стабільності розвитку суспіль-
ства. Відповідно поставлено наступні завдання дослідження:  

– розглянути теоретичні підходи до трактування економічної 
безпеки держави; 

– проаналізувати погляди сучасних вітчизняних та зарубіж-
них фахівців щодо змісту безпеки підприємництва та її основних 
складових; 

– висвітлити авторське бачення місця підприємницького сектора 
у забезпеченні економічної безпеки держави. 

Стан дослідження. Наукові дослідження за напрямом економі-
чної безпеки відбуваються досить активно, свідченням чого є низка 
фундаментальних праць іноземних та українських [1, 2, 3, 4] науков-
ців. Безпека є певним станом, характеристикою, властивістю об’єкта. 
Правильна оцінка її рівня є вкрай важливою для кожного суб’єкта, хо-
ча власні оцінки не завжди збігаються з її реальним рівнем. Проблема 
подальших теоретичних розробок у сфері визначення поняття еконо-
мічної безпеки особливо актуалізується через відсутність законодавчо 
визначеного поняття економічної безпеки, що призводить до помилок 
у формуванні програм економічного розвитку. Наукове розуміння без-
пеки ґрунтується на стані захищеності, що означає відсутність систе-
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моруйнівних загроз у рамках механізмів, що притаманні даній соціа-
льно-економічній системі. 

Виклад основних положень. Оцінка суспільних процесів у 
контексті безпеки, виявлення несприятливих чинників, зовнішніх та 
внутрішніх обмежень дає змогу краще побачити наявні і потенційні 
можливості та загрози суспільному розвиткові. Узагальнюючи наукові 
думки щодо трактування сутності економічної безпеки, ми дійшли 
висновку, що у сенсі світоглядного, ціннісного рівня має місце держа-
воцентричний, антропоцентричний і транзитивний підходи.  

Вітчизняна традиція схиляється більше до державоцентричного 
підходу, вважаючи безпеку особи другорядною щодо безпеки держави. 
Економічна безпека визначається як сукупність умов та чинників, що 
забезпечують незалежність національної економіки, її стабільність і 
стійкість, здатність до постійного оновлення та самовдосконалення. 

М. Єрмошенко під економічною безпекою розуміє спромож-
ність держави розробляти та здійснювати власну економічну політику, 
а також визначати та реалізувати власні національні інтереси тощо [3]. 

Натомість дослідники іншої наукової школи дотримуються 
антропоцентричного підходу (див. схему 1), за якого у контексті 
безпеки розглядаються здебільшого питання соціалізації та параме-
три діяльності держав і підприємств, які на неї впливають (зокрема, 
гарантування певного рівня доходів, система освіти, рівень заробіт-
ної плати тощо) [4, с. 18].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Схема 1. Чинники, що впливають на рівень економічної безпеки особи 

 
Цільова функція розвитку суспільства досягається за рахунок 

високого життєвого рівня, поєднання економічної безпеки регіонів, 

Економічна безпека особи 
(високий рівень якості життя) 

Економічна безпека  
держави (макрорівень): 

- освіта 
- охорона здоров’я 
- рівень інфляції 
- соціальні гарантії 
- забезпеченість житлом 
- культура 

Економічна безпека  
підприємства (мікрорівень): 

- зайнятість та її гарантування 
- умови та оплата праці 
- прогнозування майбутнього 

рівня доходів 
- безробіття та неповна занятість
- вільний час тощо
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галузей та підприємств із соціальною безпекою, а парадигми економі-
чної безпеки поза рівнем окремої особи практично не існує.  

Антропоцентрична система економічної безпеки не охоплює фі-
нансовий, енергетичний, інвестиційний, інноваційний, регіональний 
аспекти, що робить її вужчою за державоцентричну, проте дозволяє 
чіткіше сфокусуватися на цільовій функції розвитку суспільства. Зрос-
танню ролі безпеки суспільства сприяє розвиток демократії, прагнення 
до створення так званого громадського суспільства, у якому потреба 
забезпечення безпеки індивіда стає домінуючою. Це узгоджується з 
класичною мотиваційною теорією А. Маслоу, де потреби у безпеці 
позиціонуються як другий рівень базових потреб. 

Акценти державоцентричного та антропоцентричного вимірів 
економічної безпеки виявилися діаметрально протилежними, що сфор-
мувало транзитивний підхід до проблеми. Як зауважує Г. Пастернак-
Таранушенко, для забезпечення економічної безпеки держава бере на 
себе організаційно-керівні функції з метою забезпечення суспільних 
потреб, потреб населення та кожного її громадянина [1]. За такого під-
ходу економічна безпека розглядається як якісна характеристика еко-
номічної системи, що визначає її здатність підтримувати умови життє-
діяльності населення, забезпечувати ресурсами розвиток національно-
го господарства і послідовно реалізовувати державні інтереси. 

У дослідженнях безпеки термінологічно по-різному визначають 
моделі національної безпеки держав, що спричиняє певну неустале-
ність категоріального апарату. Оскільки економічна безпека об’єкта 
трактується як стан захищеності економічних інтересів із загальною 
метою його відтворення, в центр визначення економічної безпеки слід 
ставити саме категорію економічного відтворення. Це стосується еко-
номічного відтворення трудових ресурсів індивідуума, підприємницт-
ва (відтворення капіталу) і суто держави, узгодження індивідуальних, 
групових та національних інтересів. Крім того, таке трактування зосе-
реджується на механізмах суспільного відтворення, а також на проти-
дії внутрішнім загрозам сталого розвитку. У цьому полягає значення 
економічної безпеки для забезпечення дієздатності системи. 

З огляду на широке коло проблем, які розглядаються в межах 
поняття економічної безпеки, слід узагальнити бачення різних до-
слідників. Економічна безпека держави – це системоутворювальне 
поняття, яке охоплює забезпечення стабільності управління націо-
нальним господарством, захист економічних трансформацій від не-
гативних внутрішніх та зовнішніх чинників і сприяння сталого роз-
витку суспільства для досягнення основної мети – соціальних по-
треб населення.  
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Отже, економічна безпека, з нашої точки зору, може бути ви-
значена як складна категорія, що характеризує здатність національної 
економіки до розширеного самовідтворення з метою задоволення на 
визначеному рівні потреб власного населення і держави, протистояння 
дестабілізуючій дії чинників, що створюють загрозу нормальному роз-
витку країни, забезпечення конкурентоспроможності національної 
економіки у світовій системі господарювання.  

Категорію «економічна безпека» можна розглядати у функціо-
нально-структурному аспекті, тобто як сукупність взаємопов’язаних 
систем безпеки, які відображають функціонування окремих компонен-
тів або сфер економічної системи держави. Це може бути інвестиційна, 
фінансова і зовнішньоекономічна безпека, яка особливо впливає на 
стан національної безпеки загалом. 

Залишаючись одночасно фундаментом національної безпеки, 
економічна безпека проявляється в інших видах національної безпеки, 
проникаючи в них і взаємодіючи з ними, акумулює їхню дію. Об’єкт 
забезпечення економічної безпеки змінюється з розвитком суспільства. 
В економічно розвинених державах уже не є нагальною проблема їх-
ньої спроможності реалізовувати рішення адміністративного менедж-
менту, натомість можливість економічних суб’єктів різних рівнів діяти 
відповідно до власних базових інтересів є однією з найважливіших. Це 
означає, що підприємництво стає об’єктом забезпечення економічної 
безпеки у загальній системі економічної безпеки країни.  

У розвинених країнах підприємництво є невід’ємною складовою 
соціально-економічної та політичної стабільності суспільства і держа-
ви. Особливо важливою у забезпеченні безпеки держави є економічна 
безпека підприємництва, належний рівень якої забезпечує фінансову 
стійкість та незалежність підприємств. Крім того, безпека підприємни-
цтва забезпечує реальне економічне зростання: відбувається попов-
нення бюджетів усіх рівнів, розвивається фінансово-кредитна сфера, а 
отже, зміцнюється фінансовий потенціал економіки загалом. 

Підприємництво – це динамічний елемент бізнесу, який являє 
собою ініціативну, самостійну діяльність. Проте сьогодні відсутнє 
єдине загальновизнане обґрунтування сутності поняття «економічна 
безпека підприємництва». Зауважимо, що бізнес – поняття більш ши-
роке, ніж підприємництво, оскільки до нього належить також здійс-
нення одноразових комерційних угод, спрямованих на одержання 
доходу у будь-якій сфері діяльності. Основні ознаки підприємництва 
як економічної категорії – незалежність, ініціативність, індивідуалі-
зація, суспільний характер, адаптивність, динамічність, інновацій-
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ність (креативність), ризикованість, майнова відповідальність та ре-
зультативність.  

Вважаємо правильним визначення суті економічної безпеки 
підприємства, запропоноване Т.Г. Васильцівим [6], який формулює її 
як стан функціонування, за якого підприємство та його продукція є 
конкурентоспроможними на ринку й одночасно гарантується найефек-
тивніше використання ресурсів, інтелектуального та кадрового потен-
ціалу; стабільність та прогресивність розвитку; можливість протидіяти 
негативним чинникам зовнішнього і внутрішнього середовища його 
функціонування.  

Доволі незвичною рисою є те, що суб’єкт економічної безпеки 
підприємництва є одночасно і її об’єктом. Як об’єкт безпеки, підпри-
ємництво є елементом соціально-економічної системи, якому власти-
вий певний рівень захищеності, а як суб’єкт – у той же час здійснює 
поліпшення стану власної захищеності. Суб’єкт забезпечення безпеки 
є гарантом безпеки всіх учасників відтворювального процесу, в тому 
числі власників, керівників, персоналу.  

Стосовно коректності словосполучень «суб’єкт безпеки» та 
«об’єкт безпеки» існують суперечливі позиції. «У змістовому плані 
об’єкт – ім’я предмета або особи, на який спрямована дія, виражена 
дієсловом» [7, с. 259]. Як носій субстанціональних властивостей і 
характеристик, суб’єкт визначає якісні особливості об’єкта, який 
перебуває в залежності від нього і позбавлений самостійної сутнос-
ті [8, с. 1001]. Тому більш коректне, на нашу думку, тлумачення 
об’єкта безпеки як об’єкта діяльності суб’єктів щодо забезпечення 
безпеки, водночас є доволі незручним і справедливим тільки у ди-
намічному та нормативному ракурсах. Так само некоректними з 
наукової точки зору можуть вважатися вирази «мета безпеки», «за-
вдання безпеки», «функції безпеки», проте з огляду на зручність 
таких словоформ вони вживаються більшістю дослідників пробле-
ми економічної безпеки.  

На думку Т.В. Хайлової, економічна безпека підприємництва – 
це інтегрований «блок системи державного управління і водночас 
системи ринку» [9]. Місце економічної безпеки підприємництва у 
системі економічної безпеки національної економіки, на наш погляд, 
найбільш вдало представлено Т.Г. Васильцівим [6]. Багаторівнева 
ієрархічна декомпозиція за функціональними складниками серед 
елементів внутрішньої структури охоплює економічну незалежність, 
ефективність функціонування та здатність до розвитку, що ми вважа-
ємо необхідною інвестиційно-інноваційною складовою в системі 
економічної безпеки держави.  
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В.Ф. Проскура та С.А. Жуков вважають, що «основою фор-
мування економічної безпеки підприємства повинно стати визна-
чення площин, у межах яких виникають фактори небезпеки. До них 
належать: економічні; технічні – пов’язані з використанням застарі-
лих технологій та обладнання; інформаційні – спричинені неповно-
цінністю інформації; правові – недосконалість правової бази; соціа-
льні – незадоволеність працівників певними аспектами управління 
та інші» [5, с. 306]. 

Зміст економічної безпеки ми визначаємо як стан захищеності 
корпоративних ресурсів і підприємницьких можливостей, який ком-
пенсує внутрішні і зовнішні загрози розвитку суб’єкта підприємниц-
тва та створює необхідні умови для забезпечення його стабільного 
функціонування. До нагальних проблем та суттєвих загроз економі-
чній безпеці підприємництва в Україні, зокрема, належать коруп-
ційні дії за відсутності державних механізмів стримування та неза-
безпеченість ефективного захисту підприємців у легальному право-
вому полі держави.  

Конкурентоспроможність малого підприємства пов’язана зі сту-
пенем забезпечення його економічної безпеки. Так, створення продук-
ту з новими техніко-технологічними характеристиками може вважати-
ся навіть загрозливим чинником, якщо цей процес суттєво погіршує 
такі показники конкурентоспроможності, як рентабельність або окуп-
ність. У даному контексті слушним видається зауваження Н.І. Чухрай, 
що ефективність діяльності можна регулювати шляхом міжфункціона-
льної кооперації інноваційних підрозділів і маркетингових служб [10, 
с. 63]. Лише збалансована стратегія розвитку, в якій оптимізовано фі-
нансово-економічні ресурси, може вважатися сприятливою для під-
тримання економічної безпеки. Не останню роль у процесах взаємоуз-
годження розвитку з фінансовими стратегіями відіграє політика ціноу-
творення. Корисний ефект інноваційного продукту прямо залежить не 
тільки від власної конкурентоспроможності, але й від ціни споживан-
ня, яка часто є основним критерієм для кінцевого споживача. Отже, ми 
вважаємо, що відношення ціни споживання до власне конкурентосп-
роможності товару обумовлює як часові, так і якісні параметри дифузії 
інновацій.  

Висновки. Підсумовуючи викладене, зазначимо, що економічна 
безпека є важливою науковою та прикладною проблемою, пріоритет-
ним напрямком національної безпеки держави. Як і будь-якій молодій 
галузі, науці про економічну безпеку притаманні значні методологічні 
розбіжності щодо засадничих категорій. Так, категорії економічної 
безпеки та, зокрема, економічної безпеки підприємництва, в науковій 
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літературі трактуються по-різному. Координуюча і керівна роль у про-
цесі забезпечення економічної безпеки країни належить державі, що 
об’єктивно зумовлено функцією держави як гаранта національних ін-
тересів. Існує тісний зв’язок між забезпеченням вільного підприємниц-
тва, сприятливого економіко-правового середовища бізнесу, соціаль-
но-економічним зростанням держави та формуванням визначальних 
складників системи безпеки національної економіки. 

Економічна безпека підприємництва є актуальною економічною 
категорією, яку можна розглядати системно як сукупність властивос-
тей стану її підсистем, що забезпечує можливість досягнення цілей 
системи в цілому, захисту інтересів не тільки підприємців, а й спожи-
вачів, найманих працівників та державних інституцій. Методики моні-
торингу, аналізу, визначення загроз, критеріальної ідентифікації, оцін-
ки інтегрального показника економічної безпеки є неузагальненими. 
Потребує наукового доопрацювання також оцінка рівня економічної 
безпеки підприємництва як чинника розвитку соціально-економічної 
системи, що зумовлює необхідність подальших наукових досліджень у 
цьому напрямі. 
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Скрипко Т.О., Сватюк О.Р. Предпринимательство в системе 

экономической безопасности государства 
Проанализированы позиции современных отечественных и зару-

бежных специалистов, касающиеся трактовки экономической безопасно-
сти государства, содержания безопасности предпринимательства и ее 
основных составляющих. Представлено авторское видение места пред-
принимательского сектора в обеспечении экономической безопасности 
государства. 
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льство, развитие, защищенность. 

 
Skrypko T.O., Svatyuk O.R. Business in the state of economic security 
The views of present-day national and foreign specialists are analysed 

in relation to interpretation of economic security of the state, maintenance of 
safety of enterprise and its basic components. It’s given the author’s opinion 
about the business sector in promoting economic security. 
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НАУКОВЕ ЖИТТЯ 
 
 

КРУГЛИЙ СТІЛ 
 
 
31 травня 2013 у Львівському державному університеті внутрішніх 

справ спільно з Державною установою «Інститут економіки та прогнозу-
вання НАН України» та Львівською торгово-промисловою палатою від-
булася Міжнародна науково-практична конференція «Легалізація еконо-
міки та протидія корупції в системі економічної безпеки держави». 

Ознайомившись із матеріалами конференції, заслухавши та об-
говоривши доповіді, у процесі конструктивної дискусії учасники кон-
ференції висловили думку, що за період незалежності України однією 
із системних проблем розвитку залишається недостатня ефективність 
управління економікою країни, вирішення якої потребує модернізації 
базових галузей економіки, формування сприятливого економічного 
середовища для розвитку підприємництва і реалізації права на підпри-
ємницьку діяльність. 

У Програмі економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне 
суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», 
запропонованій Президентом України В.Ф. Януковичем, передбачено 
низку завдань із відновлення економічного зростання й модернізації 
економіки країни. 

Запорукою економічного розвитку держави, особливо в умовах 
євроінтеграції України, є належний рівень її економічної безпеки та 
суб’єктів підприємницької діяльності. 

Важливість проблеми забезпечення економічної безпеки набу-
ває особливої гостроти у зв’язку із надмірною криміналізацією і тіні-
зацією у секторі підприємництва, зниженням рівня економічної безпе-
ки регіонів нашої країни, погіршенням інтегрованих показників соціа-
льно-економічного розвитку та підприємницької активності, націона-
льної безпеки загалом. 

Політика детінізації економіки та зміцнення економічної безпе-
ки підприємництва повинна стати суттєвим важелем активізації під-
приємницької діяльності населення, підвищення рівня життя громадян, 
залучення інвестиційних ресурсів в економіку та забезпечення соціа-
льно-економічного розвитку нашої країни. 
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Зважаючи на це, учасники конференції акцентували: 
1. В Україні необхідно завершити формування постійно діючого 

механізму інституційного громадського та державно-правового регулю-
вання розвитку підприємництва, який повинен ґрунтуватися на: ефектив-
ній системі державного, нормативно-правового, фінансово-організацій-
ного та інших складових державного управління розвитком підприємниц-
тва; повноцінній участі органів державної влади усіх рівнів у процесах 
забезпечення економічної безпеки підприємництва; достатній інфраструк-
турі та розгалуженій мережі недержавних інституцій сприяння розвитку і 
забезпечення економічної безпеки підприємницької діяльності. 

2. Основними вимогами для забезпечення ефективності системи 
управління економічною безпекою підприємництва в Україні повинні 
стати: захищеність підприємницького середовища через посилення 
відповідальності держави (правової, судової, інституційної тощо) пе-
ред суб’єктами підприємницької діяльності; альтернативність політики 
сприяння і розвитку підприємництва; адаптивність системи управління 
економічною безпекою підприємництва; внутрішня збалансованість 
основних параметрів системи економічної безпеки підприємництва; 
орієнтація системи державного регулювання підприємництва на зміц-
нення його економічної безпеки; стратегічна орієнтація на тривалий та 
раціональний розвиток підприємницького середовища. 

3. Державна політика забезпечення економічної безпеки підпри-
ємництва повинна реалізовуватися і на макро-, і на мікрорівнях управ-
ління. Для забезпечення економічної безпеки держави та добробуту її 
громадян, захисту конкурентного середовища, реалізації конституцій-
ного права кожного громадянина на підприємницьку діяльність, фор-
мування сприятливого та передбачуваного правового поля для його 
реалізації слід забезпечити на макроекономічному рівні посилення 
програмно-нормативного регламентування економічної безпеки під-
приємництва; сприяння підвищенню рівня мотивації органів місцевого 
самоврядування щодо здійснення заходів зі зміцнення економічної 
безпеки підприємництва. 

Як доповнення до традиційних, пріоритетними напрямами удо-
сконалення державного регулювання підприємництва на регіонально-
му та місцевому рівнях управління в Україні повинні стати: 

– активізація управлінських функцій органів державної влади у 
напрямі формування безпечного підприємницького середовища; 

– удосконалення регуляторної політики, ліквідація виявів моно-
полізму, «клієнтських» відносин і корупції у стосунках «влада-бізнес»; 

– спрощення дозвільної системи, мінімізація видів господарсь-
кої діяльності, які підлягають ліцензуванню, усунення технічних 
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бар’єрів під час здійснення господарської діяльності, а також запрова-
дження механізмів участі громадських асоціативних підприємницьких 
об’єднань у процесі ухвалення дозвільних рішень і формування засад 
державної регуляторної політики; 

– сприяння посиленню рівня фінансової безпеки підприємницт-
ва через розвиток регіональної мережі страхових і гарантійних фондів, 
кредитної кооперації підприємництва; 

– імплементація принципів acquis commuanitaire (спільного до-
робку ЄС) у вітчизняну регуляторну політику для зниження рівня по-
літизації регіональних і місцевих органів влади, недопущення політи-
зації діяльності регуляторних органів та неправомірного втручання 
державних і органів місцевого самоврядування у діяльність суб’єктів 
господарювання. 

4. З метою створення дієвої системи запобігання корупції, вияв-
лення та подолання її соціальних передумов і наслідків пропонується 
забезпечити реалізацію Закону України «Про засади запобігання та 
протидії корупції». 

Для цього: 
– розробити та подати на розгляд Верховної Ради України зага-

льнонаціональну державну програму протидії корупції; 
– розробити та подати на розгляд Верховної Ради України Дер-

жавну програму широкого запровадження безготівкових розрахунків, 
забезпечити пришвидшення розвитку національної системи масових 
електронних платежів, завершити перехід на безготівкову форму ви-
плати заробітної плати всіма організаціями та підприємствами незале-
жно від форм власності; 

– забезпечити реалізацію рекомендацій групи країн по боротьбі 
з корупцією Ради Європи (СКЕСО), ратифікацію міжнародних анти-
корупційних актів та упорядкувати відповідно до них законодавство з 
питань протидії корупції; 

– оприлюднювати інформацію про використання коштів держа-
вного та місцевих бюджетів; 

– удосконалити систему добору та професійної підготовки кад-
рів правоохоронних органів із питань боротьби з корупцією; 

– підвищувати рівень соціального захисту, матеріального і жит-
лового забезпечення працівників правоохоронних органів та суддів, 
забезпечувати особисту безпеку таких осіб і членів їхніх сімей; 

– активізувати наукові дослідження відповідними інститутами 
щодо розробки загальновизнаних критеріїв оцінки тіньової економіки і 
корупції, визначення їх обсягів і масштабів в усіх сферах економічної 
діяльності країни; 
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– ініціювати програми правової та економічної освіти з питань 
подолання корупції в навчальних закладах України; 

– більш предметно залучати потенціал громадських організацій, 
засобів масової інформації для протидії корупції; 

– запровадити активний моніторинг добросовісної конкуренції 
на внутрішньому ринку для запобігання виявам монопольної поведін-
ки і українських товаровиробників, і іноземних компаній; 

– створити загальнодержавну систему обміну інформацією про 
зареєстровані підприємства, їх засновників і співвласників, видані лі-
цензії тощо на основі єдиного ідентифікаційного коду підприємств і 
організацій України; 

– запровадити уніфіковані стандарти податкової, фінансової, 
статистичної та бухгалтерської звітності підприємств та організацій 
усіх форм власності. 

5. Задля підвищення рівня захисту суб’єктів господарювання від 
рейдерства видається доцільним: 

– створити при Міністерстві внутрішніх справ України відпові-
дний підрозділ, який би урегульовував винятково проблеми злочинних 
дій щодо суб’єктів господарювання (рейдерства); 

– створити при обласних державних адміністраціях робочі гру-
пи для координації діяльності правоохоронних органів і недержавних 
охоронних структур щодо економічного й фізичного захисту підпри-
ємництва, основними завданнями яких повинні стати: координація 
діяльності правоохоронних органів, підприємницьких об’єднань, не-
державних охоронних структур щодо економічного і фізичного захис-
ту підприємництва; 

– визнати та донести до широкої громадськості, що функціону-
вання підприємств у тіньовому секторі ринку, а також злочинні дії що-
до суб’єктів господарювання є такими, що загрожують розвитку суспі-
льства та інтересам держави, а також налагодити систему поінформо-
ваності громадськості про розкриття таких злочинів; 

– проводити щоквартальні форуми, присвячені співпраці влад-
них структур і бізнесу, найперше завдання яких – висвітлити практику 
захисту підприємництва в Україні від злочинних зазіхань, рейдерства. 

6. З метою посилення зовнішньоекономічної безпеки підприєм-
ництва рекомендуємо вжити таких заходів: 

– підвищити рівень освіти та якість підготовки кадрів державних 
структур, робота яких пов’язана із зовнішньоекономічною діяльністю; 

– створити національну інформаційну систему для надання 
суб’єктам підприємницької діяльності інформації щодо нормативно-
правового забезпечення, переліку процедур, необхідних для здійснен-
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ня зовнішньоекономічних операцій, координат інституцій сприяння 
зовнішньоекономічній діяльності; 

– стимулювати розвиток транскордонного співробітництва при-
кордонних регіонів та їх участь у єврорегіональних об’єднаннях, особ-
ливо в напрямі посилення виробничо-технічної кооперації (сільсько-
господарських, промислових підприємств, обслуговуючих організа-
цій), що сприятиме підвищенню рівня інтегральної конкурентоспро-
можності та зміцненню економічної безпеки прикордонних регіонів; 

– розробити та запровадити сучасні організаційно-правові меха-
нізми стимулювання залучення коштів трудових мігрантів у розвиток 
підприємництва (кредитна, споживча кооперація і т. ін.). З цією метою 
забезпечити посилення співробітництва ділових кіл та асоціативних 
підприємницьких організацій прикордонних регіонів України і сусід-
ніх держав. Це сприятиме адаптації позитивного закордонного досвіду, 
залученню в економіку вітчизняних прикордонних регіонів коштів 
трудових мігрантів, а також стимулюванню інвестиційно-інноваційної 
діяльності підприємницького середовища, розвитку високотехнологіч-
них сфер бізнесу тощо. 

7. Поряд із загальним поліпшенням підприємницького клімату 
внаслідок дерегулювання та зниження фіскального навантаження, не-
обхідно вжити комплекс спеціальних заходів, які стимулюватимуть 
процеси детінізації, а також запровадити на певний перехідний період 
політику амністії щодо тіньового капіталу некримінального похо-
дження через відкриття йому шляхів для легального інвестування. Це 
потребуватиме прийняття Закону України «Про легалізацію коштів, 
отриманих некримінальним шляхом» з відповідним урегулюванням 
процесу й умов легалізації та гарантій непереслідування суб’єктів ле-
галізації. Додатком до Закону має стати «Програма заходів щодо лега-
лізації тіньового капіталу». Зазначені документи повинні: 

– визнати право усіх суб’єктів господарювання – резидентів 
України щодо їх незаперечної власності на всі капітали (окрім тих, що 
були отримані у результаті кримінальних злочинів, заборонених видів 
діяльності (торгівля наркотиками, зброєю та ін.), отримані ними до 
дати початку дії програми; 

– здійснити чітке розмежування капіталів кримінального походжен-
ня і тіньового господарського сектора за прозорими критеріями, а також 
відобразити цей поділ у відповідних законодавчих і нормативних актах; 

– заохочувати інвестиції невикористаних коштів, які легалізу-
ються (зокрема шляхом звільнення від будь-якого оподаткування інве-
стицій у суспільно значущі сектори та галузі економіки (інноваційна 
діяльність, інвестиції в людський капітал тощо)); 
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– передбачати, що за наявності у правоохоронних органів конк-
ретної інформації про злочинне походження коштів спроби їх легалі-
зувати переслідуватимуться у кримінальному порядку; 

– гарантувати, що в разі, якщо кошти, отримані незаконним 
шляхом, не входять до вищеназваних кримінальних категорій, держава 
не здійснюватиме жодних спроб кримінального переслідування влас-
ників за умови інвестування цих коштів упродовж періоду реалізації 
програми. 

8. Основними заходами протидії тінізації слід вважати: 
– запровадження податкових стимулів до нагромадження та ін-

вестування коштів у інноваційний сектор юридичними особами, які 
пропонується надавати за фактичними результатами діяльності; 

– віднесення до переліку кримінальних злочинів «незаконного 
збагачення», що передбачено ст. 20 Конвенції ООН проти транснаціо-
нальної організованої злочинності; ратифікацію Конвенції про коруп-
цію у контексті кримінального права; реформування системи звітності 
правоохоронних органів відповідно до стандартів розвинених країн; 

– узгодження повноважень і контрольно-ревізійних функцій 
Державної служби фінансового моніторингу України, правоохоронних 
органів (МВС, Служби безпеки України, Генеральної Прокуратури, 
Державної податкової адміністрації) у сфері легалізації тіньових капі-
талів; звуження фінансової бази тіньового господарювання через зни-
ження рівня оподаткування фізичних осіб на величину документально 
підтверджених коштів, витрачених на розвиток людського капіталу 
(освіта, підвищення кваліфікації тощо); 

– реальне і радикальне спрощення погоджувальних і дозвільних 
процедур щодо здійснення підприємницької діяльності, особливо в 
інноваційній сфері; 

– обов’язкове обґрунтування джерел походження грошових ко-
штів під час купівлі товарів, вартість яких перевищує певну, заздале-
гідь визначену суму (житла, земельних ділянок, транспортних засобів і 
предметів розкоші); 

– залучення до реалізації стратегії легалізації представників 
міжнародних організацій, що спеціалізуються на протидії нелегально-
му господарюванню, та громадянського суспільства. 

 
 
Ухвалено учасниками конференції  
31 травня 2013 р.  
м. Львів 
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