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Розділ 1 

 

АКТУАЛЬНІ НАПРЯМИ ЗМІЦНЕННЯ 

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

 

 
УДК 336.012.23             І. Б. Висоцька 

 

ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
АДАПТИВНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

ДО ЗОВНІШНІХ ЗАГРОЗ 
 
У статті розглядаються сучасні тенденції розвитку глобальної еко-

номіки та їх вплив на розвиток економіки України. Окреслено зовнішні загрози 

національній економіці, запропоновано заходи, спрямовані на підвищення ада-

птивності економіки.  

Ключові слова: стійкість, зовнішні загрози, глобальна економіка, 

адаптивність економіки. 

 
Постановка проблеми. Глобалізаційні процеси, динамічність 

розвитку та мінливість зовнішнього середовища загрожують розвитку 

національної економіки. Забезпечення стійкості та адаптивності націо-

нальної економіки до зовнішніх загроз є невід’ємною складовою еко-

номічної політики держави.  

Динаміка уразливої економіки характеризується високою вола-

тильністю. Тому дослідження умов забезпечення економічної стійкості 

та адаптивності національної економіки на сучасному етапі є особливо 

актуальним. 

Стан дослідження. Дослідженням впливу зовнішніх загроз 

на  стійкість та розвиток національної економіки присвячено багато 

наукових праць як українських, так і закордонних учених, таких 

як  О. Г. Білоцерківець, В. М. Геєць, А. І. Даниленко, Я. А. Жаліло, 

В. В. Зимовець та ін. Проте змінність розвитку глобальної економіки 

в  умовах тривалої економічної депресії та його вплив на стан націо- 

нальної економіки підвищує актуальність дослідження адаптивності.  

Метою статті є дослідження основних трендів розвитку гло- 

бальної економіки та з’ясування їхнього впливу на національну еконо-

міку, окреслення основних зовнішніх загроз та розробка першочерго-

вих заходів, спрямованих на підвищення стійкості та адаптивності  

національної економіки. 
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Виклад основних положень. Погіршення становища у світовій 

економіці викликає занепокоєння з приводу стійкості національної 

економіки. Слід зауважити, що збереження макроекономічної стабіль-

ності та утримання макроекономічних показників засвідчують суттєве 

посилення стійкості економіки України. Проте нагромадження ризиків 

нестабільності, спричинених інтеграцією національної економіки 

у  глобальну економічну стагнацію, є неминучим.  

Тенденції розвитку економіки України повністю повторюють 

тренди загальносвітових тенденцій. За останній період характерним 

для України є перевищення загальносвітових темпів економічного  

розвитку у періоди сприятливої кон’юктури та більш глибокий спад 

виробництва у кризові періоди (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Приріст (зменшення) ВВП України 

та груп країн світу,% до попереднього року 

 
Джерело: розраховано за даними МВФ, Розділ WorldEconomicOutlook 

Database, показник Grossdomesticproduct, constantprices, Percentchange. [Елект-

ронний ресурс]. – Режим доступу: www. imf.org. 

 

До 2008 р. темпи розвитку економіки України перевищували не 

лише темпи країн Євросоюзу, але й темпи розвинених країн, проте 

наслідком світової кризи став один із найбільших спадів виробництва 

ВВП України у світі, що свідчить про надзвичайну вразливість вітчиз-

няної економіки до зовнішніх шоків. 

Отже, як видно з рис.1, світова економіка перебуває у пригніче-

ному стані вже 5 років. У 2010–2011 рр. більшість країн світу поступо-

во відновили розвиток, проте з кінця 2011 р. стало очевидним, що по-

переду нова смуга дестабілізації. 
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Одними з основних тенденцій останнього десятиріччя стали: 

 зростаюча залежність розвитку економік країн світу від тен-

денцій світового ринку внаслідок процесів глобалізації; 

 відхилення рівнів розвитку та внутрішніх цін економіки  

країн  світу. 

Галузеву структуру виробництва України щодо країн світу ха-

рактеризують дані щодо частки виробництва валової доданої вартості 

окремих видів економічної діяльності у загальному обсязі валової до-

даної вартості країни (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

 

Галузева структура виробництва валової доданої вартості, %* 
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Україна 

1990 8,5 28,0 22,2 15,5 13,2 20,1 12,3  100,0 

2000 13,0 31,2 20,0 4,4 11,4 12,0 26,5  100,0 

2010 8,3 25,9 15,8 3,2 17,5 11,4 33,7  100,0 

2011 9,2 26,9 15,8 3,5 17,1 11,0 32,4  100,0 

Світ у 

цілому 

1990 3,9 23,4 17,4 7,5 13,3 5,7 46,3  100,0 

2000 3,6 23,4 17,8 6,0 14,2 6,5 46,4  100,0 

2010 3,5 23,4 18,1 5,3 14,5 7,0 46,1  100,0 

2011 3,74 23,0 17,8 5,3 14,4 7,0 46,4  100,0 

Європа 

1990 2,7 22,9 18,9 7,9 14,1 6,2 46,2  100,0 

2010 1,9 20,4 15,1 6,3 16,4 8,0 47,0  100,0 

2011 2,0 21,1 15,5 5,8 16,6 8,0 46,5  100,0 

 
* Розраховано за даними економічного департаменту ООН, показник 

ValueAddedbyEconomicActivity, atconstant 2005 prices – USDollars. [Електрон-

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

 

Як видно з таблиці 1, світова структура валової доданої вартості 

залишається достатньо стабільною впродовж тривалого періоду часу, 

водночас як в Україні вона зазнала змін. Так, сільське господарство 

протягом останнього десятиріччя істотно зменшило свій внесок до 

випуску валової доданої вартості. Скоротився внесок промислового 

виробництва (на 4,3%), будівництва (на 0,9%). Випереджальними  

темпами в Україні розвиваються галузі послуг. 
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Таблиця 2 
 

Зміна у пропорціях кінцевого використання 

ВВП України та країн світу, %* 
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Україна 

1990 41 14 47 43 52 100 

2000 48 23 19 57 47 100 

2010 77 19 16 41 50 100 

2011 84 17 16 40 55 100 

Світ  

у цілому 

1990 59 19 21 17 17 100 

2000 60 17 21 25 24 100 

2010 59 17 22 31 30 100 

2011 60 18 21 28 28 100 

Європа 

1990 56 21 22 21 21 100 

2010 57 22 19 40 38 100 

2011 57 21 19 43 41 100 

 

* Розраховано за даними Економічного департаменту ООН, показник 

GDPbyExpenditure, atconstant 2005 prices – USDollars. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: www/ unstats.un.org/unsd/snaama/selbasic. 

 

Аналіз структури ВВП за категоріями кінцевого використання 

і  доходу свідчить, що для світової та європейської структури ВВП 

характерною є відносна стійкість, водночас як для української харак-

теризується значними коливаннями. Так, у період 1990–2000 рр. частка 

кінцевих споживчих витрат домашніх господарств була на дуже низь-

кому рівні, після чого почала зростати, перевищивши світову у 2011 р. 

у 1,4 раза. Тобто у 2010–2011 рр. становище на споживчому ринку 

України характеризується переспоживанням і недовикористанням ре-

сурсів для нагромадження. Україні притаманним є порушення об’єк- 

тивних законів відтворення, спричинене диспропорціями між спожи-

ванням та нагромадженням за категоріями кінцевого використання 

ВВП і нерівномірним зростання його складових. Валове нагромаджен-

ня основного капіталу скоротилось за 20 років майже в 3 рази і в 

2011  р. становило лише 16%. Зростання обсягів споживання домогос-
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подарствами з одночасним збільшенням обсягів імпорту свідчить про 

наповнення національного ринку імпортними товарами. Вища частка 

продажу власної кінцевої продукції свідчила б про глибоку переробку 

використаних ресурсів, вищий рівень продуктивності економіки. Спів-

відношення експорту та імпорту за 20 років діаметрально змінилось. 

Переважання імпорту над експортом з одночасним зменшенням частки 

нагромадження основного капіталу дає змогу стверджувати про імпор-

тозалежність та неконкурентоспроможність національної економіки. 

Наслідком поглиблення диспропорції між попитом та пропозицією 

національних товарів є зменшення доходів домогосподарств.  

Як видно з проведеного аналізу розвитку глобальної економіки, 

практично всі розвинені країни і країни, що розвиваються, зіштовхну-

лися із суттєвим падінням виробництва. Для української економіки це 

дасть можливість, з одного боку, розвитку зовнішньоекономічної інте-

грації, зміцнення та розширення позицій на світових ринках, а з іншо-

го – створить загрозу витіснення України на периферію європейської 

та світової економіки. Аналіз зовнішньоекономічних зв’язків свідчить, 

що залежність розвитку національної економіки від впливу зовнішньо-

економічних чинників помітно зросла. 

За прогнозами провідних міжнародних фінансових інститутів 

глобальному економічному середовищу залишаються притаманними 

ознаки економічної депресії та досить високі невизначеності перспек-

тив і макроекономічної нестабільності: 

 сучасний етап розвитку глобальної економіки характери- 

зується дуже високим рівнем державної заборгованості розвинених 

країн  світу; 

 кардинальне подолання боргових проблем потребуватиме 

більш тривалого періоду та вищої координованості дій на глобаль- 

ному  рівні; 

 заходи щодо нейтралізації кризових процесів засобами жор-

сткого фінансового й фіскального регулювання, до яких переважно 

вдаються уражені борговою кризою розвинені країни, втрачають ефек-

тивність; 

 бюджетна консолідація не дає очікуваного ефекту без струк-

турних реформ та адаптивної грошово-кредитної політики; 

 помітно зросла стійкість країн, що розвиваються, до гло- 

бальних криз, що пояснюється зростанням якості економічної політики 

та порівняно меншою частотою внутрішніх і зовнішніх шоків у цих 

країнах; 

 рецесія, зокрема у промислово розвинених країнах, супрово-

джується потужним зміщенням торговельних потоків у країнах, що 
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розвиваються. Зростання попиту на імпорт з боку країн, що розвива-

ються, є фактично найважливішим чинником, який утримує світову 

економіку й торгівлю від глибшого спаду; 

 глобалізація як провідний тренд у розвитку глобальної еко-

номіки зумовлює ризики для країн, що розвиваються, стосовно зовні-

шніх шоків та припинення зростання [2, с. 18].  
Основним джерелом глобальної нестабільності залишаються ро-

звинені країни світу. Хоча економіки країн, що розвиваються, утриму-
вали порівняно високі темпи зростання, їхня динаміка протягом року 
продемонструвала сповільнення. 2012 року економіки промислово 
розвинених країн продовжували балансувати на межі спаду. Серед 
причин виділяють чотири основні проблеми – суверенні боргові кризи, 
слабкий банківський сектор, низький сукупний попит та неефективна 
інституціональна політика [2]. 

Невизначеність щодо сценаріїв розвитку світового фінансового 
ринку формує багатоваріантність розвитку економічної ситуації 
в  Україні в середньостроковій перспективі. З-поміж актуальних  
ризиків для розвитку національного господарства домінують саме  
зовнішні  ризики: 

 погіршення зовнішньоекономічної кон’юктури (брак попи-
ту на товари традиційного експорту та зниження цін на ринках про- 
мислової сировини); 

 погіршення умов торгівлі внаслідок протекціонізму у  
країнах–торгівельних партнерах; 

 високий рівень цін на енергоресурси, що імпортує Україна; 

 висока вартість і нестабільні умови зовнішнього фінансу-
вання банківському й корпоративному сектору; 

 звуження можливостей доступу до міжнародних ринків 
капіталу. 

Погіршення становища світової економіки спонукає до поси-
лення занепокоєння щодо перспектив стабільності та стійкості україн-
ської економіки. Нагромадження ризиків нестабільності, обумовлених 
втягуванням відкритої економіки нашої країни у глобальну економічну 
стагнацію, є неминучим. Тому особливої актуальності набувають дос-
лідження питань адаптивності національної економіки.  

Політика підвищення адаптивності економіки передбачає послі-
довні та системні заходи, спрямовані на закладання фундаментальних 
чинників підтримки високої адаптивності економіки. Суть її полягає 
у  забезпеченні дієвості політики держави у протидії ризикам глобаль-
ної економічної кризи, що дозволить поліпшити інвестиційний клімат 
і  очікування економічних суб’єктів, знизити залежність реалізації  
політики реформ від коливань світової економічної кон’юктури.  
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Реалізація політики має відбуватися шляхом модернізації антиінфля-
ційного регулювання з наданням переваги немонетарним інструмен-
там, що не  відіграють гальмівної ролі щодо економічного зростання; 
запровадження сучасних механізмів банківського регулювання, орієн-
тованого на поєднання стабільності банківської системи з активізацією 
кредитних механізмів структурної модернізації економіки.  

Внутрішніми причинами глибокого занурення економіки Украї-
ни у світові кризові катаклізми є відсутність необхідних структурних 
зрушень на користь високих ресурсозаощадних технологій. Високою 
залишається зовнішня орієнтація української промисловості сировин-
ного спрямування і залежність від зовнішніх чинників. Спад промис-
лового виробництва у 2012 р. заклав передумови адаптаційної перебу-
дови економіки України для функціонування в умовах значного змен-
шення ваги експортного чинника. В умовах падіння попиту на основні 
позиції українського експорту важливою є переорієнтація виробництва 
на внутрішній ринок зі зменшенням рівня відкритості економіки. 
Україна має великий потенціал для імпортозаміщення – споживчий 
попит покривається імпортом на 12%, інвестиційний – на 76%. Проте 
перехід від зовнішньозалежної до самодостатньої моделі розвитку 
не  може відбутися в умовах скорочення ресурсів (як природніх, так 
і  фінансових). Оскільки традиційні (ресурсні) джерела економічного 
зростання знаходяться на межі вичерпання, необхідно задіяти додатко-
ві важелі. Серед першочергових заходів можна виокремити раціональ-
не використання ресурсів. Метою оптимізації є отримання максималь-
ної ресурсовіддачі та мінімізація непродуктивних втрат. Важливим 
у  цьому аспекті є сприяння мобілізації ресурсів розвитку внаслідок 
концентрації розпорошених, незадіяних раніше або задіяних неефек-
тивно ресурсів і спрямування їх на цілі розвитку.  

Висновки. Отже, першочерговим завданням на сучасному етапі 
є підвищення ефективності внутрішнього ринку шляхом співвідно-
шення між внутрішньо орієнтованим та експортним виробництвом та 
підвищенням частки високотехнологічних виробництв. Вирішення 
зазначених структурних проблем, своєю чергою, тісно пов’язано з  
необхідністю створення сприятливих умов для бізнесу та підвищення 
його здатності до інновацій.  

Важливим напрямом підвищення адаптивності економіки до  
зовнішніх впливів є підтримка на безпечному рівні державного та кор-
поративних боргів, що потребує посилення ролі держави у здійсненні 
контролю за рухом капіталу, особливо за напрями використання  
корпоративних боргів. Використання зовнішніх запозичень під  
споживчі витрати закладає підгрунтя під потенційні дефолти, адже 
лише інвестиційне спрямування запозичень дає у майбутньому доходи 
для їх  повернення [1].  
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Ще один напрям передбачає подолання інституційної кризи з 
метою відновлення дієздатності ринкових важелів реалізації державної 
економічної політики. Досягнення цієї мети можливе шляхом форму-
вання відчутного позитивного соціального ефекту економічних зру-
шень завдяки сприянню збільшенню зайнятості, спрощенню самозай-
нятості та започаткуванню малого бізнесу, підвищенню ефективності 
соціальних видатків бюджету. 

Політика підвищення адаптивності економки до зовнішніх кри-
зових впливів передбачає послідовні та системні заходи, спрямовані 
на  структурну гармонізацію економіки на мікро- та макрорівнях, що 
має підвищити гнучкість ринку та його здатність до маневру наявними 
ресурсами. Позитивні структурні зрушення формуються за рахунок 
створення системи інвестиційно-інноваційних стимулів формування 
полюсів розвитку, спрямованих на імпортозаміщення та диверсифіка-
цію експортного виробництва за ринками зі зменшенням відкритості 
та уразливості економіки віз зовнішніх кризових впливів. 

 
–––––––––––––––––– 
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Высоцкая И. Б. Проблемы обеспечения адаптивности националь-

ной экономики к внешним угрозам. 
В статье рассматриваются современные тенденции развития гло- 

бальной экономики и его влияние на развитие экономики Украины. Определены 
внешние угрозы развития национальной экономики, предложены мероприя-
тия, направленные на повышение адаптивности экономики. 

Ключевые слова: устойчивость, внешние угрозы, глобальная эконо-
мика, адаптивность экономики. 

 
Vysotska I. B. The problems of adaptability of the national economy to 

external threats. 
The paper discusses the current trends of the global economy and their 

impact on the economy of Ukraine. The external threats to the national economy are 
otlined and measures to improve adaptability of the economy are suggested. 

Key words: stability, external threats, the global economy, adaptability of 
the economy. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

 
У статті розглядається сутність інвестиційної безпеки держави. 

Проаналізовано стан та окреслено основні проблеми в інвестиційній сфері. 

Запропоновано заходи, спрямовані на підвищення рівня інвестиційної безпеки 

української економіки.  

Ключові слова: безпека, інвестиції, інвестиційна безпека держави, ін-

вестиційна політика.  

 
Постановка проблеми. Інтеграція національної економіки у 

світове господарство, мінливість зовнішнього середовища загрожують 

її розвитку. Необхідність забезпечення економічної стійкості, стабіль-

ності та здатності до прогресивного розвитку України вимагає дослі-

дження факторів гарантування економічної безпеки держави. Компле-

ксність завдань економічної безпеки об’єктивно потребує активізації 

інвестиційного процесу.  

Стан дослідження. Окремим питанням економічної безпеки 

держави присвячена велика кількість наукових досліджень. Зокрема, 

досить великий спектр питань соціально-економічного змісту, струк-

тури, функцій і методів економічної безпеки висвітлено у працях ро-

сійських та українських авторів, а саме: Л. Абалкіна, О. Барановського, 

О. Бєляєва, О. Білоруса, І. Бінька, Є. Бухвальда, З. Варналія, А. Галь-

чинського, В. Гейця, С. Глаз’єва та інших. 

Дослідженню ролі інвестиційної діяльності в економічному зро-

станні, а також функції інвестицій присвячені роботи Ф. Бастіа, Є. До-

мара, Ж. Сея, А. Сміта, Р. Солоу, М. Тугана-Барановського, Е. Хансе-

на, Р. Харрода, Й. Шумпетера та інших дослідників. Сучасна пробле-

матика інвестиційних процесів за умов трансформації аналізується в 

дослідженнях провідних учених України – Ю. Бажала, В. Базилевича, 

Є. Бершеди, Л. Борщ, О. Власюка, А. Гойко, Ю. Пахомова, Л. Яковен-

ко, С. Якубовського та інших. 

Метою статті є дослідження суті та визначення рівня інвести-

ційної безпеки держави. Окреслення проблем в інвестиційній сфері та 

розробка шляхів забезпечення інвестиційної безпеки держави. 

Виклад основних положень. Світовий досвід свідчить, що кра-

їни не в змозі розвивати свою економіку без залучення та ефективного 

використання інвестицій. Інвестиції є основою матеріалізації еконо- 
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мічної безпеки. Тому досягнення безпечного рівня економіки вимагає 

активізації інвестиційних процесів для створення потенціалу позитив-

них змін.  

Сьогодні немає однозначного визначення сутності інвестиційної 

безпеки. Так, Закон України «Про основи національної безпеки Украї-

ни» від 19 червня 2003 р. трактує інвестиційну безпеку як рівень наці-

ональних та іноземних інвестицій, здатний забезпечити довгострокову 

позитивну економічну динаміку за належного рівня фінансування нау-

ково-технічної сфери, створення інноваційної інфраструктури та адек-

ватних інноваційних механізмів [7].  

А. Сундук і Я. Юрін зазначають, що інвестиційна безпека ви-

значається можливістю нагромадження ресурсів або капітальних вкла-

день [5, с. 24]. За належного його рівня підвищується капіталовіддача 

функціонування секторів економіки, зростають темпи розширеного 

відтворення і технологічного переозброєння економіки. 

В. І. Кириленко під інвестиційною безпекою розуміє такий рі-

вень інвестування економіки, який забезпечував би її розширене відт-

ворення, раціональну реструктуризацію та технологічне переозброєння 

[2, с. 14]. О. К. Малютін трактує інвестиційну безпеку через призму 

«інвестиційного клімату», який залежить від інвестиційного потенціа-

лу та інвестиційних ризиків [3]. 

Погоджуючись з Л. С. Шевченко, зазначимо, що інвестиційна 

безпека – це процес забезпечення стану інвестиційної сфери, за якого 

економіка здатна досягти і підтримувати рівень інвестиційних ресурсів 

для забезпечення сталого розвитку, зростання рівня конкурентоспро-

можності національної економіки і добробуту населення [1]. Інвести-

ційна безпека дає змогу оптимально задовольнити поточні потреби 

економіки в капітальних вкладеннях за обсягом і структурою з ураху-

ванням ефективного використання і повернення коштів, які інвесту-

ються.  

Аналіз розвитку української економіки за останні десятиліття 

свідчить про наявність численних диспропорцій, спричинених неефек-

тивним розподілом інвестицій. Інвестування переважно низькотехно-

логічного виробництва зумовило орієнтацію виробників на виробниц-

тво продукції з низьким вмістом доданої вартості та залежність від 

зовнішньої кон’юнктури. Економічне зростання ґрунтується не на оно-

вленні технологій та впровадженні інновацій. Інноваційні процеси в 

Україні не набули достатніх масштабів і не стали суттєвим чинником 

зростання ВВП. Науково-технічний потенціал України практично ви-

ключений з економічного процесу держави. Наукоємність промисло-

вого виробництва України не перевищує 0,3%. Знижується частка  
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високотехнологічної продукції у структурі ВВП. Структурні зміни, які 

відбулися впродовж останнього десятиліття, характеризуються серйо-

зним технологічним відставанням, оскільки за випуском продукції 

третій технологічний уклад в Україні нині становить майже 58%, чет-

вертий – 38% і лише 4% – п’ятий технологічний уклад. Сьогодні більш 

як 90% продукції, що виробляється промисловістю України, не має 

сучасного технічного забезпечення, що спричиняє нерентабельність 

і  неконкурентоспроможність більшості вітчизняних товарів. Як наслі-

док, вітчизняна продукція стає менш конкурентоспроможною, а в екс-

порті збільшується частка мінеральної сировини і продукції первинної 

переробки. Згідно зі статистикою 70% інноваційних підприємств – 

представники коксівної, нафтопереробної, хімічної та металургійної 

галузей. Водночас вітчизняні високотехнологічні сфери – авіаційно-

космічна, електронна, біоінженерна тут не значаться. 

Обсяги та інтенсивність інвестування української економіки є 

недостатніми. Так, 2010 р. індекс капітальних інвестицій становив 

103,4%, 2011 р. – 118,9%, а 2012 р. – лише 108,3%. 2010 р. інвестуван-

ня промисловості скоротилося на 7,5%, щоправда, 2011 р. індекс капі-

тальних інвестицій становив 143,8%, а 2012 р. – 107,1%. Позитивна 

динаміка інвестиційних процесів здійснює незначний вплив на техно-

логічне оновлення основних засобів. Ступінь зношення основних засо-

бів 2010 р. становив 74,9% усіх основних засобів. Найбільш зношени-

ми є основні засоби транспорту 94,4%, промисловості – 63%. З огляду 

на ступінь зношення основних засобів темпи інвестування є недостат-

німи. Залишається вкрай низьким і має тенденцію до скорочення обсяг 

такої високотехнологічної форми капітальних інвестицій, як інвестиції 

у нематеріальні активи (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

 

Обсяги та структура інвестицій в Україні 

у період 2010–2012 рр.* 
 

Показники 2010 р. 2011 р. 2012 р. 

1 2 3 4 

Капітальні інвестиції, млн грн 189060,6 259932,3 293691,9 

Частка інвестицій в матеріальні 

активи, % 

 

96,3 

 

96,4 

 

97,1 

в т. ч. нежитлові будівлі 20,6 19,7 19,3 

інженерні споруди 21,5 26,0 22,1 

машини, обладнання та інвентар 29,2 28,2 29,3 
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Продовження таблиці 1 

1 2 3 4 

Частка інвестицій в нематеріальні активи, % 3,7 3,6 2,9 

Капітальні інвестиції за видами економічної 

діяльності, у % до заг. суми 

 

 

  

Сільське господарство 7,2 7,7 6,6 

Промисловість  34,2 36,2 35,1 

в т.ч. добувна 

переробна 

9,1 

20,0 

9,3 

17,3 

10,7 

14,7 

Транспорт 17,0 16,5 13,4 
 

* Розраховано за даними Державної служби статистики [6]. 
 

Структура джерел фінансування інвестицій за останній період 

кардинально не змінилась. Основним джерелом фінансування інвести-

цій залишаються власні кошти підприємств та організацій, частка яких 

у фінансуванні усіх інвестицій становила 59,7%. За рахунок кредитних 

коштів профінансовано 17,1% усіх інвестицій, за кошти бюджету – 

5,8% і лише 1,7% – за рахунок іноземних інвесторів.  

Валове нагромадження основного капіталу є важливим чинни-

ком ефективності інвестиційної діяльності, оскільки становить вкла-

дання коштів із метою виробництва товарів та послуг і отримання до-

ходу. Якщо частка нагромадження менша 10% від ВВП, то економіч-

ний розвиток взагалі відсутній, а з огляду на рівень зношення основ-

них засобів в Україні його рівень повинен сягати 25–30% ВВП. Впро-

довж 2009–2012 рр. спостерігається скорочення частки нагромадження 

у ВВП (табл. 2).  

Тобто у 2010–2011 рр. становище на споживчому ринку України 

характеризується переспоживанням і недовикористанням ресурсів для 

нагромадження. Україні притаманним є порушення об’єктивних зако-

нів відтворення, спричинене диспропорціями між споживанням та на-

громадженням за категоріями кінцевого використання ВВП і нерівно-

мірним зростання його складових. Зростання обсягів споживання до-

могосподарствами з одночасним збільшення обсягів імпорту свідчить 

про наповнення національного ринку імпортними товарами. Вища час-

тка продажу власної кінцевої продукції свідчила б про глибоку пере-

робку використаних ресурсів, вищий рівень продуктивності економіки. 

Переважання імпорту над експортом з одночасним зменшенням частки 

нагромадження основного капіталу дає змогу стверджувати про імпор-

тозалежність та неконкурентоспроможність національної економіки. 

Наслідком поглиблення диспропорції між попитом та пропозицією 

національних товарів є зменшення доходів домогосподарств.  
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Таблиця 2 
 

Валовий внутрішній продукт України за категоріями 

кінцевого використання у період 2002–2011 рр.,%* 
 

Показники 2002 р. 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 

Кінцеві споживчі витрати 75,4 77,5 80,1 84,7 84,5 85,5 

Валове нагромадження основ-

ного капіталу 

19,2 27,5 26,4 18,3 18,1 18,6 

Зміна запасів матеріальних 

оборотних коштів 

1,0 0,744,8 1,5 -1,3 0,3 2,1 

Експорт товарів і послуг 55,1 44,8 46,9 50,8 50,8 54,4 

Імпорт товарів і послуг -50,7 -50,5 -54,9 -53,7 -53,7 -60,6 

  

* За даними Державної служби статистики [6]. 

 

Аналіз рівня та динаміки інвестиційної безпеки наведено в таб-

лиці 3. Головним критерієм достатності інвестиційної безпеки є кон-

курентоспроможність економіки. Зважаючи на те, що критерієм еко-

номічної безпеки є підтримання в адекватному стані умов життєдіяль-

ності, то матеріальною основою цього є певний рівень інвестування та 

інвестиційної безпеки. Використання критеріїв інвестиційної безпеки 

пов’язане з визначенням порогових граничних значень ймовірного 

порушення безпеки. 

 
Таблиця 3 

 

Стан інвестиційної безпеки України у 2010–2012 рр. * 

 

Показники 
Порогові  

значення 
2010 р. 2011 р. 2010 р. 

Відношення обсягів інвестицій в 

основний капітал у % до ВВП 

≥ 25 17,4 19,9 20,8 

Відношення приросту прямих інозе-

мних інвестицій до ВВП, % 

5-10 0,37 0,55 0,36 

Ступінь зношення основаних засобів, 

% 

≤ 35% 74,9 … … 

Відношення обсягу інвестицій до 

вартості основаних засобів, % 

≥ 6 18,9 19,9 25,4 

Частка прямих іноземних інвестицій, 

% 

20-30 2,1 2,8 1,7 

 

* Джерело [4]. 
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Отже, як видно з таблиці 3, рівень інвестиційної безпеки  

України у 2010–2012 рр. знаходиться нижче за рівень порогових  

значень, що дає можливість стверджувати про існуючі загрози в ін- 

вестиційній сфері.  

Основні загрози національній безпеці: недостатній обсяг  

інвестиційних ресурсів, критичний стан основних виробничих  

фондів у  провідних галузях промисловості, агропромисловому  

комплексі, системах життєзабезпечення та неефективність держав- 

ної інноваційної політики, механізмів стимулювання інноваційної  

діяльності. 

Вирішення окреслених проблем неможливе без втручання дер-

жави. Держава шляхом регулятивних заходів повинна вплинути на 

інвестиційну складову економічної безпеки. Державне регулювання 

інвестиційної безпеки – це сукупність форм і способів, що забезпечу-

ють об’єднання державних і приватних інтересів, формування в еко-

номіці раціональних пропозицій між споживанням, нагромадженням 

та інвестуванням і заходів державного впливу на інвестиційний ринок 

[2, с. 5].  

Інвестиційна політика, що сприяє приливу капіталу в розвиток 

економіки, є невід’ємним компонентом стійкого зростання будь-якої 

цивілізовано функціонуючої економічної системи [2, с. 70]. Виявлення, 

ідентифікація та вимір факторів ризику, небезпек і загроз є одним із 

найважливіших завдань забезпечення економічної та інвестиційної 

безпеки. 

Висновки. Зважаючи на вкрай непросту ситуацію, що склалася 

в економіці, інвестиційна політика повинна реалізовуватись на макро- 

та мікрорівнях.  

Цілями інвестиційної політики для макрорівня визначені такі: 

економічне зростання країни; досягнення зовнішньої і внутрішньої 

стабільності; підвищення соціальної захищеності населення; прагнен-

ня до максимізації суспільного добробуту; забезпечення приросту 

вкладень капіталу в економіку (реальний сектор); зміна пропорцій у 

формах реального і фінансового інвестування; забезпечення зростан-

ня  рівня прибутковості інвестицій і сумарного доходу від інвестицій-

ної діяльності; зміна технологічної і відтворювальної структури капі-

тальних вкладень; зростання економічної ефективності; зростання  

кількості нових робочих місць [8]. 

Цілі інвестиційної політики на мікрорівні: максимізація при- 

бутку; максимізація добробуту акціонерів; максимізація вартості  

акції; максимізація обсягів виробництва з урахуванням попиту; мінімі-

зація витрат, пов’язаних зі здійсненням інвестиційного проекту і його 
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успішним використанням; максимізація річного обсягу виробництва 

на  одиницю інвестиційних витрат; підвищення частки ринку; макси-

мізація завершального стану інвестора; побудова політики і практич-

ної діяльності так, щоб збільшувалося суспільне надбання. 
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УДК 65.012.8:33(477)               М. В. Вінічук 
 

РОЛЬ СТАБІЛІЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 
ДЕРЖАВИ У ЗМІЦНЕННІ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ  

НА ПОСТТРАНСФОРМАЦІЙНОМУ ЕТАПІ  
РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 

 
Розглянуто сутність стабілізаційної політики держави та їх вплив на 

соціально-економічний розвиток країни. Визначено роль стабілізаційної полі-

тики у зміцненні соціальної безпеки держави. З метою виходу економіки Укра-

їни з фінансово-економічної кризи запропоновано здійснення стабілізаційної 

політики методом магічного чотирикутника Парето. 

Ключові слова: макроекономічна рівновага, соціальна безпека, стабі-

лізаційна політика, соціально-економічний розвиток, чотирикутник Парето. 

 

Постановка проблеми. Сучасні посттрансформаційні та інтег-

раційні процеси, які відбуваються в економіці України, вимагають 

від  неї побудови надійної фінансово-економічної основи для забезпе-

чення належного рівня життя населення, високого рівня зайнятості 

та  соціальної захищеності. Недосконалі реформи та трансформаційні 

зрушення, які досі здійснювалися в економіці України, глибокі соці- 

альні деформації обумовили виникнення широкомасштабних проблем, 

основними з яких є: майнове розшарування, соціальна нерівність та 

бідність, безробіття населення, соціальна напруженість у суспільстві, 

його криміналізація та маргіналізація. Проблеми після кризового роз-

витку економіки і суспільства актуалізують проблему макроекономіч-

ної стабільності та ролі стабілізаційної політики у її забезпеченні. 

Стан дослідження. Дослідженню проблем соціалізації економі-

ки та соціального захисту населення, розробленню ефективної соці- 

альної та стабілізаційної політики присвятили свої праці провідні нау-

ковці-економісти нашої країни. Вагомий внесок у висвітлення цієї 

проблеми зробили О. Батура, Г. Башнянин, О. Бєляєв, З. Варналій, 

Т.  Васильців, М. Вожняк, В. Геєць, Я. Гончарук, Л. Гринів, М. Диба, 

Я. Жаліло, О. Іляш, В. Кириленко, С. Кірєєв, М. Кічурчак, Е. Лібанова, 

Є. Панченко, А. Савченко, В. Савчук, В. Сікора, М. Флейчук, Л. Ярем-

ко та інші. Проте на сучасному етапі недостатньо висвітлені аспекти 

соціально-економічного розвитку України в контексті забезпечення її 

економічної безпеки методами здійснення стабілізаційної політики. 

Метою статті є визначення, систематизація та узагальнення 

проблем трансформації економіки України та обґрунтування доцільно-

сті здійснення стабілізаційної політики з метою подолання негативних 
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процесів трансформаційної перебудовита зміцнення соціальної безпе-

ки держави.  

Виклад основних положень. На сучасному етапі ринкової тра-

нсформації економіки України низький рівень її соціально-еконо- 

мічного розвитку та економічної безпеки у соціальній сфері спричине-

ний неефективністю та недосконалістю валютної, бюджетно-подат- 

кової, фінансово-кредитної, соціальної, зовнішньоекономічної та регу-

ляторної політики. Надмірний рівень тінізації економіки й криміналі-

зації суспільства, низька купівельна спроможність громадян та недос-

коналість механізму надання пільг незахищеним (малозабезпеченим) 

верствам населення та неадресність соціальних виплат провокують 

зростання бідності та безробіття населення, призводять до підвищення 

рівня смертності, до поширення соціальних хвороб (алкоголізму,  

тютюнопаління та наркоманії), а відтак порушують економічну та  

соціальну рівновагу у суспільстві, знижуючи рівень життя населення 

та його соціальну захищеність. 

Аналіз основних показників соціально-економічного розвитку 

України (таблиця) переконливо підтверджує проблеми макроекономі-

чної стабільності, соціального напруження у суспільстві, засвідчує 

залежність України від розвинутих країн.Варто відмітити, що серед 

усіх аналізованих показників стійку позитивну динаміку можна про-

стежити щодо індексу людського розвитку, значення якого в Україні за 

період із 1990 до 2012 рр. зросло з 0,714 до 0,740 або на 4% (в серед-

ньому приблизно на 0,2% за рік) [8], що свідчить про підвищення рівня 

людського розвитку в країні. 

 
Таблиця 

 

Окремі показники соціально-економічного розвитку України 

у 2008–2012 рр. 
 

  
  
№
 з
/п

 Показники 

 Г
р
ан
и
ч
н
е 

 

 з
н
ач
ен
н
я 

Фактичний стан в Україні 

С
о
ц
іа
л
ь
н
о

-

ек
о
н
о
м
іч
н
е 

зн
ач
ен
н
я 

2008 2009 2010 2011 2012 

1. Коефіцієнт 
Джині (відно-

шення 10% 

найбагатших до 
10% найбідні-

ших) 

не > 8 
разів 

0,259 0,257 0,249 0,243 0,233 Соціальне 
напружен-

ня 

2. Рівень бідності не <  
25% 

27 26 24,1 24,3 25,5 Деградація 
населення 
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Продовження таблиці 

3. Рівень безро-

біття 

не >  

10% 

6,4 8,8 8,1 7,9 8,1 Зубожіння 

населення 

4. ІЛР (за даними 
ПРООН) 

0,800 0,792 0,796 0,710 0,729 0,740 Рівень 
людського 

розвитку 

5. Обсяг видатків 

Зведеного бю-
джету на осві-

ту, % до ВВП 

не <  

8,3% 

6,4 7,3 7,4 6,6 7,4 Деінтелек-

туалізація-
нації 

6. Обсяг видатків 
Зведеного бю-

джету на охо-

рону здоров’я, 
% до ВВП 

не <  
4% 

3,5 4,0 4,1 3,7 4,0* Підвищен-
ня рівня 

смертності 

 
* Прогнозний показник Держкомстату України та Міністерства фінан-

сів України. 

 

Складено за: [1–7]. 

 

Як не прикро, але це суттєво не впливає на важку ситуацію 

у  соціальній сфері, яка хронічно недофінансовується, та загрожує 

державі підвищенням рівня смертності та деінтелектуалізацією нації.  

Динаміка видатків Зведеного бюджету на соціальні заходи 

(рис.  1) є висхідною та відображає позитивні зміни в державі, проте 

не  це призводить до підвищення рівня та якості життя населення, 

оскільки існують такі об’єктивні фактори, як інфляція та безробіття, 

що знижують купівельну спроможність населення та не дозволяють 

зменшити соціальну нерівність між громадянами.  

На цьому етапі пріоритетні завдання держави полягають у раці-

оналізації соціальних видатків бюджету шляхом забезпечення ефекти-

вності функціонування організацій соціальної сфери та цільового ха-

рактеру надання соціальної допомоги [10, с. 48], перегляді адресності 

надання соціальних пільг та у максимально ефективному використанні 

соціальних видатків держави завдяки організаційній модернізації та 

посиленні цільового спрямування видатків. 

Варто зазначити, що нині політика держави спрямована на пос-

тупове підвищення обсягів фінансування соціальної сфери, про що 

свідчить стрімке зростання видатків на соціальні заходи із 74 млрд грн 

у 2008 р. до 269,9 млрд грн у 2012 р. (рис. 1), проте для зменшення 

соціальної напруженості та з метою подолання і попередження нега- 

тивних процесів у суспільстві необхідно негайно розробити дієву  

стабілізаційну політику, яка дозволить переглянути принципи системи 



_________________________________________________  Серія економічна ________ 
__________________________________________________________________________ 

 21 

адресної допомоги, дасть змогу підвищити рівень життя населення 

шляхом підвищення ефективності виробництва на базі науково-

технічного прогресу, повної зайнятості населення, стабільності 

цін,  досягнення збалансованості у зовнішньоекономічних зв’язках, 

виявиться у стабільному курсі національної валюти та ефективності 

міжнародних фінансових операцій. 

 

 
 

Рис. 1. Динаміка видатків Зведеного бюджету України 

у 2008–2012 рр. 
 

Складено за: [9]. 

 

Сьогодні в Україні здійснюється стабілізаційна політика у сфері 

забезпечення соціальної безпеки України за допомогою фіскальної або 

бюджетно-податкової політики, визначені основні її напрями (рис. 2). 

Уряд вживає заходів задля зниження рівня інфляції та безробіття, про-

те подолати ці явища досі не вдалося, а також формує довготермінову 

стратегію соціально-економічних реформ на основі модернізації соці- 

альної політики. 

Забезпечення соціальної безпеки України можна здійснювати за 

двома напрямами: фінансовим та соціальним. Фінансовий напрям ста-

білізаційної політики полягає у досягненні макроекономічної стабіль-

ності та зовнішньоекономічної рівноваги, зниженні рівня тіньової еко-

номіки, а соціальний – у підвищенні рівня соціальних гарантій, рівня 

та якості життя населення.  

Отже, пріоритетним напрямом державної політики у соціальній 

сфері є забезпечення високого рівня добробуту, який досягається ме-

тодами стабілізаційної політики.  

На сучасному етапі досить актуальним у дослідженні проблем 

підвищення рівня життя населення виявляється підхід відомого італій-
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ського економіста та соціолога Вільфредо Парето, який сформулював 

означення максимуму добробуту суспільства так званий оптимум Па-

рето, або ж, як його називають, магічний чотирикутник Парето. Відпо-

відно до його теорії добробут суспільства досягає максимуму тоді, ко-

ли розподіл ресурсів стає оптимальним, а довільна зміна цього розпо-

ділу погіршує добробут, принаймні, одного суб’єкта економічної сис-

теми. Рух до оптимуму можливий лише за такого розподілу ресурсів, 

коли збільшується добробут однієї людини, не наносячи збитки іншій. 

 

 
 

Рис. 2. Напрями стабілізаційної політики 

 
Авторська розробка. 

 

Забезпечення належного рівня життя населення у соціально-

орієнтованому демократичному суспільстві зазвичай покладається на 

державу, яка за допомогою фіскальної та монетарної політики впливає 

на характер змін, що відбуваються. Проте в умовах надзвичайно жорс-

ткої економічної кризи невирішеною залишається проблема мобілізації 

державою до бюджету коштів для виконання функцій і зобов’язань. 

Основними причинами цього є: 1) безперервний процес втрати одних 

джерел фінансових надходжень до бюджету і пошук інших; 2) неефек-

тивна політика стабілізації національної грошової одиниці та залеж-

ність політики Національного банку від урядових колізій; 3) низька 

фінансова й управлінська дисципліна; 4) тінізація економіки; 5) неефек-

тивність здійснення окремих видів видатків, марнотратство, факти 

розкрадання державних коштів; 6) маніпулювання у сфері грошово-
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кредитних відносин політичними групами [11], що розбалансовує  

сукупний попит і пропозицію та сприяє розвитку макроекономічної 

нерівноваги.  

Варто зазначити, що загальна ринкова рівновага досягається за 

умови збалансованості окремих взаємозалежних ринків як складових 

соціально-економічної системи країни, а соціально-економічна рівно-

вага – це такий стан країни, за якого економічний розвиток підпоряд-

кований досягненню стратегічних соціальних цілей суспільства: висо-

кого рівня добробуту за розумної його диференціації по дохідних  

групах населення, зберігання і поліпшення екологічних умов життя, 

доступності культури, освіти, медичного обслуговування та ін.  

У разі досягнення стратегічних соціальних цілей економічна  

система потребує власної рівноваги і внутрішньої сталості, які досяга-

ються тоді, коли обмежені ресурси використовуються повністю і ефек-

тивно, а їх розподіл за сферами і галузями економіки відповідає  

досягненню як стратегічних, так і тактичних соціально-економічних 

цілей  країни [12]. 

Досягнення макроекономічної рівноваги у країні стає можливим 

у випадку ефективного здійснення стабілізаційної політики методом 

магічного чотирикутника Парето, сутність якого полягає у відпові- 

дальності держави за помірне і стабільне економічне зростання ВВП 

(3–4%); високий рівень зайнятості (рівень безробіття – 3–7%); стабіль-

ність цін та грошового обігу (1% у рік); зовнішньоекономічну рівнова-

гу (позитивне сальдо). У разі досягнення країною цих показників мож-

на говорити про загальноекономічну рівновагу держави. Ми вважаємо 

за доцільне простежити динаміку вищезазначених показників за 

останні 7 років (рис. 3). 

Відповідно до результатів проведеного дослідження у період 

із  2005 до 2011 рр. в Україні відсутня макроекономічна рівновага, 

не  спостерігається чітка тенденція до економічного зростання та 

не  виконується принцип Парето. Індекс споживчих цін у 2005 р. ста-

новив 113,5% порівняно з попереднім роком, у 2006 р. знизився на 

4,4  п.п. до 109,1%, проте з 2007 р. відбувається різке зростання інфля-

ції до 125,2% у 2008 р., після чого спостерігаємо поступове зниження 

цього показника до 108,0% у 2011 р. ВВП в Україні з 2005 р. поступо-

во зростав на 4,6% у 2006 р. та 0,6% у 2007 р. і з 102,7% до 107,9%, 

проте з 2008 р. спостерігається його різке падіння до 102,3% та 85,2% 

у 2009 р. 2010–2011 рр. знову очевидна позитивна динаміка щодо  

цього показника (104,1% та 105,2%).  

Економічна стабільність за цей період не спостерігається, оскі-

льки ріст ВВП не досягає рівня 3–4% за рік. 
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Рис. 3. Чотирикутник Парето 
 

Складено за: [3; 13–16]. 

 

Аналіз ситуації на ринку праці України також не засвідчує по-

зитивної динаміки. З 2005 до 2008 рр. рівень безробіття повільними 

темпами скорочувався на 0,4–0,2 п.п. щороку, але під впливом світової 

фінансової кризи у 2009 р. значення цього показника різко зросло до 

8,8%, у 2010 році спостерігалося зниження на 0,7 п.п., до 8,1% та до 

7,9% у 2011 р., проте за підсумками 2012 р. відповідно до Моніторингу 

розвитку соціальної сфери [17] рівень безробіття збільшився на 0,2 п.п. 

і нализився до рівня 2010 р. (8,1%).  

Проте згідно з даними Державного комітету статистики порів-

няно з країнами Європейського Союзу, де рівень безробіття 2011 р. 

становив 9,7% [18], що в середньому є максимально наближе- 

ним, але  не перевищує 10%, рівень безробіття в Україні був нижчим, 

а  саме 7,9%.  

Ми вважаємо, що такий показник є недостатньо обґрунтованим 

і  фактично в Україні рівень безробіття значно вищий, оскільки в краї-
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ні дійсно важка ситуація на ринку праці і  більшість населення 

не  реєструється на біржі праці та перебуває за  кордоном (за неофіцій-

ними оцінками 3,0–3,5 млн осіб, за даними Світового банку – 

6,6  млн  осіб) [19]. 

Четвертою компонентою чотирикутника Парето є зовнішньо- 

економічна рівновага. Проведений аналіз тенденцій експорту та ім.- 

порту в Україні за останні роки свідчить про перевагу імпорту над  

експортом (рис. 3). 

Як бачимо, за період 2005–2008 рр. відбулося поступове  

зростання як експорту товарів та послуг, так і їх імпорту. Сальдо  

експорту та імпорту за цей період мало від’ємне значення. 2009 року 

спостерігалося різке падіння обсягу експорту до 62,6% порівняно 

з  2008 р.  

Водночас аналогічна тенденція простежувалася і щодо імпорту 

товарів і  послуг – 55% порівняно з 2008 р. 2010 р. ці показники повер-

нулися до рівня 2008 р. та незначне збільшення спостерігалося у 

2011  р. 2012  р. знову зафіксовано зменшення обсягів як експорту 

(на  29,8%), так й імпорту (на 31,3%). 

Варто зазначити, що відсотковий аналіз зовнішньоторговельно-

го балансу недостатньо відображає реальну картину зовнішньоторгі- 

вельних відносин. Якщо проаналізувати обсяги експорту та імпорту 

у  грошовому вираженні, то можна зробити висновок, що впродовж 

2006–2012 рр. в Україні зовнішньоторгівельне сальдо мало від’ємний 

характер і простежувалася значна перевага імпорту над експортом 

(рис.  4).  

 

         
 

Рис. 4. Динаміка зовнішньоторгівельного 

балансу України у 2005–2012 рр. 

 
Складено за: [3; 13–16]. 
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З рисунка видно, що позитивне сальдо торговельних операцій 

спостерігалося лише у 2005 р. (+1291,8 млн дол.). Із 2006 р. розрив між 

експортом та імпортом має від’ємний характер та різко збільшується 

і  до 2008 р. досягнув позначки у -13294,7 млн дол. 2009 р. спостеріга-

ється покращення ситуації, оскільки під впливом світової фінансової 

кризи обсяги виробництва країн-імпортерів значно знизилися і ввезен-

ня товарів на Україну зменшилося. Із 2010 р. знову спостерігається 

поступове збільшення імпорту та його переваги над експортом, що 

пояснюється прямо пропорційними змінами в обсягах експорту  

та  імпорту. 

Висновки. З метою покращання сальдо зовнішньої торгівлі 

Урядом послідовно реалізується план заходів, який передбачає стиму-

лювання зростання експортного потенціалу, скасування обмежень 

у  зовнішній торгівлі, захист інтересів національних виробників на 

зовнішніх ринках, залучення інвестицій для створення інноваційної 

продукції, розширення виробництва товарів, що імпортуються і мо-

жуть вироблятись вітчизняними підприємствами. Проте таких дій  

недостатньо.  

На нашу думку, потрібні радикальні зміни в економіці країни. 

Попри ризики глобальної депресії необхідно спрямувати зусилля на 

детінізацію економіки та зайнятості населення, легалізацію підприєм-

ництва, розвиток промисловості та аграрного сектора економіки,  

зниження рівня корумпованості суспільства, що призведе до  

підвищення обсягів надходжень до бюджету, а відтак і росту ВВП, 

зниження рівня інфляції та безробіття, а також підвищення рівня  

зайнятості.  

Нині в Україні уже зроблено перші кроки на шляху до підви-

щення рівня та якості життя населення, розроблено окремі програми 

соціальної підтримки населення, проте, на жаль, відсутній досконалий 

механізм моніторингу ситуації у соціальній сфері, що є надзвичайно 

необхідним, оскільки трансформація постсоціалістичної економіки 

і  досі не завершена. Структурна перебудова та реформування еконо-

міки України у 1990-х рр. породили різке майнове розшарування насе-

лення, знищення середнього класу та зосередження суспільних благ 

в  руках невеликої кількості людей, так званих олігархів. В умовах не-

справедливого розподілу капіталу, за наднизького ВВП на одну люди-

ну більшість населення було доведено до зубожіння.  

Основні показники соціально-економічного розвитку засвідчу-

ють недостатній рівень ефективності проведених реформ і відсутність 

системності їх  організації та вимагають орієнтації на європейський 

вектор ринкового господарювання.  
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За таких умов необхідним виявляється забезпечення макро- 

економічної стабільності в державі, що можна досягнути методом  

удосконалення соціальної та запровадження дієвої стабілізаційної  

політики. 
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Виничук М. В. Роль стабилизационной политики государства в ук-

реплении социальной безопасности на посттрансформационном этапе 
развития экономики. 

Рассмотрена сущность стабилизационной политики государства и ее 
влияние на социально-экономическое развитие страны. Определена роль ста-
билизационной политики в укреплении социальной безопасности государства. 
С целью выхода экономики Украины из финансово-экономического кризиса, 
предложено осуществление стабилизационной политики, методом «магичес-
кого четырехугольника» Парето. 

Ключевые слова: макроэкономическое равновесие, социальная безо-
пасность, стабилизационная политика, социально-экономическое развитие, 
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Vinichuk M. V. Role of state stabilization policy in strengthening social 

safety on the post-transformational stage of economic development. 
The essence of the state stabilization policy and its impact on the socio-economic 

development of a country is considered in the article. The role of stabilization policy in 
strengthening social security of a country is determined. The author suggests the 
implementation of stabilization policy by Pareto’s method of «magic quadrangle» in 
order to find the way out of the financial and economic crisis for Ukraine. 

Key words: macroeconomic equilibrium, social security, stabilization poli-
cy, economic and social development, «Pareto quadrangle».  
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РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ  
ЯК ОДИН З ОСНОВНИХ ІНДИКАТОРІВ  

ЗМІЦНЕННЯ ЇЇ БЕЗПЕКИ 
 
У статті досліджуються питання щодо особливостей проведення ре-

структуризації банківської системи України шляхом реорганізації банківських 
установ (злиття, приєднання, поділу, виділення та перетворення). Визначено 
характерні особливості складання передавального акта у разі проведення 
реорганізації шляхом злиття/приєднання, а в разі проведення реорганізації 
шляхом поділу/виділення – розподільчого балансу. 
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Ключові слова: реструктуризація банківської системи, реорганізація, 
злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення, передавальний акт, роз-
подільчий баланс. 

 

Постановка проблеми. Забезпечення економічної безпеки кра-

їни набуває особливого значення у зв’язку з необхідністю створення 

гнучкої та динамічної банківської системи, яка б могла своєчасно реа-

гувати на негативні явища на фінансовому ринку України. 

Діяльність банківської системи після світової фінансово-

економічної кризи призвела до зростання кількості проблемних банків. 

Як наслідок, банківські установи зіштовхнулись із дефіцитом фінансо-

вих ресурсів, низьким рівнем ліквідності та капіталізації. Отже, питан-

ня проведення реструктуризації банківської системи є глобальними, 

вимагають наукового опрацювання та ефективного регулювання даних 

із метою забезпечення економічної безпеки країни. 

Стан дослідження. Вивченням проблеми реструктуризації  

банківської системи займаються такі вітчизняні дослідники: Т. А. Ва-

сильєва, З. М. Васильченко, О. І. Гонта, І. М. Диба, Є. Ю. Жуков, 

М. А. Козоріз, О. І. Копилюк, В. І. Міщенко, В. В. Томарева, В. М. Фе-

досов, О. О. Чуб, Н. Шелудько. Вагомий внесок у дослідження цієї 

проблематики зроблено у працях Т. Веблена, Г. Дінза, С. Зайзеля, 

Ф.  Крюгера, А. Маршала, Дж. Робінсон, А. Сміта. 

Незважаючи на це, залишається багато ще невирішених питань, 

особливо нормативно-правового забезпечення, що й обумовило вибір 

теми і мету роботи. 

Метою статті є дослідження сучасного стану та особливостей 

здійснення реструктуризації банківської системи України. 

Виклад основних положень. Погіршення фінансового станови-

ща багатьох комерційних банків спричинили такі внутрішні фактори: 
– недотримання банками вимог чинного законодавства; 

– недосконала законодавча база; 

– конфлікти інтересів, пов’язані з власністю; 

– недостатність диверсифікації кредитного та інвестиційного 

портфелів; 

– цільове (примусове) кредитування неприбуткових галузей ви-

робництва; 

– неадекватне забезпечення кредитів або нереальність застав; 

– невідповідність структури управління; 

– нечесні дії керівників комерційного банку та позичальників. 

Банківська діяльність має велике народногосподарське значен-

ня. Кабінет Міністрів України намагається не допустити банкрутства 

великих банків. Агресивна кредитна стратегія великого банку, концен-
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трація значних обсягів комерційних кредитів, незабезпечених реаль-

ними заставами, зниження якості банківських послуг, зниження рівня 

пасивів, низька платоспроможність спричиняють падіння ліквідності 

і  платоспроможності банків. Не залишаються без уваги середні та малі 

банки. Заходи, спрямовані на покращання ситуації, такі як вдоскона-

лення управління, продаж активів, зниження витрат, скорочення чи- 

сельності персоналу, призупинення виплати дивідендів і навіть додат-

кове влиття капіталу, не приносять очікуваних результатів. Тому  

держава вдається до реструктуризації банківської системи, реорганіза-

ції окремих банків. 

Реструктуризація банківської системи – це комплекс заходів, 

який передбачає покращання фінансової стійкості банківської системи, 

підви-щення ліквідності і платоспроможності з урахуванням соціаль-

но-економічних завдань, змін у національній макросистемі та на світо-

вому фінансовому ринку шляхом створення нових банків (спеціалізо-

ваних, універсальних), реоргані-зації діючих (злиття, приєднання,  

поділу, виділення), зміни юридичного статусу банківських установ 

або  їх закриття [2]. 

Сьогодні перед комерційними банками постала проблема щодо 

неспроможності підтримувати свою ліквідність, платоспроможність, 

адекватний розмір капіталу. Банки, намагаючись вирішувати ці про-

блеми, вдосконалюють роботу з клієнтами, посилюють свою техноло-

гічну та кадрову базу. Одним із дієвих заходів щодо стабілізації бан-

ківської системи України є реорганізація окремих комерційних банків 

як один із методів регулювання фінансового стану банківської системи 

в цілому і окремих комерційних банків зокрема. 

Результати аналізу позитивних і негативних сторін процесу рео-

рганізації комерційних банків, наявність складної фінансової ситуації в 

багатьох комерційних банках – все це є підставою для порушення пи-

тання про розробку нової концепції і стратегії реорганізації комерцій-

них банків, яка б давала змогу зробити процес реорганізації більш 

ефективним, підвищити позитивну результативність практичної реор-

ганізації комерційних банків. 

Об’єктивними передумовами необхідності або доцільності рео-

рганізації банків є: 

– формування і розвиток ринкових відносин, банківської систе-

ми України та забезпечення її фінансової стабільності; 

– зміна форм власності (від державної – до змішаної – до при- 

ватної або колективної); 

– необхідність виконання банками вимог чинного законодавства 

та нормативних актів Національного банку України; 
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– забезпечення платоспроможності, ліквідності комерцій- 

них  банків. 

Стратегічною метою реорганізації комерційних банків є підви-

щення надійності і стійкості банківської системи України й окремого 

комерційного банку, забезпечення капіталізації банківської системи 

та  стабільної роботи платіжної системи, захист інтересів кредиторів 

і  вкладників, покращання фінансового стану комерційних банків, під-

вищення ефективності діяльності внаслідок концентрації або розді-

лення капіталу банків, розширення або спеціалізації, переорієнтації 

діяльності банків та зростання довіри до цих банків (або новостворе-

ного банку). 

Разом із вирішенням економічних проблем щодо капіталізації, 

підвищення ліквідності і платоспроможності банків в умовах еконо- 

мічної кризи, різкого падіння рівня життя населення, скорочення  

державних соціальних програм реструктуризація банківської системи 

та реорганізація окремих комерційних банків має також важливе соці-

альне значення. Оскільки одним із пріоритетних завдань реорганізації 

є захист інтересів вкладників-фізичних осіб, збереження коштів насе-

лення, то своєчасне проведення реорганізації банків сприятиме запобі-

ганню зниження рівня життя населення. 

Стратегія щодо реструктуризації та реорганізації банків у фі-

нансовій скруті передбачає створення правових та економічних умов 

для ефективного функціонування (разом з універсальними) спеціалізо-

ваних банків і фінансово-кредитних установ (іпотечних, муніципаль-

них, інвестиційних, клірингових, житлового будівництва тощо) як ін-

ститутів, що здійснюють свою діяльність виключно у цих сферах. 

Основними методологічними принципами реорганізації банків 

мають бути [2]: 

1. Пріоритетність інтересів суспільства, держави і банківської 

системи в цілому та вкладників перед інтересами окремого комерцій-

ного банку. 

2. Досягнення сегеративності – результативні показники діяль-

ності новостворених банків мають бути кращі, ніж банків, що реорга-

нізовуються. 

3. Застосування реорганізації як засобу активного оздоровлення 

проблемних банків. 

4. Підвищення фінансової стійкості банків. 

5. Забезпечення безперервної роботи комерційних банків, які 

реорганізовуються. 

6. Здатність банків-учасників реорганізації виконувати вимоги 

Національного банку України щодо формування статутного капіталу, 
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дотриму-ватись економічних нормативів, забезпечувати беззбиткову 

діяльність. 

Реорганізацію необхідно здійснювати з урахуванням вимог ан-

тимонопольного законодавства. 

За своїм змістом форми реорганізації можуть бути об’єдну- 

вальні, розподільчі та реорганізація шляхом перетворення. 

До об’єднувальних форм належать злиття та приєднання. 

Злиття передбачає припинення діяльності двох (або кількох) 

комерційних банків та передачу всіх майнових прав і зобов’язань цих 

банків до новоствореного банку.  

Реорганізація шляхом злиття дає змогу за мінімізації витрат за-

безпечити концентрацію капіталу, реструктуризацію активів, покра-

щити фінансовий стан і забезпечити подальший розвиток багатьох ко-

мерційних банків. 

Приєднання передбачає припинення діяльності одного комер-

ційного банку як юридичної особи та передачу усіх майнових прав 

і  зобов’язань до іншого комерційного банку на правах філії чи 

без  відкриття філії. 

До розподільчих форм реорганізації належать поділ та ви- 

ділення. 

Поділ передбачає припинення діяльності одного комерційного 

банку як юридичної особи та передачу за розподільчим актом у визна-

чених частинах усіх його майнових прав і зобов’язань до кількох ново-

створених комерційних банків. 

Виділення передбачає створення комерційного банку (або кіль-

кох комерційних банків), до якого (яких) за розподільчим актом у від-

повідних частинах переходять майнові права і зобов’язання банку, що 

реорганізовується. 

За об’єднувальних та розподільчих форм реорганізації не допу-

скається реорганізація, що не забезпечує відновлення ліквідності і пла-

тоспроможності та необхідного рівня капіталізації [2]. 

Перелік банків, що проходили процедуру реорганізації, пред-

ставлений у таблиці [4]. 

Особливості припинення банку як юридичної особи згідно з ч. 4 

ст. 104 Цивільного кодексу [8] встановлюються Законом «Про банки і 

банківську діяльність» [5].  

Оскільки відповідно до вимог ст. 6 Закону банки в Україні ство-

рюються у формі публічного акціонерного товариства або кооператив-

ного банку, обов’язковому врахуванню підлягають норми розділу XVI 

Закону «Про акціонерні товариства» [6], якими врегульовано питання 

припинення акціонерного товариства. 
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Таблиця 
 

Перелік банків, які перебували у стадії реорганізації  

у 2007–2013 рр. 
 

№ 

з/п 
Назва банку 

Вид та форма 

реорганізації 

Дата надання 

дозволу на 
реорганізацію 

Назва банку-

правонаступника 

1 ЗАТ «Внєшторг-

банк (Україна)» 

Приєднання 2007 ВАТ «ВТБ Банк» 

2 АКБ «ХФБ Банк 

Україна» 

Приєднання 2007–2008 ТОЗ «УніКредит Банк» 

3 Акціонерний банк 

«Факторіал-Банк» 

Приєднання 2008 ВАТ «СЕБ Банк» 

4 ТОВ «КБ «Володи-

мирський» 

Перетворення 2008 ВАТ «Комерційний банк 

«Володимирський» 

5 ЗАТ АКБ «Львів» Перетворення 2008 ВАТ АКБ «Львів» 

6 ТОВ БМ Банк» Перетворення 2008 ВАТ «БМ Банк» 

7 ТОВ «АРТЕМ-

Банк» 

Перетворення 2008 ВАТ «АРТЕМ-Банк» 

8 Публічне акціонер-

не товариство «До-

нгорбанк» 

Приєднання 2011 Публічне акціонерне то-

вариство «Перший Украї-

нський Міжнародний 

Банк» 

9 Публічне акціонер-

не товариство «Ко-

рпоративний та 

Інвестиційний Банк 

Креді Агріколь» 

Приєднання 2012 Публічне акціонерне то-

вариство «Креді Агріколь 

Банк» 

10 Публічне акціонер-

не товариство 

«Унікредитбанк» 

Приєднання 2013 Публічне акціонерне то-

вариство «Укрсоцбанк» 

11 Публічне акціонер-

не товариство «Фі-

докомбанк» 

Приєднання 2013 Публічне акціонерне то-

вариство «Фідобанк» 

 

У статті 26 Закону визначено, що банк може бути реорганізова-

ний за рішенням власників банку. Така реорганізація здійснюється 

згідно із законодавством України про господарські товариства за умо-

ви надання попереднього дозволу НБУ на реорганізацію банку та за-

твердження НБУ плану реорганізації банку. Порядок надання Націо-

нальним банком дозволу на реорганізацію банку за рішенням його 
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власників визначено Положенням про особливості реорганізації банку 

за рішенням його власників, затвердженим постановою правління НБУ 

від 27.06.2008 № 189 [3]. 

Обсяг прав та обов’язків, що переходять від банків, які реорга-

нізо-вуються, до банків-правонаступників залежить від обраної форми 

реорганізації юридичної особи з числа зазначених у ч. 2 ст. 26 Закону, 

де передбачено, що реорганізація банку може здійснюватися шляхом 

злиття, приєднання, поділу та виділення. 

Відповідно до змісту ст. 107 ЦК та ст. 59 ГК, а також норм п. 5.3 

положення у разі проведення реорганізації шляхом злиття/приєднання 

банк складає передавальний акт, а в разі проведення реорганізації 

шляхом поділу/виділення – розподільчий баланс. 

Згідно з приписами п. 5.4 Положення передавальний 

акт/розподільчий баланс складається після проведення інвентаризації 

активів банку, що реорга-нізовується, та усунення виявлених розбіж-

ностей, що підтверджується відпо-відним актом, оформленим згідно з 

вимогами законодавства, і закінчення стро-ку для пред’явлення креди-

торами вимог (задоволення чи відхилення вимог кредиторів) [1]. 

Передавальний акт/розподільчий баланс складається на дату, 

визначену в плані реорганізації. До передавального акта/розподільчого 

балансу додаються розшифрування активів, зобов’язань і капіталу, які 

передаються банку-правонаступнику, у розрізі рахунків. Передаваль-

ний акт/розподільчий баланс підписуються головою та членами комісії 

для проведення реорганізації. 

Достовірність передавального акта/розподільчого балансу має 

бути підтверджена аудитором (абз. 3 п. 5.6 положення). 

У пункті 5.8 положення передбачено, що після затвердження 

переда-вального акта/розподільчого балансу учасниками банку, що 

реорганізовується, проводяться установчі (загальні) збори банку-

правонаступника. Статут банку-правонаступника має містити поло-

ження про правонаступництво щодо прав та обов’язків банку, що ре-

організовується, які визначені в передавальному акті/розподільчому 

балансі. Згідно зі ст. 16 Закону та пп. «п» п. 3.1 положення статут бан-

ку-правонаступника підлягає погодженню з боку Національного банку 

України. 

Належними та допустимими доказами правонаступництва щодо 

окремого зобов’язання є відповідний договір, на підставі якого воно 
виникло, передавальний акт/розподільчий баланс та статут правона-
ступника. В такому разі положення передавального акта/розподільчого 
балансу підлягають дослід-женню судами на предмет визначення 

суб’єкта, до якого в результаті реорганізації перейшли права та 
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обов’язки у відповідному зобов’язанні, а не на предмет закріплення 
того чи іншого договірного зобов’язання в передавальному акті/ 
розподільчому балансі [1]. 

Необхідно враховувати, що відомості щодо дати затвердження 
переда-вального акта або розподільчого балансу юридичної особи, а 
також дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстро-
вана юридична особа, згідно з ч. 2 ст. 17 Закону «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» [7] містять-
ся в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців. Під час розгляду справ у спорах, пов’язаних із виконан-
ням господарських договорів, призначення економічної експертизи для 
визначення обсягу майна, прав і обов’язків, що перейшли до банку-

правонаступника, є недоцільним, оскільки до кола завдань економічної 
експертизи не належать питання із визначення суті та характеру пра-
вових відносин, що виникають між сторонами правочину. 

Крім того, у з’ясуванні правонаступництва у конкретних до-

говірних правовідносинах слід ґрунтуватись на тому, що правонаступ-
ництво відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 512 ЦК [8] є самостійною підставою 
для заміни кредитора у зобов’язанні. Припинення цивільного (госпо-
дарського) зобов’язання не пов’язано з фактом припинення юридичної 

особи шляхом реорганізації. Так, у ст. 609 ЦК передбачено, що зо-
бов’язання припиняється ліквідацією юридичної особи (боржника 
або  кредитора), крім випадків, коли законом або іншими норма- 
тивно-правовими актами виконання зобов’язання ліквідованої юри-
дичної особи покладається на іншу юридичну особу, зокрема за  

зобов’язаннями про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим 
ушкодженням здоров’я або смертю. Однак ця стаття не пов’язує при-
пинення зобов’язання із припиненням юридичної особи в результаті 
злиття, приєднання, поділу або перетворення [1]. 

За умови наявності відповідних зобов’язань на дату реорганіза-
ції юридич-ної особи моментом переходу прав та обов’язків банку, що 
реорганізовується, до банку-правонаступника слід вважати дату вне-
сення до ЄДР запису про припинення суб’єкта господарювання, що 

реорганізується, та запису про державну реєстрацію створеної юриди-
чної особи-правонаступника. В такому разі господарські суди мають 
враховувати викладене у ст.ст. 33, 37 Закону «Про державну реєстра-
цію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» [7]. 

В ч. 6 ст. 80 Закону «Про акціонерні товариства» [6] визначено, 

що під час приєднання акціонерного товариства до іншого акціонерно-
го товариства до ЄДР вноситься запис про припинення такого акціо- 
нерного товариства, під час виділу акціонерного товариства – про 
створення акціонерного товариства, що виділилося, а під час приєд-
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нання акціонерного товариства до іншого акціонерного товариства – 
про припинення такого акціонерного товариства. 

У визначенні прав кредиторів банку, що реорганізовується, слід 

зважати на загальні норми ст. 107 ЦК [8]. Якщо правонаступниками 

юридичної особи є декілька юридичних осіб і точно визначити право-

наступника щодо конкретних обов’язків юридичної особи, що припи-

нилася, неможливо, юридичні особи-правонаступники несуть солідар-

ну відповідальність перед кредиторами юридичної особи, що припи-

нилася. Учасники (засновники) припиненої юридичної особи, які від-

повідно до закону або установчих документів відповідали за її зо-

бов’язаннями, відповідають за зобов’язаннями правонаступ-ників, що 

виникли до моменту припинення юридичної особи, у такому самому 

обсязі, якщо більший обсяг відповідальності учасників (засновників) 

за зобов’язаннями правонаступників не встановлено законом або їх 

установчими документами (ч. 6 ст. 107 ЦК). 

У статті 82 Закону України «Про акціонерні товариства» [6] пе-

редбачено, якщо розподільний баланс або передавальний акт не дає 

можливості визначити, до кого з правонаступників перейшло зо-

бов’язання або чи залишилося за ним зобов’язаним товариство, з якого 

був здійснений виділ, правонаступники та товариство, з якого був 

здійснений виділ, несуть солідарну відповідальність за таким зо-

бов’язанням [1].  

Висновки. Отже, реструктуризація банківської системи – це 

комплекс заходів, який передбачає покращання фінансової стійкості 

банківської системи, підвищення ліквідності і платоспроможності. 

Проведення реструкту-ризації та реорганізації банків у кризовий та 

посткризовий період сприятиме підвищенню рівня капіталізації, пла-

тоспроможності і ліквідності комерційних банків та підвищить довіру 

вкладників до банківської системи з метою забезпечення економічної 

безпеки країни. 
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Горалько О. В. Реструктуризация банковской системы как один из 

основных индикаторов укрепления ее безопасности.  

В статье исследуются вопросы относительно особенностей проведе-
ния реструктуризации банковской системы Украины путем реорганизации 
банковских учреждений (слияния, присоединения, разделения, выделения и пре-
образования). Определены характерные особенности составления передаточ-
ного акта в случае проведения реорганизации путем слияния/ присоединения, а 
в случае проведения реорганизации путем разделения/ выделения – распреде-
лительного баланса. 

Ключевые слова: реструктуризация банковской системы, реоргани-
зация, слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование, пере-
даточный акт, распределительный баланс. 

 

Goralko О. V. Restructuring of the banking system as one of basic 

indicators of its safety strengthening.  

Questions regarding features of the Ukrainian banking system restructuring 

process by the reorganization of the banking institutions (confluences, joining, 

division, separation and transformation) are investigated in the article. The 

characteristic features of transmission act drafting are defined in case of 

reorganization by confluence/ joining, and in case of  reorganization by the division/ 

of selection – distributive balance is defined. 

Key words: restructuring of the banking system, reorganization, confluence, 
joining, division, selection, transformation, transmission act, distributive balance. 
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УДК 368.336.01.34 (477)         О. Й. Жабинець 

 

ПРОБЛЕМА КЛАСИФІКАЦІЇ 
РИЗИКІВ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ: 

НАУКОВІ ПІДХОДИ  
ТА ЗАКОНОДАВЧІ ІНІЦІАТИВИ 

В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 
 
У статті проаналізовано наукові підходи та законодавчі ініціативи в 

Україні щодо визначення сутності та здійснення класифікації ризиків страхо-

вих компаній. Обґрунтовано необхідність проведення глибокого дослідження 

природи ризиків та їх впливу на діяльність страхових компаній як з теорети-

чного погляду, так і можливостей застосування на практиці.  

Ключові слова: ризики страхових компаній, класифікація ризиків 

страхових компаній, наукові підходи, законодавчі ініціативи, євроінтеграція, 

Solvency ІІ. 

 
Постановка проблеми. Діяльність будь-якого суб’єкта госпо-

дарювання, зокрема страхової компанії, пов’язана із виникненням різ-

номанітних ризиків. Причому у страховиків ці ризики зростають у ге-

ометричній прогресії за рахунок того, що, виконуючи захисні функції, 

страхові компанії у процесі здійснення операційної та інших видів дія-

льності самі можуть зазнавати втрат. Вважаємо, що для створення ме-

ханізму протидії ризикам страховиків на різних етапах їх діяльності 

необхідно найперше з’ясувати сутність поняття «ризик страховика», а 

також здійснити класифікацію та систематизацію ризиків страхових 

компаній.  

Стан дослідження. Класифікації ризиків страхових компаній, 

особливо страхових ризиків, а також механізму управління ними в су-

часній страховій науці приділяється значна увага. Серед вітчизняних 

науковців варто відзначити наукові праці В. Д. Базилевича, 

Н. М. Внукової, О. Д. Вовчак, О. В. Козьменко, С. С. Осадця, Т. А. Ро-

тової, О. М. Пахненко, Р. В. Пікуса, М. В. Сороківської та інших, серед 

російських дослідників – Ю. Е. Слєпухіної, Е. А. Уткіна, Д. Д. Хемп-

тона, В. В. Шахова тощо. Незважаючи на значну кількість публікацій з 

цієї проблематики, сутність поняття «ризик страховика» так і не знай-

шло однозначного визначення, не створено також єдиного класифіка-

ційного підходу, що значно ускладнює процес своєчасного виявлення 

ризиків із метою нейтралізації їх можливого негативного впливу на 

функціонування страховиків.  



_________________________________________________  Серія економічна ________ 
__________________________________________________________________________ 

 39 

Мета дослідження – проаналізувати наукові підходи та законо-

давчі ініціативи щодо визначення сутності та здійснення класифікації 

ризиків страхових компаній.  

Виклад основних положень. Варто зазначити, що ризик як 

економічна категорія не має єдиного і чіткого визначення. Аналіз дос-

тупних літературних джерел засвідчив неоднозначність у трактуванні 

рис, властивостей та елементів ризику, його змісту. Розмаїття думок 

про сутність ризику пояснюється насамперед багатоаспектністю цього 

поняття, відсутністю однозначного формулювання у законодавстві, 

а  також недостатнім використанням в економічній практиці й управ-

лінській діяльності.  

Щодо ризику страхової компанії, то його необхідно розглядати 

як мінімум із двох позицій: ризик страховика як суб’єкта підприємни-

цької діяльності та ризик страховика як фінансової установи.  

Так, у господарському законодавстві, в правових межах якого 

функціонує також страхова компанія як суб’єкт підприємницької  

діяльності, ризик розглядається як: 

– кількісна міра небезпеки, що враховує ймовірність виникнен-

ня негативних наслідків від здійснення господарської діяльності та 

можливий розмір втрат від них [1]; 

– можливість виникнення та ймовірні масштаби наслідків нега-

тивного впливу впродовж певного часу [2]. 

У страховому законодавстві поняття «ризик страховика» взагалі 

відсутнє. У чинному Законі України «Про страхування» подано лише 

визначення страхового ризику як «події, на випадок якої проводиться 

страхування і яка має ймовірність та випадковість настання» [3]. Фак-

тично у страховому законодавстві згадується лише один із ризиків 

страхової компанії – ризик процесу страхування. Однак у діяльності 

страховика можуть виникати також інші ризики, наприклад, інвести-

ційні, від яких залежить ефективність діяльності страхової компанії 

у  реалізації функції надання страхового захисту. 

Із метою запровадження ефективної системи управління ризи-

ками, запобігання неплатоспроможності, забезпечення фінансової 

стійкості страховиків та захисту інтересів страхувальників Держфін-

послуг України у 2011 році було розроблено та винесено для публічно-

го обговорення проект розпорядження «Про затвердження Вимог до 

організації і функціонування системи управління ризиками у страхо-

вика та про внесення змін до деяких нормативно-правових актів  

Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України» 

(далі – розпорядження). У цьому проекті поняття «ризик страховика» 

сформульовано так: «ризик – ймовірна подія, що може призвести до 
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отримання непередбачуваних збитків або іншим чином негативно 

вплинути на діяльність страховика і на його здатність виконувати свої 

зобов’язання» [4]. Українська федерація убезпечення (далі – УФУ), 

аналізуючи цей проект, запропонувала таке визначення ризику страхо-

вика: «ризик – подія, що має ознаки ймовірності і випадковості на-

стання, результатом якої може бути непередбачуваний вплив на фінан-

совий стан страховика» [5]. На нашу думку, формулювання ризику, 

яке пропонує УФУ, може застосовуватись для будь-якого господарю-

ючого суб’єкта, оскільки не враховує специфіки страховика як фінан-

сової установи, що надає страховий захист.  

Це розпорядження не затверджено досі, а тому питання утво-

рення системи управління ризиками страхових компаній на законодав-

чому рівні залишається неврегульованим.  

Щодо класифікації ризиків страхових компаній, то більшість 

науковців акцентують свою увагу на фінансових [6; 7], інвестиційних 

[8], портфельних [9], катастрофічних [10] ризиках тощо. Водночас під 

фінансовими ризиками страхових компаній різні науковці розуміють 

різні ризики. 

Так, Ю. Е. Слєпухіна ризики страхових компаній поділяє на ті, 

що пов’язані зі страховою діяльністю (страхові ризики: ризик андер-

райтингу, перестрахування, формування та розміщення страхових ре-

зервів та ін.), та ті, що з нею не пов’язані, але, як правило, супрово-

джують процеси, які є наслідком проведення страхових операцій (фі-

нансові ризики) [11, с. 16].  

Р. В. Пікус, аналізуючи різноманітні підходи до класифікації 

ризиків у страховій діяльності, пропонує власну класифікацію фінан-

сових ризиків страхових компаній за предметом діяльності [6, с. 112], 

до яких відносить ті ризики, які Ю. Е. Слєпухіна вважає страховими, а 

не фінансовими. М. В. Сороківська пропонує дворівневу структуриза-

цію фінансових ризиків страхових компаній, зокрема за видами діяль-

ності [12, с. 262–263].  

А. М. Єрмошенко виокремлює такі групи ризиків, що здійсню-

ють вплив на діяльність страхових компаній: індивідуальні, система-

тичні та системні [13, с. 208–211].  

У проекті розпорядження Держфінпослуг, про яке згадувалось 

вище, зазначено, що страховики можуть розширювати перелік ризиків, 

які можуть вплинути на їх діяльність, а ризики страхових компаній 

подано у таблиці.  

Варто зазначити, що євроінтеграційні процеси, які відбуваються 

сьогодні в Україні, суттєво вливають на вітчизняний страховий ринок 

та діяльність страхових компаній.  
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Таблиця 
 

Класифікація ризиків страхових компаній 
 

№ 

з/п 
Види ризику 

Сфера діяльності  

страхової компанії 
Підвиди ризику 

1. Андеррай-

тинговий 

ризик* 

Ризикове  

страхування 

1) ризик недостатності пре-

мій і резервів  

2) катастрофічний ризик 

Страхування  

життя 

1) ризик збільшення рівня 

смертності 

2) ризик збільшення трива-

лості життя 

3) ризик непрацездатності 

та шкоди здоров’ю 

4) ризик зростання витрат 

на ведення справи 

5) ризик зміни розміру ануї-

тетів 

6) ризик розірвання догово-

рів 

7) катастрофічний ризик 

2. Ринковий 

ризик 

Ризикове  

страхування  

та страхування  

життя 

1) ризик інвестицій в 

акції 

2) ризик процентної став-

ки 

3) валютний ризик 

4) ризик спреду 

5) майновий ризик 

6) ризик ринкової конце-

нтрації 

3. Ризик дефол-

ту контраге-

нта 

Ризикове страхування 

та страхування життя 

- 

4. Операційний 

ризик 

Ризикове страхування 

та страхування життя 

- 

 

* Для страховика, який здійснює медичне страхування, андеррайтинго-

вий ризик також включає ризик страхування здоров’я. 

 

Джерело: складено автором за [4]. 

 

Цей вплив стає особливо відчутним у контексті законодавчих 

ініціатив, адже у зв’язку зі вступом України до СОТ та відкриттям  

ринку страхування для філій іноземних страховиків необхідно якнай-

швидше узгодити вітчизняне законодавство з  європейським.  
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Так, наприкінці 2009 року в ЄС було затверджено Директиву 

2009/138/EC щодо заходів та здійснення діяльності зі страхування 

і  перестрахування – Solvency ІІ (Платоспроможність ІІ), яка є оновле-

ним режимом регулювання європейських страхових і перестрахових 

компаній. Ця Директива замінила попередню (Solvency I) із 13 дирек-

тив ЄС.  

Поняття ризику відповідно до Solvency ІІ визначається як зміна 

вартості позитивна чи негативна у зв’язку з відхиленням від очікува-

ного значення [14]. Solvency ІІ вперше формує вимоги платоспромож-

ності на основі економічних ризиків. Ці вимоги охоплюють ширше 

коло реальних ризиків, які можуть впливати на діяльність страхових 

компаній та їх платоспроможність. У новій редакції було здійснено 

перехід від попереднього способу оцінки вимог до страховиків – «одна 

модель підходить всім» до більшої конкретизації кожного виду вимог. 

Зокрема страховики ЄС тепер будуть зобов’язані мати капітал на ви-

падок ринкового, кредитного та операційного ризику. Ці ризики не 

були враховані в Solvency I. Проте досвід показав, що саме ці види 

ризиків можуть становити реальну загрозу для платоспроможності 

страхових компаній. 

Відповідно до Solvency ІІ ризики страховиків поділено на 5 груп 

(рис. 1): 

1. Страховий ризик або ризик андеррайтингу. 

2. Ринковий ризик. 

3. Кредитний ризик.  

4. Операційний ризик.  

5. Ризик ліквідності. 

Провівши аналіз класифікації ризиків у проекті розпорядження 

Держфінпослуг та відповідно до Solvency ІІ, можна зробити висновок, 

що вони практично ідентичні. Тобто під час створення класифікації 

ризиків у проекті за основу було взято класифікацію за Solvency ІІ за 

деякими винятками. Проаналізуємо найсуттєвіші з них детальніше. 

По-перше, у проекті розпорядження не згадується про ризик лі-

квідності. За визначенням Solvency ІІ ризик ліквідності – це ризик то-

го, що страховики та перестраховики не в змозі перетворити власні 

активи (акції, нерухомість тощо) на грошові кошти для погашення фі-

нансових зобов’язань під час настання терміну їх погашення. На нашу 

думку, такий вид ризику є надзвичайно важливим, особливо з огляду 

на проблеми здійснення страховими компаніями в Україні інвестицій-

ної діяльності.  

По-друге, операційний ризик за Solvency ІІ охоплює: ризик за-

конодавства, системи, бізнес-ризик та ризик витрат, а в проекті розпо-
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рядження такого поділу не здійснено. Водночас запропоновано врахо-

вувати ризик недостатності премій і резервів.  

По-третє, кредитний ризик (за Solvency ІІ) у проекті розпоря-

дження замінено на ризик дефолту контрагента без зміни сутності.  

 

 
 

Рис. 1. Класифікація ризиків страхових компаній за Solvency ІІ 

 
Джерело: побудовано автором за [14]. 

 

Варто зазначити, що впровадження Solvency ІІ в ЄС здійснюєть-

ся поетапно. Остаточне впровадження повинно було завершитись у 

січні 2013 року, однак цей процес триває досі. Це пов’язано найперше 

із прорахунками можливих наслідків для страхового ринку ЄС у 

зв’язку із введенням нових нормативів.  

Здатність страховиків відповідати вимогам Solvency II переві-

ряють за допомогою спеціально розроблених стрес-тестів. Впродовж 

2009–2011 рр. було проведено два стрес-тести та 5 досліджень кількіс-

ного впливу Solvency II на прикладі компаній зі штаб-квартирами в 

Європейському Союзі, Ісландії, Ліхтенштейні, Норвегії та Швейцарії, 

кількість яких становила до 60% страхового ринку Європи [15]. За під-

сумками 2010 року спільно з регуляторами кожної країни-учасниці 

була проведена ще й оцінка бухгалтерських балансів компаній. Усі ці 

заходи свідчать про необхідність глибокого дослідження природи ри-

зиків та їх впливу на діяльність страхових компаній як з теоретичного 

погляду, так і можливостей застосування на практиці.  

На підтвердження важливості тестування законодавчого акта 

перед його остаточним впровадженням у практичну діяльність проци-
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туємо Голову Департаменту страхування та пенсійного забезпечення Ди-

рекції внутрішнього ринку Європейської комісії Карела Ван Хулле, який 

щодо формули розрахунку мінімального розміру капіталу (MCR) для за-

безпечення платоспроможності страхової компанії зауважив: «Якщо  

перевірка покаже, що формула ще неправильна, ми її змінимо. Ми це зро-

бимо, тому що мета тестів та досліджень – мати норми, які засновані 

не  на  диких фантазіях, а на реаліях сьогоднішнього світу» [16].  

Висновки. Проведене дослідження засвідчило наявність значної 

кількості альтернативних класифікацій ризиків страхових компаній та 

наукових підходів до вирішення цього питання, а також відсутність 

законодавчого врегулювання цієї проблеми в Україні, що значно 

ускладнює процес ідентифікації ризиків та контролю за їх виникнен-

ням як з боку держави, так і з боку страхових компаній. Просте дуб-

лювання закордонних законодавчих актів без урахування специфіки та 

рівня розвитку страхового ринку, на нашу думку, не вирішить цієї 

проблеми, а скоріше поглибить її. Водночас створення системи класи-

фікації та управління ризиками страхових компаній в нашій державі – 

це об’єктивна необхідність, своєрідна відповідь на виклики глобаліза-

ції та євроінтеграції.  
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Жабинец О. И. Проблема классификации рисков страховых ком-

паний: научные подходы и законодательные инициативы в условиях ев-

роинтеграции. 
В статье проанализированы научные подходы и законодательные ини-

циативы в Украине по определению сущности и осуществления классифика-
ции рисков страховых компаний. Обоснована необходимость проведения глу-
бокого исследования природы рисков и их влияния на деятельность страховых 
компаний, как с теоретической точки зрения, так и возможностей примене-
ния на практике.  

Ключевые слова: риски страховых компаний, классификация рисков 
страховых компаний, научные подходы, законодательные инициативы, еврои-
нтеграция, Solvency II. 
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Zhabynets O. I. The problem of classifying the risks of insurance companies: 

scientific approaches and legislative initiatives in terms of European integration. 

The scientific approaches and legislative initiatives in Ukraine to determine the 

nature and implementation of insurance companies risk classification are analyzed in the 

article. The author substantiates The necessity of an in-depth investigation of the risks 

nature and their impact on the insurance companies activity, both from a theoretical point 

of view and opportunities for their application in practice are reasoned by the author. 

Key words: insurance companies risks, classification of insurance companies’ 

risks, scientific approaches, legislative initiatives, European integration, Solvency II. 
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УДК 330.322       С. О. Іщук, 

О. М. Кушнірчук-Ставнича  
 

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ  
ІНВЕСТИЦІЙ В ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ 

 
Визначено критерії оцінки ефективності капіталовкладень. Проведено 

оптимізацію структури інвестицій в основний капітал Західного регіону 

України за напрямами вкладень і джерелами надходження ресурсів.  

Ключові слова: інвестиції в основний капітал, інвестиційна діяль-

ність, ефективність інвестицій, оптимізація структури інвестицій, Західний 

регіон України. 

 

Постановка проблеми. Недостатні обсяги залучення інвести-

ційних ресурсів у національне господарство є однією із найважливі-

ших проблем, що гальмує розвиток української економіки в умовах 

подолання наслідків світової фінансової кризи. Вирішення цієї актуа-

льної проблеми є у площині пошуку надійних джерел фінансування 

капіталовкладень з їх подальшим ефективним використанням у напря-

мі пожвавлення ділової активності в усіх регіонах України. 

Стан дослідження. Питання, пов’язані з ефективністю інвести-

ційних процесів, упродовж тривалого часу досліджувалися багатьма 

вченими. Найбільший внесок у розвиток теорій інвестування та ефек-

тивності зробили такі відомі науковці, як І. Бланк, В. Геєць, М. Гера-

симчук, О. Ланге, В. Лівшиц, А. Лур’є, В. Новожилов, А. Пересада, 

В.  Трапезніков, В. Федоренко, Т. Хачатуров та інші. Ці дослідники 

вирішили основні проблеми визначення ефективності капітальних 

вкладень та інвестиційного процесу загалом. Однак, незважаючи на 

порівняно велику кількість наукових розробок у сфері інвестування, 
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відсутніми залишаються цілісні дослідження прикладного спрямуван-

ня (із позиції практичного застосування результатів), спрямовані на 

розробку рекомендацій щодо вдосконалення управління інвестицій-

ною діяльністю з метою підвищення її ефективності.  

Виклад основних положень. У сучасних умовах розвитку, для 

яких характерними є (як наслідок світової фінансової кризи), з одного 

боку, колосальний дефіцит ресурсів, а з іншого – жорстка конкуренція 

на усіх ринках, дієвим способом підвищення ефективності інвестицій-

ної діяльності, а відтак і конкурентоспроможності національної еконо-

міки застосування відповідних організаційно-економічних важелів, 

зокрема, оптимізація напрямів інвестування (за видами економічної 

діяльності) і оптимізація структури джерел інвестиційних ресурсів 

(рис.  1). 

Критеріями оптимізації структури інвестицій в основний капі-

тал обрано підвищення ефективності капіталовкладень за трьома  

ключовими показниками: інвестовіддачею, оновленням основного  

капіталу і рентабельністю інвестицій. Зростання названих показників, 

відповідно, передбачає: 

1) збільшення внеску кожного з видів економічної діяльності 

(ВЕД) у формування валової доданої вартості (ВДВ);  

2) продовження тенденцій нарощування обсягів, введених 

у  дію нових основних засобів;  

3) зростання обсягу прибутку всіх ВЕД з одночасним збіль-

шенням частки прибуткових підприємств. 

Отже, основними умовами оптимізації структури капітальних 

вкладень в економіку Західного регіону України (як об’єкта проведе-

ного нами дослідження) є: 

– нарощування ВДВ у регіоні, створеної в семи областях (Во-

линській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, 

Тернопільській і Чернівецькій), або забезпечення таких відносних 

приростів ВДВ у регіоні, що будуть рівними або більшими від прирос-

ту обсягу інвестицій, вкладених в основний капітал усіх ВЕД; 

– забезпечення таких відносних приростів обсягів, уведених 

у  дію нових основних засобів на підприємствах регіону, що будуть 

рівними або більшими за відносний приріст обсягу капіталовкладень; 

збільшення рівня прибутковості і рентабельності підприємств регіону 

або формування таких відносних приростів суми фінансових результа-

тів, отриманих підприємствами, які належать до відповідних ВЕД  

регіону, що будуть рівними або більшими за відносний приріст  

обсягу інвестицій, вкладених в основний капітал цих прибуткових  

підприємств. 
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Процес багатовекторної оптимізації структури інвестицій в ос-

новний капітал, яка проведена для семи областей Західного регіону 

України за критеріями високого рівня оновлення основних засобів, 

збільшення частки прибуткових підприємств у регіоні (з одночасним 

нарощуванням обсягу їх прибутку), а також зростання внеску ВЕДів 

у валову додану вартість регіону, детально описано [1, с. 51–59].  

Підсумки оптимізації структури інвестицій в основний капітал 

суб’єктів господарювання Західного регіону України за трьома назва-

ними критеріями дозволяють констатувати прогнозоване зростання 

часток у цій структурі чотирьох ВЕД (рис. 2): переробної промислово-

сті – до 17,97%, торгівлі – до 13,05%, сільського господарства – до 

12,77%, будівництва – до 2,47% за одночасного зменшення часток ре-

шти ВЕД.  

Водночас, незважаючи на прогнозоване зниження питомої ваги 

операцій із нерухомим майном, оренди, інжинірингу та надання послуг 

в оптимізованій структурі капіталовкладень, частка цього ВЕД у фак-

тичній структурі інвестицій в основний капітал областей Західного 

регіону є найбільшою – 28,03%.  

Однак інвестиційна підтримка розвитку цієї сфери з боку регіо-

нальних чи місцевих органів влади вбачається доцільною лише у част-

ці державної власності, яка є незначною. Відповідно, забезпечення 

подальшого розвитку цього ВЕД є здебільшого прерогативою приват-

них інвесторів, зокрема іноземних. 

Прогнозоване збільшення питомої ваги таких ВЕД, як перероб-

на промисловість, сільське господарство, торгівля і будівництво в оп-

тимізованій структурі інвестицій в основний капітал Західного регіону 

свідчить про пріоритетність їх розвитку для регіональної економіки, 

зокрема зважаючи на найвищий рівень використання залучених інвес-

тиційних ресурсів згіднр з результатами проведеної оцінки.  

У Львівській області, яка є незаперечним економічним лідером 

у Західному регіоні, фактична структура інвестицій в основний капітал 

за напрямами вкладень наближена до оптимальної і потребує лише 

незначного корегування [1, с. 80]. Відтак для підвищення ефективності 

капіталовкладень у цьому регіоні основну увагу необхідно приділити 

оптимізації структури інвестиційних ресурсів за джерелами надхо-

дження.  

Оскільки рентабельність інвестицій є ключовим індикатором 

їх  ефективності, що виявляється в отриманому фінансовому результа-

ті на кожну гривню капіталовкладень, можна стверджувати, що саме 

цей показник і повинен визначати структуру джерел інвестицій  

в  основний  капітал.  
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Рис. 2. Структура інвестицій в основний капітал 

Західного регіону України 

за видами економічної діяльності, % 
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Тобто найбільша частка у структурі інвестиційних ресурсів має 

припадати на ті джерела, залучення яких забезпечує максимальну рен-

табельність інвестиційної діяльності. Тому для оптимізації структури 

фінансування капіталовкладень доцільно використати метод еліміну-

вання, зокрема спосіб ланцюгових підстановок, за допомогою якого 

можна визначати силу впливу кожного із джерел інвестиційних ресур-

сів на рентабельність останніх. 

Із результатів розрахунків очевидно, що для упорядкування 

структури джерел фінансування інвестицій в основний капітал у 

Львівській області відповідно до оптимального стану необхідно збіль-

шити частки власних коштів підприємств (на 6,6%) і коштів іноземних 

інвесторів (на 0,22%), а також зберегти частку банківського кредиту-

вання на рівні, не нижчому за 25,9% (рис. 3).  

Одночасне зменшення частки бюджетних коштів не є основною 

метою інвестиційної політики регіону, а лише супутнім ефектом від 

підвищення фінансової незалежності підприємств та організацій, а 

також збільшення рівня кредитування інвестиційної діяльності. Досто-

вірність змодельованої структури джерел капіталовкладень підтвер-

джується реальними фактичними даними за 2005–2007 рр. – спостері-

гався найвищий показник рентабельності інвестицій за досліджуваний 

період (2005–2011 рр.), а частка власних коштів підприємств та органі-

зацій у структурі інвестицій в основний капітал за цей період досягла 

значення, більшого за 55% (55,6–58,1%).  

Натомість, згідно з прогнозом у 2014 р. (за незмінних тенденцій) 

у структурі джерел надходження інвестицій може зменшитись частка 

власних коштів підприємств та організацій і частка іноземного капіта-

лу, що зумовить подальше розходження між її (структури) фактичним 

і  оптимальним (за критерієм зростання рентабельності) варіантом. 

Водночас прогнозоване збільшення рівня банківського кредитування 

інвестиційної діяльності (проти середнього значення за 2005–2011 рр.) 

сприятиме наближенню структури джерел надходження інвестицій 

до  оптимального стану. 

Центральною економічною проблемою у Львівській області (як 

і в Західному регіоні та Україні загалом) є низький рівень отриманих 

фінансових результатів діяльності підприємств та організацій. Серед 

основних причин такої ситуації є [2]: 

 збільшення частки збиткових підприємств в області до 

38,2% у 2011 р. проти 33,9% у 2000 р.; 

 уповільнення зростання обсягів випуску і реалізації проду-

кції (товарів, робіт, послуг) в області до 102,1% у 2010 р. проти 108,4% 

у 2000 р. (за результатами оцінки індексів фізичного обсягу випуску);  
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 зростання індексу операційних витрат на підприємствах 
всіх ВЕД області (до 1,23% у 2011 р. проти 1,16% у 2010 р.), спричи-
неного насамперед підвищенням цін на сировину і значними витрата-
ми на енергоносії; 

 підвищення цін на готову продукцію (середній індекс спо-
живчих цін за 2000–2010 рр. становив 112,2%, а індекс цін виробників 
промислової продукції – 114,2%), що стало, своєю чергою, додатковим 
стимулом до зростання попиту на імпортні товари в регіоні; 

 перевищення кредиторської заборгованості над дебітор- 
ською (у середньому на 26,5% за 2003–2011 рр.);  

 зниження продуктивності підприємств ключових ВЕД ре-
гіону внаслідок морального старіння та фізичної зношеності основних 
виробничих фондів, зумовленого нестачею коштів для своєчасного 
оновлення виробничого потенціалу;  

 зменшення сальдо зовнішньої торгівлі в області, а відтак 
її  перехід до нижчих позицій за часткою в загальноукраїнському  
експорті товарів та послуг і, відповідно, – до вищих позицій за част-
кою в імпорті; 

 низька адаптованість більшості суб’єктів господарювання 
області до нестабільності зовнішнього середовища, яка відобразилася 
у неможливості прийняття ними своєчасних і ефективних маркетинго-
вих і збутових стратегічних рішень у період світової фінансової кризи. 

Окреслені проблеми найбільше стосуються підприємств реаль-
ного сектора економіки. Недостатня активність комерційних банків у 
наданні довгострокових інвестиційних кредитів змушує виробничі 
підприємства під час планування технічного розвитку орієнтуватися 
найперше на власні кошти, тобто амортизацію і прибуток, що залиша-
ється в їх розпорядженні після сплати податків. Водночас роль амор-
тизаційних відрахувань як джерела інвестицій в основний капітал 
є  незначною. Це пояснюється тим, що чинна система нарахування 
амортизації виконує насамперед фіскальну функцію і практично не 
передбачає стимулів для оновлення основних фондів підприємств.  
Також більша частина амортизаційних відрахувань (50–70%) у регіоні 
використовується не за призначенням, тобто не є джерелом оновлення 
основного капіталу.  

Правові засади активізації інвестиційного процесу та підвищен-
ня його ефективності визначено в Законі України «Про стимулювання 
інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою 
створення нових робочих місць» [4], що набув чинності 1 січня 2013 р. 
У Законі чітко прописано процедуру відбору та реєстрації пріоритет-
них інвестиційних проектів і визначено критерії оцінки економічної 
ефективності проектних пропозицій.  
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Однак у представників бізнесу та органів влади до цього  
документа низка критичних зауважень, зокрема в частині створення 
визначеної кількості робочих місць під час внесення визначеної суми 
інвестицій [5, с. 19–20]. Певною мірою ці зауваження є доречними, 
особливо з огляду на те, що в разі вкладення капіталу у покращення 
технологічного процесу виробництва у суб’єкта інвестиційної діяльно-
сті виникає потреба в скороченні працівників, а не навпаки. Відтак 
доцільним є внесення певних коректив у названий Закон, зокрема  
щодо критеріїв ефективності проектних пропозицій.  

Нині критеріями оцінки ефективності інвестиційних пропозицій, 
які беруть участь в конкурсі на державну підтримку в Україні, є [3]: 

– позитивна чиста приведена вартість проекту; 
– внутрішня норма дохідності, яка є більшою за нормативну 

ставку дисконту; 
– індекс прибутковості, який перевищує одиницю. 
З огляду на деякі протиріччя між реальними можливостями ін-

весторів і вимогами, зазначеними в Законі України «Про стимулюван-
ня інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою 
створення нових робочих місць», доцільним буде доповнення визначе-
них критеріїв ще одним уточнювальним показником – рівнем онов-
лення основного капіталу. Доцільність введення такого критерію обу-
мовлена критичним ступенем зношеності основного капіталу в Украї-
ні, який становить понад 70%. Відтак затвердження конкретної норми 
оновлення основних засобів під час вкладення коштів у розвиток  
реального сектора економіки з можливістю утворення кількості робо-
чих місць, що є меншою за зазначену в Законі, може бути прохідним 
параметром для тих інвесторів, які запроваджують інноваційні техно-
логії, а тому не можуть забезпечити тієї кількості робочих місць, що 
вимагається чинним законодавством.  

Водночас радикальні пропозиції щодо усунення норми Закону, в 
якій йдеться про створення зазначеної кількості нових робочих місць, 
вважаємо недоречними, оскільки ця умова прописана в самій назві 
Закону і є його другою головною ціллю після стимулювання інвести-
ційної діяльності. Натомість, корегування самої норми кількості нових 
робочих місць під час дотримання певного рівня оновлення (введення 
в дію) основних засобів вважаємо цілком реальним. Оскільки саме ви-
бір критеріїв передує визначенню пріоритетних секторів економіки, а 
результати оцінки інвестиційного процесу є аналітичним підґрунтям 
для формування державної і регіональної інвестиційної політики, то 
внесення відповідних коректив у чинне інвестиційне законодавство 
може суттєво підвищити як рівень інвестиційної активності в Україні, 
так і рівень ефективності капіталовкладень.  
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Висновки. Підсумовуючи, варто зазначити, що вітчизняне за-

конодавство містить багато нормативно-правових актів, які регулюють 

відносини в інвестиційній сфері та є правовим фундаментом для реалі-

зації інвестиційного процесу. Кожен із цих законодавчих актів має свій 

об’єкт та предмет регулювання і діє з метою створення в Україні на-

лежних умов для інвестиційної діяльності шляхом закріплення на за-

конодавчому рівні принципів і правил її здійснення. 
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УДК 65.01:336.2     Ю. М. Кушнірчук, 

Б. В. Репетило 
 

ПОДАТКОВІ АСПЕКТИ 
 ДЕТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

 
Проаналізовано підходи до трактування категорії «податковий ри-

зик». Проведено кількісний та якісний порівняльний аналіз світового та вітчи-

зняного податкового навантаження. Досліджено причинно-наслідковий 

зв’язок між рівнями податкового навантаження та тінізації економіки. Сис-

тематизовано інструментарій податкового ризик-менеджменту. Охаракте-

ризовано перспективні джерела виявлення та зменшення податкових ризиків. 

Ключові слова: податковий ризик, тіньова економіка, обов’язки пла-

тників, чинники податкових ризиків, податковий ризик-менеджмент. 

 

Постановка проблеми. Нині вітчизняна економічна система 
перебуває у стані боротьби із наслідками фінансово-економічної кри-
зи. Загострення соціально-економічних причин, зокрема суттєве зни-
ження рівня доходів, полична нестабільність, недосконалість законо-
давства актуалізують питання пошуку шляхів детінізації економіки 
для ефективного виходу із кризи та забезпечення сталого розвитку, 
адже наявність саме значного обсягу тінізації вітчизняної економіки 
ускладнює цей процес. 

Діяльність з управління та прийняття рішень у сфері оподатку-
вання проводиться в умовах невизначеності, нестабільності, супереч-
ності як законодавчого середовища зокрема, так і соціально-
економічного загалом. Це зумовлює ризики у сфері оподаткування, які 
стають перманентною складовою податкової діяльності.  

Отже, невизначеність тенденцій реформування податкової сис-
теми, модернізація механізму оподаткування і нестійкість умов функ-
ціонування суб’єктів підприємництва зумовлюють актуальність дослі-
дження управління податковими ризиками. 

Стан дослідження. Вітчизняні та зарубіжні науковці та фахівці 
у галузі економічної безпеки зосереджують значну увагу на дослі-
дженні управління ризиками як основи забезпечення стійкого розвитку 
суб’єктів господарської діяльності та держави.  

Загальнотеоретичний підхід до трактування суті ризиків дозво-
ляє виокремити два основні підходи до його розуміння:  

 перший пов’язаний із визначенням ризику як можливості на-
стання небезпечної події [1, с. 3], небезпеки появи негативних наслід-
ків [2, с. 11], небезпек, що призводять до збитків [3, с. 19], невизначе-
ності, незнання і непевності [4, с. 130]; 
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 другий заснований на трактуванні ризику як можливості від-

хилення від мети [5, с. 37], [6, с. 9], [7, с. 11], від визначених ефектів 

у  процесі господарської діяльності [8, с. 35]. 

Незважаючи на суттєві наукові доробки у галузі ризикології, 

сфера аналізу податкових ризиків та управління ними залишається 

недостатньо дослідженою, зокрема у контексті детінізації економіки. 

Саме тому метою цього дослідження є виявлення основних причин 

виникнення податних ризиків та систематизація методологічних основ 

податкового ризик-менеджменту. 

Виклад основних положень. У сфері оподаткування розрізня-

ють макроекономічний та мікроекномічний підхід до вивчення подат-

ковго ризику. Так, Податковий кодекс під податковим ризиком пропо-

нує розуміти «ймовірність недекларування (неповного декларування) 

платником податків податкових зобов’язань, невиконання платником 

податків іншого законодавства, контроль, за яким покладено на органи 

державної податкової служби» [9].  

А. І. Крисоватий та А. Я. Кізима податковий ризик розглядають 

як вірогідність порушення податкового законодавства суб’єктами гос-

подарської діяльності, у результаті чого можливі втрати надходжень 

до бюджету [10]. 

Із позицій суб’єктів господарювання податковий ризик 

«пов’язаний з імовірністю виникнення непередбачених фінансових 

втрат при запровадженні нових видів податків, збільшення ставок по-

датків, скасування наданих підприємству податкових пільг чи «подат-

кових канікул», зміну порядків і строків внесення податкових плате-

жів» [11; 12; 13, с. 18].  

Серед першопричин ризиків в економічній сфері В. Вітлінський 

виокремлює невизначеність, конфліктність, недостатність інформації 

на момент прийняття рішень, неоднозначність прогнозів, динамічність 

внутрішнього і зовнішнього середовища, процеси еволюції, трансфор-

мації тощо [14, с. 3]. 

Очевидним є те, що у сфері оподаткування ці ж причини гене-

рують ризики, адже прийняття рішень на всіх рівнях управління також 

відбувається в умовах постійної невизначеності. Зокрема причини не-

визначеностей у сфері оподаткування можна згрупувати за такими ос-

новними напрямами: 

 існування альтернативних варіантів податкової політики, 

що породжує проблему вибору;  

 наявність часового лага між прийнятими заходами рефор-

мування та їх наслідками, що ускладнює оцінювання результатів і нас-

лідків таких реформ; 
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 існування кардинально протилежних інтересів суб’єктів 

оподаткування (держави та платників); 

 загрози та небезпеки самого податкового середовища; 

 відсутність повної та достовірної інформації під час прий- 

няття рішень у сфері оподаткування. 

До суб’єктивних чинників формування податкових ризиків  

належать поведінка суб’єктів податкового процесу, їх менталітет, тра-

диції тощо. Тобто податкові ризики генеруються як об’єктивними  

передумовами, так і суб’єктивними чинниками. 

Організація економічного співробітництва та розвитку причини 

виникнення податкових ризиків, що породжуються суб’єктами госпо-

дарювання, вбачає у площині порушення хоча б одного з обов’язків, 

покладених на платників: 

 обов’язковість реєстрації в системі; 

 своєчасне заповнення або подання необхідної податкової  

інформації; 

 подання точної та повної звітності; 

 своєчасна сплата податкових зобов’язань [15, с. 7]. 

З метою управління податковими ризиками, що породжуються 

суб’єктами господарювання, Т. Елгуд, Я. Пароесіен та Л. Куімбі згру-

пували їх за такими напрямами: 

 ненавмисні механічні порушенням податкового законодавства; 

 ненавмисні предметні порушенням податкового законодавства; 

 навмисне порушенням, тобто шахрайство [16, с. 24]. 

Загалом європейські науковці виокремлюють такі податкові ри-

зики, як транзакційний, операційний, відповідності, фінансового облі-

ку, портфельний, управлінський та репутації [17]. 

Отже, серед найбільших груп податкових ризиків варто виокре-

мити ризики, що закладені в саму податкову систему, – недосконалість 

податкового законодавства, можливість його двоякого трактування, 

неефективність побудови податкової системи, тобто ризики податко-

вого механізму. Другу групу податкових ризиків посідають ризики, 

пов’язані із діяльністю у сфері оподаткування, наприклад, держави – 

обрання податкової політики, зміна податкового законодавства, подат-

кових органів у процесі виконання своїх функцій та завдань тощо. 

Третя група податкових ризиків пов’язана з порушенням податкового 

законодавства будь-ким із суб’єктів податкових правовідносин як пла-

тниками, так і державою в особі уповноважених органів.  

Отже, існує причино-наслідковий зв’язок між податковими ри-

зиками та тінізацією економіки. 
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Основними складовими тіньової економіки відповідно до 
Е.  Фейга є легальна економічна діяльність, що приховується від опо-
даткування, та нелегальна економічна діяльність (протизаконна) [18]. 
І.  Мазур деталізує легальну приховану на неформальну (домогоспо-
дарства) та приховану (неоподатковувану), нелегальну називає кримі-
нальною, а також підкреслює необхідність детінізації перших двох 
складових тіньової економіки та викорінення останньої [19, с. 86–87]. 

Згідно з розрахунками Ф. Шнайдера Україна посідає лідерські 
позиції в Європі, адже її тіньова економіка становить 46,8% ВВП, 
а  середній рівень у країнах Євросоюзу – 19,2% [20, с. 16]. Офіційні 
показники міністерства економічного розвитку і торгівлі є значно оп-
тимістичніші та засвідчують інтегральний показник тіньової економіки 
на рівні 34% ВВП, проте це значення все ж залишається суттєвим по-
рівняно із середньоєвропейським.  

Для детінізації економіки важливо виявити чинники, що її по-
роджують. З досліджень західних фахівців очевидно, що саме надмірні 
податкові платежі та соціальні внески є одним з основних чинників, 
що збільшують частку тіньової економіки. Оцінка 145 економік країн 
світу призвела до виявлення трьох основних рушійних сил зростання 
рівня тіньової економіки, а саме: податкове навантаження, податкова 
мораль та інтенсивність державного втручання. Перші два фактори 
пояснюють майже 45–52% змін рівня тіньової економіки [21, с. 13–14].  

Податкове навантаження в Україні характеризується досить ви-
соким показником 35,9% у 2012 році, що на 10% вище порівняно із 
середнім значенням у країнах ОЕСР (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Динаміка податкового навантаження на економіку України  
та середнє податкове навантаження у країнах ОЕСР у 2002–2012 рр. 

 

Джерело: розраховано автором на основі даних [22; 23]. 
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Загалом податкове навантаження формують численні податки, 

збори, внески та інші обов’язкові платежі, проте вплив їх на сукупний 

рівень податкового тягаря, а отже й на рівень тінізації неоднаковий 

(таблиця). 
 

Таблиця 
 

Ранжування обов’язкових платежів за ступенем впливу  

на збільшення рівня тіньової економіки 
 

Вид обов’язкового платежу Ранг 

Внески на соціальне страхування роботодавців  1 

Мита та митні збори  2 

Субсидії та інші трансферти  3 

Податки на міжнародну торгівлю  4 

Податки на заробітну пату  5 

Внески на соціальне страхування найманих працівників 6 

Податки на товар та послуги  7 

ПДВ та податки з обороту 8 
 

Джерело: [24, с. 20]. 

 

Як видно з таблиці, серед платежів, що формують податкове на-

вантаження, найсуттєвішим чинником зростання тіньової економіки є 

внески на соціальне страхування. Такі тенденції характерні як для сві-

тового фіскального досвіду, так і вітчизняного (рис. 2).  

 

      
 

              в Україні              середнє значення у країнах ОЕСР 

 

Рис. 2. Структура податків, зборів та інших обов’язкових платежів 

за основними групами в Україні та країнах ОЕСР на початок 2012 р. 
 

Джерело: розраховано автором на основі даних [22; 23]. 
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Сьогодні на внески на обов’язкове державне соціальне страху-

вання разом із непрямими податками припадає більша частина подат-

кового навантаження в Україні, адже з їх допомогою вилучається  

приблизно 15% та 10% ВВП [25, с. 167]. 

Дослідження С.  Лондаря характеризують нелінійний зв’язок 

між податковим навантаженням та коефіцієнтом тінізації, адже з 

1991  р. до 1998 р. зростання податкового навантаження призводило 

до  прискореного зростання тінізації економіки, проте зниження пода-

ткового навантаження, починаючи з 1999 р., відбувалось швидше, ніж 

зниження коефіцієнта тінізації, отже «загнати суб’єктів економічної 

діяльності в тінь легше, аніж змусити їх із тіні вийти» [19, с. 76]. 

Загалом чинна податкова система України не сприяє добровіль-

ній сплаті податків, зборів та інших обов’язкових платежів, існують 

численні схеми податкової мінімізації.  

Так, за даними ДПС в АР Крим показник добровільності вико-

нання платниками своїх податкових зобов’язань становить 54,54%, 

ймовірність виявлення випадків ухилення від сплати податків та не-

платежів 51,7%, якість функціонування ДПС під час адміністрування 

податків та надання послуг платникам – 33,56% [26]. Така низька ефе-

ктивність податкової дисципліни збільшує тіньовий сектор економіки 

та змушує активізувати діяльність органів ДПС у сфері управління 

податковими ризиками. 

За наслідками ризикоорієнтованого податкового контролю ста-

ном на 01.01.2012 р. було збільшено податкову віддачу з податку на 

прибуток понад 45% перевіреними підприємствами, зменшено збитків 

на 16,4 млрд грн, виведено з категорії збиткових 56% підприємств, 

зменшено залишок від’ємного значення з ПДВ, який після бюджетного 

відшкодування включається до складу податкового кредиту наступно-

го податкового періоду, на суму 1,4 млрд грн.  

Внаслідок вжитих контрольно-перевірочних заходів донарахо-

вано узгоджених податкових зобов’язань 4,3 млрд грн, з яких сплачено 

до бюджету 3,0 млрд грн або  70,0%. Викрито 2,1 тис. злочинів з ухи-

лення від сплати податків, з яких 1,9 тис. (або 94%) – в особливо вели-

ких розмірах. 

За позовами органів ДПС до платників податків на розгляді у 

судах знаходилося 142,3 тис. справ на суму 50,2 млрд грн, а за позова-

ми платників податків на розглядах перебувало 44 тис. справ на суму 

91,5 млрд грн, загалом 186 тис. справ, з яких на користь держави вирі-

шено 114,0 тис. справ на суму 44,1 млрд грн, а на користь платників 

податків прийнято рішень щодо 6,6 тис. справ на суму майже 

16,0 млрд грн.  
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Проведено майже 4,2 тис. службових розслідувань і пере- 

вірок, за результатами яких керівникам органів ДПС внесено 1,9 тис. 

подань щодо усунення умов та причин, які сприяли правопору- 

шенням, притягнуто до дисциплінарної відповідальності 1,8 тис.  

працівників. 

Управлінням внутрішньої безпеки проведено 18,2 тис. про- 

філактичних заходів, спрямованих на попередження корупцій- 

них правопорушень та злочинів у сфері службової діяльності серед 

працівників податкової служби, з них прочитано лекцій, проведено 

виступів, бесід у колективах органів ДПС – 11,3 тис., винесено  

офіційних застережень працівникам податкової служби – 1,7 тис.,  

опубліковано 1,7 тис. статей у засобах масової інформації з анти- 

корупційної тематики, здійснено 3,6 тис. виступів на телебаченні 

та  радіо [27].  

Незважаючи на численні заходи ризикоорієнтованого податков-

го контролю, проведені органами ДПС, можливості органів контролю 

у сфері оподаткування є обмеженими, що актуалізує питання удоско-

налення управління податковими ризиками на макрорівні на основі 

ґрунтовно розробленого наукового базису. 

О. Десятнюк виокремлює такі етапи управління податковими 

ризиками: 

 визначення ризику; 

 аналіз, оцінка і опис ризику; 

 методи мінімізації ризику (оцінка допустимості отри- 

маного рівня ризику; оцінка можливості мінімізації ризику; вибір  

методів мінімізації ризику; оцінка доцільності і вибір варіантів міні- 

мізації  ризику); 

 моніторинг заходів попередження і протидії ризикам, що 

охоплює відслідування макроекономічних (зовнішніх) факторів (спе-

цифіку формування податкової політики в державі, зарубіжний досвід 

управління податковими ризиками, нормативну базу в сфері регулю-

вання податкових ризиків) та внутрішніх факторів (специфіку діяль- 

ності державної податкової служби, її стратегію і тактику; організа-

ційну структуру управління податковими ризиками; кваліфікацію  

персоналу, який займається моніторингом податкових ризиків тощо) 

[28, с. 358–360]. 

На думку працівників комітету фіскальних справ ОЕСР, струк-

турований процес податкового ризик-менеджменту включає: 

 постійний моніторинг як організаційної роботи працівників 

податкової служби, так і діяльності платників податків; 
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 виявлення, оцінку та пріоритизацію ризиків ненадходжень 

податкової системи загалом та репутації податкової служби; 

 розуміння факторів, що спричинили несплату податків; 

 виявлення неплатників; 

 оцінку ефективності проведених робіт [15, с. 70–71]. 

Виявлення ризиків пов’язане із застосуванням двох основних 

методологій: низхідної, заснованої на вивченні макроекономічних по-

казників та тенденцій, та висхідної, що ґрунтується на емпіричному 

досвіді та вивченні ситуаційних випадків. Для ідентифікації ризиків 

важливо здійснювати поділ платників податків на різні категорії, а та-

кож обирати відповідні критерії пріоритизації для об’єктивної оцінки 

податкових ризиків. 

Ризик-менеджмент у сфері оподаткування охоплює вивчення 

поведінки платників на основі емпіричного досвіду, а також як  

економічних, так і неекономічних чинників, пов’язаних із неспла- 

тою  податків.  

Вибір та застосування стратегії усунення податкових ризиків 

передбачає насамперед автоматизацію та симпліфікацію процесу нара-

хування та сплати податків. 

Висновки. В кризових умовах особливої гостроти набувають 

питання мінімізації податкових ризиків як для держави, так і платників 

податків – суб’єктів господарювання з метою зміцнення економічної 

безпеки усіх рівнів (макро, мезо та мікро). 

Отже, перспективними джерелами виявлення та зменшення по-

даткових ризиків, породжених суб’єктами господарювання, є: 

– горизонтальне сканування, що повинно виявити нові ризики, у 

чому можуть допомогти засоби масової інформації, експерти з інших 

галузей діяльності; 

– підтримка суспільства – надання інформації про подат- 

кові ризики іншими економічними суб’єктами-банками, страховими 

компаніями тощо, а також невиключене отримання сигналів від  

громадян; 

– удосконалення законодавства, що дозволяє виявити ризики, а 

не генеруватиме нові, пов’язані з його запровадженням; 

– збір даних із використанням сучасних технологій дозволяє ви-

явити ризики, які раніше не були помічені; 

– випадкові аудити рандомно обраних суб’єктів господа- 

рювання; 

– пілотні дослідження, що дозволяють не лише виявити нові ри-

зики, а й шляхи їх подолання; 

– поділ досвідом фахівців у галузі оподаткування [16, с. 25–26]. 
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Подальші дослідження будуть зосереджені на ідентифікації 

критеріїв оцінки податкових ризиків та їх застосування з метою аналі-

зу вітчизняної практики оподаткування. 

 

–––––––––––––––––– 
1. Ehrenberg V. Versicherungsrecht. T. 1 / Victor Ehrenberg. – Leipzig: 

Duncker & Humblot, 1893. – 559 s. 

2. Braess P. Versicherung und Risiko / Paul Braess. – Wiesbaden: 

Betriebswirtschaftlicher Verlag dr. Th. Gabler, 1960. – 151 s. 

3. Warkallo W. Prawo i ryzyko – prewencja, represja i kompensacja w 

polityce przeciwszkodowej / Witold Warkallo. – Warszawa: PZUV, 1949. – 137 s. 

4. Helten E. Die Erfassung und Messung des Risikos / Elmar Helten // 

Gabler Versicherungsencyklopadie. B. 2. – Wiesbaden: Versicherungsbetriebslehre, 

1984. – S. 130.  

5. Vostatek J. Risika a jejich vyznamnost v indivodualnim pojisteni / 

J.  Vostatek // Pojistny obzor. – 1984. –№ 2. – S. 37–41. 

6. Krzakiewicz K. Ryzyko w zarzadzaniu przedsiebiorstwem / 

K.  Krzakiewicz. – Poznan: TNO I K, 1990. – 98 s. 

7. Ястремський О. Основи теорії економічного ризику: навч. посіб-

ник для студ. економ. спец. ВНЗ / О. Ястремський. – К.: АРТЕК, 1997. – 235 с. 

8. Dyrbus S. Rodzaje i funkcje rezerw tworzonych z tytulu ryzyk / 

S.  Dyrbus // Zeszyty naykove Akademii Ekonomiczneg im K. Adamsriego. – 

1991. – S. 35–44. 

9. Податковий кодекс України: від 02.12.2010 р. № 2755-VI; редак-

ція від 01.04.2013 р. на підставі 5503-17 // Верховна Рада України (офіційний 

веб-портал). [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/ 

laws/show/2755-17  

10. Крисоватий А. І. Податковий менеджмент: навч. посібник / 

А. І.  Крисоватий, А. Я. Кизима. – Тернопіль: Карт-Бланш, 2004. – 304 с. 

11. Фурман В. М. Ризики в інвестиційній та фінансовій діяльності 

страховика / В. М. Фурман // Фінанси України. – 2008. – № 2. – С. 107–114. 

12. Бланк И. А. Управление финансовой стабилизацией предприятия 

/ И. А. Бланк. – К.: Ника-Центр; Эльга, 2003. – 137 с. 

13. Матвійчук А. В. Аналіз і управління економічним розвитком: на-

вч. посібник / А. В. Матвійчук. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 18 с. 

14. Вітлінський В. В. Концептуальні засади ризикології у фінансовій 

діяльності / В. В. Вітлінський // Фінанси України. – 2003. – № 3. – С. 3–9. 

15. Compliance Risk Management: Managing and Improving Tax 

Compliance [E-resource] / Organisation for Economic Co-operation and 

Development; Forum on Tax Administration Compliance Sub-group; Committee on 

Fiscal Affairs, 2004. – 73 p. – Access mode: http://www.oecdwash.org/ 

16. Elgood T. Tax Risk Management / Tony Elgood, Ian Paroissien, Larry 

Quimby. – London: PricewaterhouseCoopers, 2004. – 61 р. 

17. Risk Management Guide For Tax Administrations: information for a 

Fiscalis Risk Management seminar Netherlands, Egmond aan Zee from 12-14 June 

http://archive.org/search.php?query=publisher%3A
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5503-17
http://www.oecdwash.org/


_________________________________________________  Серія економічна ________ 
__________________________________________________________________________ 

 65 

2006 [E-recourse] / European Commission Directorate – General Taxation and 

Customs Union Indirect Taxation and Tax administration, Administrative 

cooperation and fight against fiscal fraud. – Acsess mode for Commissions 

«Europa» website: http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/ 

gen_ overview/ index_en.htm  

18. Feige E. L. Defining and Estimating Underground and Informal 

Economies: The New Institutional Economic Approach / Edgar L. Feige // World 

Development. – 1990. – 7. – P. 990. 

19. Тіньова економіка в Україні: масштаби та напрями подолання: 

аналітична доповідь / Т. А. Тищук, Ю. М. Харазішвілі, О. В. Іванов; за заг. ред. 

Я. А. Жаліла. – К.: НІС, 2011. – 96 с. 

20. Shneider F. The Shadow Economy in Europe, 2011: Using Electronic 

Payment System to Combat the Shadow Economy / F. Shneider. – Johannes Kepler 

Univarsitat Linz, 2011. – 20 p. 

21. Shneider F. Shadow Economies and Corruption All Over the World: 

New Estimates For 145 Countries [E-resource] / Friederich Shneider. – 63 p. – 

Access mode: ftp.iza.org/dp2315.pdf 

22. Організація економічного співробітництва та розвитку. [Елект-

ронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.oecdwash.org/ 

23. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. Усе про бюджет. 

Моніторинг виконання. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/category/main?cat_id=51703 

24. Thieben U. The Shadow Economy in International Comparison: 

Options for Economic Policy Derived from an OECD Pnel Analysis / Ulrich 

Thieben. – Berlin, 2010. – 73 p. 

25. Кушнірчук Ю. М. Оптимізація рівня фіскального навантаження з 

метою економічного убезпечення діяльності / Ю. М. Кушнірчук // Науковий 

вісник національного лісотехнічного університету України: збірник науково-

технічних праць. – 2010. – Вип. 20.11. – С. 161–169. 

26. ДПС в Автономній Республіці Крим / Офіційний портал. [Елект-

ронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sta-crimea.gov.ua/mod-1.html 

27. Звіт про виконання Плану основних питань економічної та конт-

рольної роботи Державної податкової служби України на 2011 рік, затвердже-

ного наказом ДПА України від 08.02.11 №74 (витяг) / Державна податкова 

служба України (офіційний портал). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://sts.gov.ua/diyalnist-dpa-ukraini/plani-ta-zviti-roboti-dpa-u/59465.html 

28. Десятнюк О. М. Управління податковими ризиками – нова паради-

гма розбудови податкової системи України / О. М. Десятнюк // Вісник націона-

льного університету Львівська політехніка: менеджмент та підприємництво в 

Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2007. – № 606. – С. 355–361. 

 

Кушнирчук Ю. Н., Репетило Б. В. Налоговые аспекты детенизации 
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Проанализированы подходы к толкованию понятия «налоговый риск». 

Проведен количественный и качественный сравнительный анализ мировой и 
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ван инструментарий налогового риск-менеджмента. Произведена характери-

стика перспективных источников вычисления и уменьшения налоговых рисков. 

Ключевые слова: налоговый риск, теневая экономика, обязательства 

плательщиков, факторы налоговых рисков, налоговый риск-менеджмент. 
 

Kushnirchuk Ju. M., Repetylo B. V. Tax aspects of shadow economy.  

Approaches to the interpretation of the category «tax risk» are analyzed. 

The quantitative and qualitative comparative analysis of the national and world tax 

burden are made. The relationship of cause and effect between the tax burden and 

shadow economy is investigated. A set of instruments of tax risk-management is 

systematized. Perspective sources of tax risks identification and minimization are 

characterized.  

Key words: tax risk, shadow economy, taxpayers’ obligations, tax risks fac-

tors, tax risk-management.   
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УДК 336.22:343.973                С. І. Лекарь,  

В. П. Мартинюк, Н. М. Михальчук 
 

ПОДАТКОВИЙ БОРГ ЯК ФОРМА  
ЕКОНОМІЧНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ ТА ЗАГРОЗА  

ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ 
 
Теоретично обґрунтовано доцільність віднесення деяких видів подат-

кового боргу до форм економічної злочинності. Представлено авторський 

підхід до системи оцінки ухилення від сплати податків, розраховано значення 

запропонованих показників та на їх основі проаналізовано сучасні тенденції 

ухилення від оподаткування. Запропоновано комплекс заходів, що сприяти-

муть мінімізації масштабів умисного невиконання податкових зобов’язань у 

контексті зміцнення економічної безпеки держави. 

Ключові слова: податковий борг, економічна злочинність, економічна 

загроза, безпека держави, захисні заходи. 

 
Постановка проблеми. Становлення держави ринкового типу 

супроводжується низкою викликів, серед яких тінізація та криміналі-
зація різних сфер господарського життя суспільства, що зумовлено 
дисфункцією держави щодо регулювання відносин у сфері економіки 
та прагненням суб’єктів господарювання до необґрунтовано швидкого 
збагачення за рахунок національного багатства. Стійке нагнітання 
криміногенної ситуації в економіці стало однією з особливостей нашої 
країни після розвалу командно-адміністративної системи Радянського 
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Союзу. Економічні злочини пронизують практично усі сфери життєді-
яльності суспільства, зокрема: фінансову, банківську і зовнішньоеко-
номічну діяльність, виробництво, торгівлю, сферу послуг, процеси 
приватизації, розподіл і витрачання бюджетних коштів, міжкорпорати-
вні відносини. 

Усі форми економічної активності нерозривно пов’язані з опо-
даткуванням, адже саме податки та інші обов’язкові платежі є основ-
ним джерелом надходження фінансових ресурсів до державної казни. 
Водночас вони є джерелом конфлікту інтересів: держава у прагненні 
до фінансування всезростаючих бюджетних потреб прагне максимізу-
вати свої доходи, а будь-яка особа як людина економічна апріорі про-
тистоїть вилученню частини набутих благ, свідомо допускаючи пору-
шення конституційного обов’язку і накопичуючи заборгованість з по-
датків. За таких тенденцій посилення криміналізації податкових відно-
син здатне не лише уповільнити, а й взагалі зупинити подальший про-
гресивний розвиток нашої країни, знизити рівень її економічної безпе-
ки, поглибити трансформаційну кризу і пов’язану з нею атмосферу 
соціальної невизначеності, невпевненості та загального зубожіння на-
селення на фоні нарощення капіталів окремими соціальними групами. 

Стан дослідження. Теоретико-методологічне підґрунтя дослі-
дження становлять праці учених, які досліджували причини девіантної 
поведінки платників податків, зокрема В. Вишневський, А. Вєткін, 
П. Гега, А. Гутник, А. Жеребних, І. Кучеров, С. Онишко, О. Сидоро-
вич, І. Таранов. Сутність явища податкового боргу досліджена О. Го-
дованецем, П. Дуравкіним, Г. Ісаншиною, А. Крисоватим, О. Марчен-
ко, О. Тимченко та ін. Значний внесок у розвиток теорії економічної 
злочинності зроблено О. Бандуркою, Ю. Бауліним, В. Білоус, 
В. Борисовим, В. Зеленецьким, М. Камлик, О. Костенко, Г. Матусовсь-
ким, М. Мельником, В. Навроцьким, В. Шепітько.  

Варто зазначити, що проблеми економічної злочинності та по-
даткової заборгованості опрацьовані в науковій літературі досить ґру-
нтовно, однак податковий борг як форма економічної злочинності та 
загроза економічній безпеці держави розглянутий вченими досить од-
нобоко, зокрема у контексті ухилення від оподаткування, інші його 
аспекти залишаються в легальній площині. Натомість, в органах дохо-
дів і зборів, ухилення від сплати податків і зборів облікується окремо 
від інших випадків заборгованості. Також поза увагою залишається 
відсутня сьогодні система показників для оцінки податкового боргу. 

Метою статті є актуалізація статусу податкового боргу як фор-
ми економічного злочину та дослідження його тенденцій; доведення 
доцільності віднесення ухилення до прихованої форми податкового 
боргу та розробка системи індикаторів для оцінки його масштабів. 
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Виклад основних положень. Злочинність – найнебезпечніший 

вияв поведінки, що відхиляється від встановлених норм, яка наносить 

найбільшу шкоду суспільству. Слово «злочинність» похідне від слова 

«злочин», що трактується Кримінальним кодексом України як сус-

пільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене 

суб’єктом злочину (ч. 1 ст. 11 КК). Ознаками злочину є: 

1. Передбаченість кримінальним законодавством. Криміналь-
ний кодекс встановлює вичерпний перелік злочинів, в такому разі 

діяння, які посягають на об’єкти, що ним не охороняються, злочином 

вважатися не можуть. 

2. Суб’єкт злочину – фізична осудна особа, яка на момент вчи-

нення злочину досягла віку, з якого настає кримінальна відповідаль-

ність (так званий загальний вік кримінальної відповідальності в нашій 

державі – 16 років). 

3. Винність передбачає умисне скоєння або необережність.  

4. Суспільна небезпечність визначається як шкідливість 

наслідків злочину для особи (фізичної чи юридичної), суспільства, 

держави, людства [1]. 

Науковцями, котрі досліджували економічну злочинність, 

не  досягнуто консенсусу стосовно чіткого визначення цієї дефініції 

та  її структурних елементів, що зумовлено відсутністю законодавчого 

закріплення терміна. Наприклад, у Кримінальному кодексі взагалі  

відсутня ця категорія, існує поняття «злочини у сфері господарської 

діяльності». Однак відповідно до вказівки МВС України «Про форму-

вання окремих показників статистичних звітів та оцінки стану злочин-

ності» від 12 листопада 2003 року до злочинів економічної спрямова-

ності належать 78 статей Кримінального кодексу України, з яких 46 – 

економічної спрямованості та 34 – суміжні, тобто загальнокриміналь-

ної та економічної спрямованості одночасно, серед яких безпосередньо 

до компетенції Державної служби боротьби з економічною злочин- 

ністю віднесено 64 злочини, де 19 – суміжні. Нині розроблений  

Проект Закону України «Про боротьбу з економічною злочин- 

ністю», прийняття якого має на меті усунення цього недоліку та  

інших неузгодженостей. 

Варто відмітити, що економічна злочинність є досить багатог-

ранним поняттям, що зумовлює неоднозначність підходів до її тракту-

вання. Так, найпоширеніші з них стосуються правової, економічної чи 

соціальної природи цього негативного явища. У результаті узагаль-

нення поглядів, запропонованих О. Яковлєвим, А. Кулик, В. Бобир, 

А.  Литвак, А. Долговою, підсумуємо, що вчені надають означення, 

зосереджуючи увагу на особі економічного злочинця – державного 
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управлінця, який приймає рішення стосовно народного господарства, 

чи працівника підприємства. Також часто замість визначення поняття 

«економічна злочинність» науковці просто наводять перелік складових 

економічної злочинності. Більш точним, на наш погляд, є визначення 

В.  Єсипова, котрий пояснює економічну злочинність як діяння, спря-

мовані на досягнення економічного результату протиправним шляхом 

суб’єктами господарської діяльності [2, с. 66]. Деталізує попереднє 

визначення думка О. Користін: «Економічна злочинність – це сукуп-

ність різних видів навмисних посягань на економічні відносини, що 

охороняються державою незалежно від форми власності і видів діяль-

ності суб’єктів, які виконують певні функції у сфері виробництва, об-

міну, обслуговування, а також осіб, пов’язаних з регулюванням цієї 

діяльності» [3]. Б. Свенсон до складу економічних злочинів відносить 

злочини, «які мають як прямий мотив економічну вигоду» [4, с. 4]. 

І.  Базярук сформульовано основні риси злочинів у сфері економіки, 

а  саме: скоєння у сфері легальних та напівлегальних господарських 

операцій; суб’єкти-підприємці або особи, котрі сприяють виконанню 

господарської діяльності; результатом є економічна, політична, мора-

льна шкода державі і членам суспільства; ціль – отримання  

економічних вигод; умисність вчинення [5]. 

Ґрунтовний і системний аналіз дозволяє виокремити п’ять  

основних тенденцій економічної злочинності на сучасному етапі еко-

номічного розвитку: 

1. Подальше інтенсивне зростання кількості економічних зло-

чинів, найпоширенішими серед яких є: ухилення від сплати податків, 

порушення порядку зайняття підприємницькою діяльністю, фіктивне 

підприємництво та банкрутство, незаконні фінансові операції, порушен-

ня правил здійснення зовнішньоекономічних операцій, контрабанда.  

2. Серед злочинів, що спричинюватимуть труднощі щодо вияв-

лення, будуть переважати такі: ухилення від сплати податків; пору-

шення порядку заняття підприємницькою діяльністю; фіктивне 

підприємництво; порушення порядку (емісії) цінних паперів; фіктивне 

банкрутство; приховування банкрутства; порушення правил здійснен-

ня зовнішньоекономічних операцій; контрабанда, шахрайські операції 

з векселями; операції з відмивання коштів.  

3. Передбачається зростання кількості організованих злочинних 

угруповань усіх видів, які діятимуть у сферах банківської, кредитно-

фінансової, зовнішньоекономічної діяльності, нелегального та напівле-

гального бізнесу, контрабанди товарів, бізнесу ігор та розваг тощо.  

4. Подальше злиття і консолідація загальнокримінальної та 

економічної злочинності.  
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5. Триватиме процес удосконалення системи відмивання 

коштів.  

Податковий борг як сума податкових зобов’язань, що відпо- 

відно до законодавства підлягають сплаті, але не сплачені у встанов-

лений законодавством термін або сплачені не в повному обсязі,  

а також пеня за кожен день прострочення та штраф за його наявності – 

явище, що стабільно спостерігається у податковій роботі та має 

надзвичайно складні наслідки для держави. Однак чи є створення по-

даткового боргу економічним злочином? 

Податковий борг може виникати з об’єктивних причин у випад-

ку неможливості платника виконати податкове зобов’язання внаслідок 

незадовільного фінансового стану. Деякі науковці вважають, що від- 

сутність фінансових ресурсів платника не є достатньою причиною 

для  того, щоб не вносити податкові платежі, адже підприємництво – 

це діяльність, пов’язана з ризиком, який має прогнозуватися та мінімі-

зуватися.  

На нашу думку, сучасні економічні, правові та політичні реалії 

України не є достатньо сприятливими для успішного ведення бізнесу, 

часто підприємці, особливо дрібні, опиняються у надскладних обста-

винах, тому податкова заборгованість, що зумовлена нестачею коштів, 

наприклад, внаслідок застосування методу нарахування податків за 

першою із подій чи оперативною потребою в певному обсязі готівки в 

обігу не може вважатися злочином. 

Також він може мати суб’єктивне походження, коли платник 

має змогу виконати зобов’язання, але не робить цього з корисливих 

мотивів. Сам податок як форма примусового відчуження частини до-

ходу впливає на вибір між сплатою і ухиленням, для окремих платни-

ків податків це є азартною грою, учасник якої порівнює шанси отрима-

ти більший дохід перед загрозою можливого викриття, порівнюючи 

суму винагороди з розміром покарання у випадку невдачі. Окрім того, 

результати нашого дослідження, викладені у статті [6], свідчать, що в 

нашій державі боржнику, навіть враховуючи суми втрат від застосова-

них до нього санкцій до моменту примусової реалізації активів, нако-

пичувати податкову заборгованість може бути вигідно. Податковий 

борг із суб’єктивних причин виникає у двох випадках: у разі прийнят-

тя управлінського рішення про затримання терміну розрахунків зі зве-

деним бюджетом, в такому разі випадок податкового боргу облікуєть-

ся в податковому органі та вживаються відповідні заходи (відкритий 

податковий борг); або у разі ухилення від оподаткування, коли суб’єкт 

приховує підстави свого обов’язку зі сплати податків (прихований  

податковий борг). 
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Способів ухилення розроблено досить багато. Найпоширенішим 
є повне або часткове невідображення у бухгалтерському обліку ре-
зультатів фінансової діяльності підприємства, тобто операції прово-
дяться без документального оформлення, а виручка від них залишаєть-
ся неоприбуткованою.  

Ухилення від оподаткування досить часто досягається шляхом 
спотворення економічних показників, наприклад, завищення ціни на 
сировину, паливо, послуги, а також віднесення вдаваних витрат на ви-
трати виробництва. Часто відбувається також зниження вартості реалі-
зованого товару або послуг.  

Існують схеми, що неможливо реалізувати без участі контраген-
та. Наприклад, із метою маскування об’єкта оподаткування складають-
ся фіктивні договори про певну спільну діяльність, але насправді ці дії 
не здійснюються. Також використовуються особливі стосунки зі спеці-
ально утвореними посередниками, які зареєстровані в офшорних зо-
нах. Часто спостерігаються схеми, коли суб’єкти господарювання 
з  метою збільшення сум податкового кредиту чи витрат вдаються до 
послуг конвертаційних центрів. 

Отже, оскільки ухиленням від сплати податків, зборів 
(обов’язкових платежів) є діяння, «…вчинене особою, яка зобов’язана 
їх сплачувати, якщо ці діяння призвели до фактичного ненадходження 
до бюджетів чи державних цільових фондів» [7], то де-факто ухилен-
ня, безумовно, є випадком створення податкового боргу. Проте відпо-
відно до Податкового кодексу податковий борг – це сума узгодженого 
грошового зобов’язання [8], тому поки суму донарахованих платежів 
не буде узгоджено боржником самостійно або за його справою не буде 
винесено судове рішення, сума, на яку відбулося ухилення податковим 
боргом, вважатися не може. Це, своєю чергою, ускладнює процес 
встановлення збитків, нанесених державі, оскільки не дозволяє точно 
встановити розмір штрафу і пені для реалізації ч. 4 ст. 212 Криміналь-
ного кодексу України (далі – ККУ), а також можливість вжиття заходів 
забезпечення погашення заборгованості до вироку суду в такому разі, 
що станом на 01.04.2013 р. рівень узгодженості впав на 47,1% [9]. 

Нині надзвичайно актуальна проблема неефективності судочинс-
тва: так у справах з ухилення за 92,9% загального рішення суду не при-
йнято, а провадження триває місяцями. Віднесення випадків ухилення, 
що підпадають під дію ч. 1 і 2 ст. 212 ККУ, до податкового боргу дозво-
лило б після закінчення 60-денного періоду з моменту його виявлення 
застосувати заходи примусового стягнення із накладанням штрафу, пе-
редбаченого статтею 212 ККУ. Для цього дефініцію податкового боргу 
варто узгодити із визначенням «ухилення». Встановимо, які ознаки зло-
чину притаманні різним формам податкового боргу (табл. 1). 
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Таблиця 1 
 

Аналіз ознак злочину, що притаманні податковому боргу 
 

Ознака 

Податковий борг 

відкритий 

прихований (ухилення) об’єктивні  
причини 

створений  
умисно 

Об’єкт 
Встановлений законодавством порядок державного регулю-

вання оподаткування юридичних і фізичних осіб 

Предмет 

Грошові кошти у формі податків, зборів (обов’язкових пла-

тежів), що належать до системи оподаткування та введені в 

установленому законом порядку 

Об’єктивна 

сторона: 

1. Діяння 

Невнесення, неповне внесення 

платежів до бюджету у встанов-

лені строки 

Повне або часткове 

приховування фактів 

господарської діяльнос-

ті, що є об’єктами опо-

даткування або засвід-

чення фіктивної еконо-

мічної активності, нас-

лідком якої є більш 

сприятливі умови опо-

даткування 

2. Наслідки 
Фактичне ненадходження до бюджетів або державних цільо-

вих фондів коштів 

Закінче-

ний склад 

злочину 

Склад злочину 

відсутній у 

зв’язку зі звер-

ненням із надан-

ня розстрочення 

(відстрочення) та 

отриманням від-

повідного дозво-

лу, внаслідок іс- 

нування об’єк- 

тивних економі-

чних обґунту-

вань неможливо-

сті здійснення 

розрахунків із 

бюджетом, до 

настання грани-

чного строку 

сплати 

Із моменту 

ненадхо-

дження за-

значених сум 

до бюджету 

чи держав-

них цільових 

фондів щодо 

закінчення 

гранично 

допустимого 

строку роз-

рахунків із 

бюджетом 

З моменту ненадхо-

дження зазначених сум 

до бюджету чи держав-

них цільових фондів 

щодо закінчення грани-

чно допустимого строку 

розрахунків із бюдже-

том; якщо закон 

пов’язує строк сплати з 

виконанням певної дії, 

то злочин вважається 

закінченим із моменту 

фактичного ухилення 

від сплати 
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Продовження таблиці 1 

Суб’єкт  

злочину 
– 

1) службова особа підприємства, устано-

ви, організації незалежно від форми вла-

сності; 2) особа, яка провадить підприє-

мницьку діяльність без створення юри-

дичної особи; 3) будь-яка інша особа, 

котра зобов’язана утримувати та (чи) 

сплачувати податки, збори (обов’язкові 

платежі) 

Суб’єк- 

тивна сто-

рона  

– 

Прямий уми-

сел, про що 

свідчить від-

сутність еко-

номічних об-

ґрунтувань, 

що підтвер-

джують важ-

кі фінансові 

умови плат-

ника; факти 

пожвавлення 

господарсь-

кої діяльнос-

ті 

Прямий умисел, про що 

свідчить, наприклад, 

відсутність податкового 

обліку чи ведення його з 

порушенням установле-

ного порядку; перекру-

чування в обліковій або 

звітній документації; 

неоприбуткування го-

тівкових коштів, одер-

жаних за виконання 

робіт чи надання пос-

луг; ведення подвійного 

(офіційного та неофі-

ційного) обліку тощо  

 

Усім явищам, зокрема й економічним, притаманні різні власти-

вості, які, як правило, виражаються множиною певних ознак. Для ефе-

ктивної формалізації та відстеження негативних чи позитивних тенде-

нцій податкового боргу як форми економічної злочинності необхідно 

створити систему оціночних показників. Їх розробка та застосування у 

практичній діяльності має важливе методологічне значення, пов’язане 

з необхідністю отримання оперативної інформації для прийняття 

управлінських рішень. Пропонуємо деякі показники для оцінки тенде-

нцій ухилення від оподаткування як одного з елементів податкової 

заборгованості, що законодавчо віднесено до видів економічної зло-

чинності (табл. 2). 

Простежимо динаміку значень наведених показників за допомо-

гою рис. 1.  

2012 року спостерігалася позитивна динаміка індикаторів оцін-

ки ухилення від оподаткування. Проте 2013 року стрімко зросла як 

кількість випадків ухилення від сплати податків, так і розміри ухилен-

ня, що й відображають пропоновані індикатори. 
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Таблиця 2 
 

Індикатори оцінки ухилення від оподаткування 
 

Назва  

показника 
Алгоритм обчислення 

Значення 
(станом на  

01.01.2013р.) 

Оцінка  

показника 

Абсолютна 
динаміка випа-

дків ухилення  

К-ть випадків звітного пері-
оду – 

К-ть випадків базового пері-

оду 

2959 – 1675 = 

1284* 
негативна 

Темп росту 

випадків ухи-

лення   
 

 

негативна 

Абсолютна 

динаміка обся-

гів ухилення 

Обсяг ухилення звітного 

періоду – 

Обсяг ухилення базового 
періоду 

4402078 – 

2173885 = 

2228193 (тис. 
грн.) 

негативна 

Темп росту 

обсягів ухилен-

ня   
негативна 

Частка ухилен-

ня щодо відкри-

того податково-
го боргу  

 
негативна 

Динаміка част-

ки ухилення 
щодо відкрито-

го податкового 

боргу 

 

 

43,4% – 24,9% = 

18,5% 

 

негативна 

Потенціал пок-

риття бюджет-

ного дефіциту 
  

 
позитивна 

Коефіцієнт 

реального пок-

риття бюджет-

ного дефіциту 
 

 
негативна 

Коефіцієнт 
караності у 

справах про 

ухилення  
 

негативна 

 

Джерело: розраховано на основі [9]. 

 

* Дані розраховані станом на 01.06.2013 р. 
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Рис. 1. Динаміка індикаторів оцінки ухилення від оподаткування 

у 2011–2013 роках 

 

Податкова заборгованість із позицій держави однозначно 

сприймається як явище небажане, негативне, адже боржник своїми 

діями порушує принципи стабільності, повноти та своєчасності справ-

ляння податків. Між податковим боргом та об’єктивним погіршенням 

економічної ситуації в державі існує тісна взаємозалежність: недонад-

ходження бюджетних коштів ставить під загрозу виконання економіч-

них і соціальних програм. Водночас несприятливий макроекономічний 

клімат ускладнює для бізнесу розрахунки з державою. Однак практика 

демонструє статистику податкових девіацій серед різних груп платни-

ків незалежно від етапу розвитку економіки в цілому та лояльності 

податкової системи до кожної з них зокрема. Відтак, ґрунтуючись на 

змісті поняття «економічна злочинність», можемо стверджувати, що 

несплата податків незалежно від відкритості випадку створення недої-

мки може і повинна вважатися економічним злочином, якщо допуска-

ється за умислом боржника без об’єктивних причин. Адже облікова-

ний випадок податкового боргу в такому разі є своєрідним несанкціо-

нованим кредитом перед державою з фактичним використанням кош-

тів, які мали бути перераховані до бюджетів чи державних цільових 

фондів, на інші, відмінні від оподаткування цілі. 

Висновки. Масштаби як ухилення, так і відкритого податкового 

боргу зростають практично щороку. Оскільки ухилення як злочин 

є  значною загрозою економічній безпеці держави, то потребує ретель-

ного відстеження та контролю. Відповідно до запропонованих нами 
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показників оцінки, вісім із дев’яти значень яких виявили негативні та 

навіть загрозливі тенденції розвитку явища, що засвідчує неефектив-

ність методів протидії, які застосовуються нині. Для реалізації постав-

леного завдання ми пропонуємо вжити деяких заходів, що, на нашу 

думку, сприятимуть боротьбі з ухиленням від оподаткування: 

1. Удосконалити законодавчу дефініцію податкового боргу, 
спростувавши обов’язковість узгодження податкових зобов’язань 

для  віднесення їх до податкової заборгованості, крім випадку,  

коли підприємство оскаржує донараховані суми в суді – до прийняття 

рішення.  

2. Для розмежування податкового боргу на борг, створений з 
об’єктивних причин, вважати таким випадок, коли платник звертається 

із заявою про відстрочення (розстрочення) платежу та надає відповідне 

економічне обґрунтування складної фінансової ситуації чи форс-

мажорних обставин.  

3. Віднести випадки, викладені у частинах 1, 2 ст. 212 ККУ, до 
випадків створення податкового боргу із можливістю застосування 

усіх заходів управління заборгованістю, посиливши міру покарання 

використанням штрафних санкцій в обсязі, передбаченому криміналь-

ним кодексом. 

4. Незважаючи на те, що злочин вважається завершеним лише 

за умови несплати податків у день, наступний за граничним терміном, 

визначеним для розрахунків, кримінальну відповідальність повинно 

тягнути готування до злочину. Це виявляється у діях, які спрямовані 

на те, щоб ухилитись від такої сплати, і які полягають, наприклад, у 

перекрученні об’єктів оподаткування у первинних документах, вне-

сенні у звітні документи неправдивих відомостей, поданні таких сфа-

льсифікованих документів до контролюючих органів тощо. 

5. Доцільно закріпити перелік обставин, що можуть свідчити 

про умисний характер поведінки порушника податкового законо- 

давства. 

6. Необхідно виявляти осіб, які консультують безпосередніх 

виконавців злочину або фактично складають звітну фінансово-

господарську документацію підприємства, хоч і не наділені правом 

підпису (ситуації, коли функції бухгалтера виконує підставна особа), 

та притягувати до відповідальності за пособництво в ухиленні від 

сплати податків. Особливо це повинно стосуватися працівників подат-

кових органів. 

7. Кваліфікуючи діяння особи, яка ухиляється, доцільно зважа-
ти на термін, впродовж якого триває ухилення. Якщо цей термін пере-

вищує 60 днів із граничного дня сплати, то варто зважати не лише на 



_________________________________________________  Серія економічна ________ 
__________________________________________________________________________ 

 77 

величину несплаченого або недоплаченого податку, збору або іншого 

обов’язкового платежу, а враховувати фінансові санкції (пеня, штраф), 

які застосовуються відповідно до вимог податкового законодавства, 

адже, якби випадок створення заборгованості був відкритим, то до 

нього вже були б застосовані заходи стягнення. 

8. Нині обвинувачення особи в ухиленні від сплати податків 
не  може ґрунтуватись на визначенні органом доходів і зборів податко-

вого зобов’язання з використанням непрямого методу до остаточного 

вирішення справи судом.  

Однак методи, що ґрунтуються на оцінці витрат платника пода-

тків, приросту його активів, кількості осіб, які перебувають із ним у 

відносинах найму, а також оцінці інших елементів податкових баз, які 

приймаються до розрахунку податкового зобов’язання, можуть бути 

максимально ефективні.  

Щоб не суперечити основам правової держави, необхідно  

закріпити чіткий перелік підстав для застосування таких методів, на-

приклад, наявність оперативної інформації про випадок ухилення,  

регулярна подача збиткових декларацій, невідповідність показників 

діяльності підприємства середньогалузевим, неспіврозмірність рівня 

життя посадових осіб підприємства задекларованим доходам тощо; 

а  також вичерпний перелік можливих до використання непря- 

мих  методів.  

Усвідомлюємо, що висловлені ідеї потребують подальших дос-

ліджень та виваженого втілення з огляду на соціально-політичні та 

економічні реалії України. Водночас вважаємо, що такі заходи є альте-

рнативним варіантом подальшого розвитку. 

Отже, подальшими напрямами наукових розробок у цій  

сфері стане розробка системи оцінки відкритого податкового боргу, 

акумульованого з корисливих мотивів як форми економічної  

злочинності. 
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Лекарь С. И., Мартынюк В. П., Михальчук Н. М. Налоговый долг 

как форма экономической преступности и угроза экономической безопас-

ности государства. 

Теоретически обоснована целесообразность отнесения некоторых ви-

дов налогового долга в форм экономической преступности . Представлен ав-

торский подход к системе оценки уклонения от уплаты налогов , рассчитано 

значение предложенных показателей и на их основе проанализированы совре-

менные тенденции уклонения от налогообложения . Предложен комплекс мер, 

способствующих минимизации масштабов умышленного невыполнения нало-

говых обязательств в контексте укрепления экономической безопасности 

государства . 

Ключевые слова: налоговый долг, экономическая преступность, эко-

номическая угроза, безопасность государства, защитные мероприятия. 

 
Lekar S. І., Martynyuk V. Р., Myhalchuk N. М. Tax debt as a form of 

economic crime and threats to economic security of the state. 
The article is devoted to the expediency of attributing certain types 

of  tax  debt to the forms of economic crime. The author’s approach to evalua-

tion  system of tax evasion is presented, the value of the proposed indicators  

is estimated and current trends and methods of tax evasion based on them are ana-

lyzed. A set of measures that will minimize the extent of willful non- fulfillment of 

tax  liabilities in the context of strengthening the economic security of the state 

is  proposed. 
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УДК 005.96:657.6          Н. С. Марушко,  

Я. Я. Кріль 
 

СПЕЦИФІКА СТАНОВЛЕННЯ 
 СОЦІАЛЬНОГО АУДИТУ У ВІТЧИЗНЯНІЙ  

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ 
 
У статті розглянуто специфіку становлення соціального аудиту в 

Україні. Проведене дослідження дало змогу узагальнити проблеми становлен-

ня соціального аудиту, його роль в вітчизняній соціально-економічній системі.  

Ключові слова:соціальний аудит, соціально-економічна система.  

 

Постановка проблеми. Стан сучасного розвитку вітчизняної 

економіки потребує врахувань соціально-орієнтованих його напрямів, 

оскільки саме вони є регуляторами формування цілісної ефективної 

соціально-економічної системи. Враховуючи вплив глобалізаційних 

процесів на економіку, поступово відбувається соціалізація бізнесу в 

Україні, що й визначає головну тенденцію соціально-економічного 

розвитку.  

В умовах зростаючої невизначеності впливу зовнішнього сере-

довища на функціонування господарюючих суб’єктів важливе значен-

ня має процес прийняття управлінських рішень з урахуванням соціа-

льних і екологічних наслідків. Проте існуюча інфраструктура націона-

льної економіки загострює проблему безробіття, соціального і екологі-

чного неблагополуччя цілих регіонів. Водночас практичний досвід 

показує, що від ефективності управлінських рішень, прийнятих в умо-

вах ризику, особливо в період реформування, багато в чому залежить 

не тільки стійке функціонування підприємств, а й їх соціальна відпові-

дальність. 

Саме тому необхідним є формування соціального аудиту як ін-

струменту соціального партнерства, який перетвориться в механізм 

розв’язання конфліктних ситуацій для вирішення актуальних проблем 

соціально-економічного розвитку держави, регіону, суб’єкта господа-

рювання. 

Стан дослідження. Постійний розвиток суспільства та техноло-

гій забезпечує і вимагає вдосконалення та переосмислення існуючих 

наукових тверджень. Висвітлення ролі соціального аудиту у соціально-

економічній системі завжди буде забезпечене певною новизною та 

актуальністю. Постійна зміна законодавства зумовлює зростання соці-

альної відповідальності держави, бізнесу та найманих працівників, а 

це, своєю чергою, підвищує вимоги до проведення соціального аудиту.  
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Оцінка існуючих економічних публікацій свідчить, що станов-

лення та розвиток соціального аудиту в Україні почався нещодавно 

[1; 4; 6–10; 11–13]. В країнах пострадянського просторуформується 

модель соціального аудиту з особливостями його розвитку [6]. Багато-

аспектний характер цієї проблеми потребує досліджень наукових до-

робок, пов’язаних зі становленням і розвитком соціального аудиту в 

соціально-економічній системі. Вагомий внесок в цій сфері здійснили 

А. Шулус, Ю. Попов [13], О. Балакірєва, Ю. Галустян [1], О. Прогні-

мак, О. Іщенко, [10], С. Буко [3], С. Волкова, А. Андрущенко [4], 

Ю.  Одегова, Т. Никонова [8] та інші вітчизняні і зарубіжні науковців. 

Тема цієї статті, яка розкриває специфіку формування соціального  

аудиту в Україні, є актуальною. 

Метою статті є визначення станустановлення соціального ауди-

ту в вітчизняній соціально-економічній системі, окреслення основних 

напрямів його розвитку. 

Виклад основних положень. У будь-якій державі економіка 

зорганізується, структурується і функціонує згідно зі складаними зага-

льносвітовими тенденціями з одного боку, і з національними особли-

востями і пріоритетами, зокрема політичними, культурними, соціаль-

ними тощо, – з іншого. Водночас існують й загальні правила її функ- 

ціонування, інваріантні навіть щодо особливостей політичного устрою 

в суспільстві. До них належить формування економіки у вигляді суку-

пності взаємодії господарюючих суб’єктів, які є основою соціально-

економічних систем. 

Під соціально-економічною системою розуміють сукупність ре-

сурсів (людських, матеріальних, фінансових, інформаційних, організа-

ційних та ін.), сформованих належно для досягнення мети (цілей), 

в  основномуекономічного характеру, сформульованої власниками 

(керівниками) цієї системи з урахуванням дії об’єктивних і суб’єк- 

тивних факторів [5]. 

Очевидно, що теоретично може існувати безліч різних видів со-

ціально-економічних систем, проте в економіко-правовому аспекті 

значну роль відіграють системи, які підпадають під визначення юри-

дичної особи, оскільки саме юридичні особи разом із фізичними осо-

бами (громадянами ) є суб’єктами цивільних правовідносин. Загально-

відомим є те, що залежно від мети їх створення та діяльності юридичні 

особи поділяються на дві великі групи: комерційні і некомерційні ор-

ганізації. Основна мета комерційної організації – стійке генерування 

прибутку з подлаьшим розподілом її серед учасників. Метою некомер-

ційної організації є, як правило, вирішення соціальних завдань. Якщо 

організація все ж веде підприємницьку діяльність, то отриманий  
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прибуток не розподіляється між учасниками, а також використовуєть-

ся для досягнення соціальних та інших суспільно корисних цілей, зок-

рема для розширення її діяльності. 

Для ринкової економіки найбільш значущу роль відіграють ко-

мерційні організації, оскільки саме вони в основному і примножують 

національне багатство. Зауважимо, ще А. Сміт (AdamSmith, 1723–

1790) [5] показав, що орієнтація на прибуток не суперечить суспільним 

інтересам, окрім того, діяльність суб’єктів господарювання разом з 

особистими інтересами її власників виявляється і в забезпеченні інте-

ресів суспільства.  

Іншими словами, саме комерційна організація може розглядати-

ся як базова ніша економічної системи країни, яка здатна не тільки 

генерувати прибуток для задоволення власних інтересів, а й формува-

ти свою соціально-інвестиційну діяльність задля врегулювання соціа-

льно-структурних диспропорцій в країні.  

Нині становлення соціального аудиту в Україні є досить повіль-

ним та слабо виявляється у бізнес-спільноті та державі. Це пов’язано 

зі  специфікою функціонування вітчизняної соціально-економічної 

системи, в якій домінує адаптивний потенціал над інноваційними 

практиками, надмірна роль держави у визначенні та переформатуванні 

соціального простору, незрілість громадських об’єднань.Також є й 

інші, не менш істотні причини, які й визначають особливості функціо-

нування соціального аудиту. 

Становлення ринкових умов у вітчизняній економіці супрово-

джувалося із соціальними трансформаціями, які не ґрунтувалися на 

традиціях соціальної філантропії та ділової культури, як це відбувало-

ся на Заході. 

Соціальний аудит в українській практиці ототожнюється із мо-

ніторингом держави за діяльністю компаній і не визначає соціальну 

відповідальність бізнесу з боку самих об’єктів соціального аудиту.Так, 

розроблено проект Концепції формування національної моделі соціа-

льного аудиту. Основна відмінність цієї Концепції від зарубіжних ана-

логів полягає в тому, що соціальний аудит є інтегрованим у систему 

соціального партнерства. У проекті Концепції сказано, що замовника-

ми соціального аудиту можуть бути не тільки власники або керівники 

підприємства, але й соціальні партнери (роботодавці, профспілки, 

представники органів влади та неурядових організацій) [4]. Окрім то-

го, існуюча система градації бізнес-спільноти за ступенем близькості 

до держави не визначає значущість індикаторів соціального аудиту, 

якіоцінюють рівень соціальної відповідальності бізнесу та приріст 

їх  репутації. 
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Соціальний аудит як процедура соціального моніторингу потре-

бує стабільного та сталого розвитку в формуванні капіталу, ефектив-

ному управлінні задля незалежності впливу зовнішніх чинників. 

Глобалізаційні процесисприяли демонстрації стандартів цивілі-

зованої соціальної поведінки і наростанням економічного потенціалу 

та вплинули на перспективи розвитку соціального аудиту в Україні. 

Проте, на жаль, приріст економічного потенціалу не супроводжувався 

зростанням соціального впливу. 

Так, сьогодні оцінка зростання обсягу виробництва, необхідного 

для розвитку суспільства, повинна здійснюватися з урахуванням пока-

зників розвитку людського потенціалу. Перетворення України на дер-

жаву з демократичною системою, громадянським суспільством і соці-

ально-орієнтованою ринковою економікою вимагає, щоб влада на всіх 

рівнях (особливо на місцевому) визнала, що людський розвиток є як 

кінцевою, так і ключовою метою. Отже, видатки на освіту, охорону 

здоров’я та соціальний захист слід розглядати не просто як витрачання 

бюджетних коштів, а й соціальні інвестиції (особливо у поєднанні з 

необхідними реформами), які могли б суттєво і тривало вплинути 

на  розвиток України. Люди стають епіцентром людського прогресу, 

тому що людський розвиток є не лише ключовою метою, а й найбіль-

шим важливим детермінантом і чинником соціального й економічного 

розвитку [11]. 

Згідно з даними Звіту про людський розвиток 2013 рік «Підне-

сення Півдня: людський прогрес у різноманітному світі» значення Ін-

дексу людського розвитку України за 2012 рік дорівнює 0,740, що ста-

вить країну на 78 позицію зі 187 країн і територій. Вродовж останніх 

років Україна досягла прогресу у сфері людського розвитку, що вимі-

рюється оновленим ІЛР, який є сумарним показником оцінки довго-

строкового прогресу за трьома основними напрямами людського роз-

витку: можливістю прожити довге та здорове життя, доступом до 

знань та ВНД на одну особу. За період із 1990 до 2012 року значення 

ІЛР для України збільшилось із 0,690 до 0,740, тобто на 5% або в сере-

дньому на 0,4% за рік. І хоч за ІЛР у 2012 році Україну віднесено до 

країн із високим рівнем людського розвитку, цей показник значно ни-

жче середнього значення країн із високим рівнем людського розвитку 

(0,900). В Європі та Центральній Азії «сусідами» України за цим пока-

зником (тобто країнами, близькими за рейтингом ІЛР і чисельністю 

населення) є Казахстан і Російська Федерація, які посідають, відповід-

но, 69 та 55 місця в рейтингу ІЛР.  

На рис. 1 подано інтегральну оцінку регіонального людського 

розвитку в Україні за 2010–2012 рр. 
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Рис. 1. Інтегральна оцінка регіонального людського розвитку 

за 2010–2012 рр. 
 

Складено за: [11]. 

 

Відповідно до даних інтегральної оцінки регіонального людсь-

кого розвитку значення коливається в діапазоні 0,4–0,6, стан середо-

вища вціломуоцінюється як напружений. Оцінка показників людсько-

го розвитку дає можливість констатувати, що державні видатки на со-

ціальні цілі не повною мірою забезпечують сталий розвиток людського 

потенціалу. Тому доцільним, на нашу думку, є посилення ролі бізнесу 

для підвищення соціального статусу в державі. 

Не вдаючись до особливостей формування взаємовідносин між 

державою та бізнес-структурами з початку ХХІ ст., зазначимо, щодеякі 

українські бізнес-структури змушені були приділяти більшу увагу со-

ціальної філантропії і не зводити її до одноразової акції у вигляді інве-

стицій в благодійність,екологію, спорт, культуру тощо, а визначати 

довгострокові соціальні перспективи, сприяти розвитку соціальної ін-

фраструктури регіонів. Нині компаній, що практикують соціальну від-

повідальність бізнесу в Україні, є 98. Такі компанії, як Астарта,  

Галнафтогаз, Київстар, Метінвест, Оболонь, СКМ, Life, PlatinumBank, 

Ернст ендЯнг в Україні, Оболонь, Nemiroff та інші, накопичили пев-

ний досвід у розвитку соціальної відповідальності бізнесу. В результа-

ті такої діяльності вони формують нефінансові звіти, в яких представ-

ляють свої досягнення щодо впровадження принципів соціальної від-

повідальності, інформують заінтересованих сторін про проведення 

соціальних програм і проектів, звітують про корпоративну відпові- 
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дальність та відповідальність перед стейкхолдерами, оцінюють еколо-

гічну культуру та соціальні інвестиції [9]. 

Аналізуючи стан формування соціального аудиту, зауважимо, 

що бізнес-суспільство не вплинуло на формування концепції соціаль-

ної відповідальності у відносинах між суспільством та державою.  

Існує розрив між суспільством, бізнес-середовищем та державою.  

Очевидно, така конструкція не є стійкою та замикається у вузькому 

соціальному просторі, не даючи можливості осмислити перспективу 

соціального аудиту як системи дієвих заходів, які спрямовані на роз-

ширення і зміцнення соціальної спрямованості підприємств, форму-

ваннястатусу в соціальному партнерстві з державою і суспільством. 

Проте загалом вітчизняна соціально-економічна система в силу 

впливу глобалізації наближається до моделі соціальної відповідально-

сті бізнесу. Але водночас не слід забувати, що сама діяльність більшо-

сті соціально-економічних систем досі не містить мотивації для удо-

сконалення росту економічного потенціалу за рахунок нарощування 

соціальної компоненти. 

З огляду на це зазначимо, що в українських компаніях, за винят-

ком філій західних, досі не розроблено методики соціальної мотивації 

працівників, в деяких випадках вони зводяться до вдосконалення соці- 

ального якості управління та стосуються лише вузького кола менеджерів.  

Так, для 67% українських підприємств реалізація соціальних про-

грам і проектів не є актуальним завданням через дефіцит коштів, а кож-

на десята компанія вважає, що це функція держави, а не бізнесу [2].  

Тому доцільним, на нашу думку, є дослідження процесу станов-

лення соціального аудиту в вітчизняній практиці задля вдосконалення 

управління соціально-економічною системою.  

Соціальний аудит – це специфічна форма аналізу, ревізії умов 

соціального середовища підприємства з метою виявлення чинників 

соціального ризику і здійснення пропозицій щодо їх зниження.  

Є результатом розвитку інших форм аудиту, зокрема управлінського 

і  фінансового, шляхом розширення критеріїв ефективності, оскільки 

охоплює безліч соціальних чинників [8]. 
Разом із таким тлумаченням соціальний аудит можна розуміти 

як систему моніторингу, яка включає два параметри: зовнішній – соці-
альна політика соціально-економічної системи та внутрішній – соціа-
льна мотивація працівників, створення стабільного соціального кліма-
ту і зацікавленості в діяльності компаній. Загалом соціальна політика 
підприємстваґрунтуєтьсяна суб’єктивному підході. Тобто, якщо кор-
порація рекламує соціальний пакет, то це задля підвищення активності 
компанії в очах працівників, а не для постійного прагнення формуван-
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ня механізму соціальних інвестицій компанії. Таке явище можна пояс-
нити як наслідок сформованої діючої системиведення вітчизняного 
бізнесу з оглядкою на стандарти державного контролю. Така практика 
в межах формування соціального пакету властива для бізнес-структур, 
які не спрямовані на довгострокову соціально-мотиваційну політику. 

Отже, можна виокремити основні проблеми, які виникають 
в  процесі становлення соціального аудиту в вітчизняній соціально-
економічній системі.  

Впив державного регулювання на діяльність бізнес-структур 
зводиться до застосування правових, податкових або інших аналогіч-
них заходів. Саме тому однією із проблем, що виникають в ході соціа-
лізації бізнесу, є перерозподіл фінансових ресурсів у регіонах. Загаль-
новідомим є те, що сконцентрування капіталу в великих містах загост-
рює проблему соціальної підтримки в провінції та не сприяє зростан-
ню довіри до великих корпорацій. 

Проте важливо відзначити певний прогрес у зусиллях великого 
бізнесу щодо розвитку вирішенням проблем комунальної інфраструк-
тури, освіти, спорту тощо. Але такі напрями не є систематизованими 
і  не базуються на критеріях соціального аудиту як соціальновідпові-
дальної поведінки, а пов’язані з особистими пристрастями власників 
чи апарату управління компанії або із тими схемами співробітництва, 
що пропонує влада регіону. 

Зрозуміло, владі регіону доцільно брати участь під час перероз-
поділу соціальних інвестицій. Проте соціальна відповідальність бізне-
су повинна охоплювати не тільки операційні цілі розвитку регіону, а й 
стратегічні. Нині бізнес не визначився з конкретними власними пропо-
зиціями щодо реалізації соціального інвестування як на рівні регіону, 
так і державному рівні. З огляду на недостатність інвестиційної актив-
ності сучасна вітчизняна соціально-економічна система оцінює соці- 
альний аудит як другорядний напрям своєї діяльності та в основному 
зорієнтована на підняття статусу у відносинах із державними структу-
рами. Водночас існуюча практика оподаткування не дає можливостей 
розглянути в соціальній відповідальності бізнесу гарантію від знижен-
ня податкового тиску.  

Об’єктивними перешкодами на шляху формування соціального 
аудиту як системи регулювання відносин між державою і бізнес-
спільнотою є традиційні пріоритети вітчизняного. Такі перешкоди  
визначаються в механізмі адміністративного регулювання та не завжди 
охоплюють соціальні вимоги, які пов’язані з практикою соціаль- 
ного  аудиту. 

У ході дискусій [4; 6–10; 13] визначилися дві основні позиції 
держави та бізнесу щодо соціального аудиту, які виділять його як само- 
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стійний напрям діяльності. З боку держави соціальний аудит вважається 
ефективним позитивним заходом, що базується на всебічній і об’єк- 
тивній оцінці стану соціальних відносин на різних рівнях (корпоратив-
ному, муніципальному, галузевому, регіональному, національному), за 
допомогою якого можна виявити потенційні загрози погіршення соці- 
ального клімату, розкрити резерви розвитку людських ресурсів [6]. 

Друга позиція спрямована на врахування вимог соціального ау-

диту в діяльності компаній та діагностики проблем (насамперед соціа-

льного характеру), які виникають на підприємствах, оцінювання їх 

важливості, причин виникнення й можливостей розв’язання, форму-

лювання конкретних рекомендацій для керівництва підприємств із ме-

тою вирішення гострих питань і подолання їх наслідків. Довготерміно-

ве оцінювання здатності підприємства вирішувати соціальні проблеми 

також проводиться шляхом соціального аудиту [7].  

Сучасні системи аудиту можуть бути ефективні в тому випадку, 

якщо вони зосереджені на процедурі, а не результатах, тому що існує 

високий ризик випливу адміністративно ресурсу з боку держави.  

Діяльність господарюючого суб’єкта зосереджена в деяких ме-

жах і частині соціальної поведінки. Позитивним явищем є те, що соці-

альна політика держави спрямована на збереження соціальної стабіль-

ності та не вимагає соціальної активності з боку бізнес-структур.  

Своєю чергою, компанії є частиною соціально-економічної системи, 

на  яку впливають не тільки держава, але йгромадські об’єднання,  

місцеві  жителі. 

Думка про саморегулювання не може превалювати над визначе-

ним способом управління бізнес-структурами в умовах впливу зовні-

шніх факторів, які простежуються у формі податкового навантажен-

ням та не порушують проблеми соціального аудиту всередині компа-

нії. Є й інша причина, яка дозволяє вважати внутрішню соціальну  

відповідальність бізнесу побічною проблемою: більшість працівників 

орієнтовані на задоволення щоденних потреб та не уявляють, як соці- 

альні заходи компаній можуть впливати на покращення їх соціально-

економічного статусу. Для більшості зайнятого населення України 

основним показником є рівень доходів, який залежить від економічно-

го росту компанії. 

Висновки. Нині процес становлення соціального аудиту в Укра-

їні є досить нестійким та визначається динамікою соціально-

інвестиційної сфери, а також вигодою від застосування і використання 

соціальних технологій у діяльності компаній. Із цього можна зробити 

висновок, що в Україніможливості реалізації соціального аудиту ще 

достатньо не визначені, оскільки бізнес-структури не зосереджують 
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увагу на пріоритеті інтересів споживачів та завоюванні їх симпатій 

шляхом соціальної відповідальності бізнесу. Саме тому формування 

сучасного національного соціального аудиту повинне охоплювати  

такі напрями: вплив соціального аудиту на діяльність соціально-

економічних систем, повнота соціального аудиту через охоплення  

різних сфер діяльності та оцінка витрат соціального аудиту не тільки 

з  боку суб’єкта господарювання, а й на регіональному та держав- 

ному  рівнях. 
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аудита в отечественной социально-экономической системе. 

В статье рассмотрена специфика становлення социального аудита в 

Украине. Проведенное исследование позволило обобщить проблемы станов-
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ческой системе. 

Ключевые слова: социальный аудит, социально-экономическая  

система. 

 

Marushko N. S., Krill Y. Y. The Specificity of the Formation of Social 

Audit in the National Socio-Economic System. 

The article deals with the specifics of the formation of social audit in 

Ukraine. This study made it possible to generalize the problems of social audit and 

its role in national socio-economic system. 

Key words: social audit, social and economic system.  
 

 
Стаття надійшла 23 жовтня 2013 р. 

 

 

УДК 336.71             О. М. Марченко, 

А. В. Кос 
 

ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ 
 БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ  
ЯК НЕОБХІДНА УМОВА  
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У статті розглянуто теоретичні засади та основні підходи до забез-

печення фінансової стійкості банківської системи. Визначено та системати-

зовано внутрішні і зовнішні чинники, які впливають на фінансову стійкість 

банків, що дозволить виявити проблемні місця їх функціонування та підвищи-

ти ефективність діяльності. Проаналізовано фінансову стійкість банківської 

системи України в сучасних умовах. 

Ключові слова: стійкість, фінансова стійкість, фінансова стійкість 

банку, фінансова стійкість банківської системи, чинник, надійність. 
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Постановка проблеми. Розвиток економіки безпосередньо за-

лежить від стану банківської системи, фінансування та обслуговування 

підприємств банками. В сучасних умовах однією з основних проблем, 

яка стоїть перед вітчизняною банківською системою, є підтримка 

її  стабільності та надійності. У світовій практиці цим питанням приді-

ляється велика увага, держава надає істотну підтримку банкам щодо 

довіри до них із боку населення та забезпечення їхньої фінансової 

стійкості, оскільки без цього неможливо розвивати економіку країни 

та вирішувати соціальні завдання. 

Саме стійкість кожної банківської установи забезпечує ефекти-

вне та стабільне функціонування всієї банківської системи. У процесі 

дослідження проблеми забезпечення фінансової стійкості банківського 

сектора надзвичайно важливим є визначення сутності цієї категорії, її 

чинників, аналіз наукових підходів до її оцінки. 

Стан дослідження. Проблеми забезпечення фінансової стійкос-

ті банків у ринковій економіці досліджували багато провідних зарубі-

жних учених, зокрема Е. Дж. Долан, Р. Дж. Кемпбелл, Р. Міллер, 

П.  Роуз, Дж. К. Ван Хорн, Л. Бєлих, В. Іванов, Ю. Маслєнченкова, 

Г.  Панова, Л. Сахарова, О. Ширінська, Г. Фетисов та інші. Серед 

представників української економічної науки суттєвими є наукові  

здобутки О. Вовчак, В. Вітлінського, О. Дзюблюка, Л. Клюско, А. Мо-

роза, М. Савлука, Н. Шелудько, В. Коваленко, О. Тимошенко та бага-

тьох інших. Але, незважаючи на численні публікації з цієї проблеми, 

у  вітчизняній економічній літературі залишаються дискусійними та 

недостатньо розробленими як в науковому, так і практичному аспекті  

заходи забезпечення фінансової стійкості банківської системи. 

Метою статті є визначення поняття «фінансова стійкість банків-

ської системи», систематизація її зовнішніх та внутрішніх чинників, 

оцінка фінансової стійкості банківської системи України в сучасних 

умовах. 

Виклад основних положень. Поняття стійкості є основною ка-

тегорією більшості сучасних природничих, технічних, економічних 

та  інших наук. У найширшому значенні під ним розуміють здатність 

об’єкта, що має свою структуру та специфічні риси, протидіяти змінам 

та зовнішньому впливу, його постійність та стабільність, наявність 

можливості швидко відновлювати попередній стан внаслідок впливу 

негативних чинників тощо [4, с. 38]. 

У Словнику української мови стійкість визначена «як здатність 

витримувати зовнішній вплив, протидіяти чомусь; довго зберігати 

і  виявляти свої властивості, не піддаватися руйнуванню, псуванню» 

[13, с. 710]. 
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Поняття стійкості застосовують також для характеристики стану 

механічної рівноваги твердого тіла. «Стан рівноваги можна вважати 

стійким, якщо тіло, виведене з нього, повертається у той самий стан. 

Об’єкт має здатність витримувати вплив зовнішніх факторів, діяти, 

незважаючи на деякі трансформації, що відбулись, оскільки саме за-

вдяки стійкості значного впливу на початковий стан не було спричи-

нено» [19, с. 44]. 

У техніці стійкість визначають як «здатність діючого механізму 

чи комплексної системи автоматично поновлювати свій усталений 

стан і функціональні особливості після раптового порушення остан-

нього будь-яким зовнішнім чи внутрішнім фактором» [15, с. 406]. 

В економічній теорії поняття «стійкість» розглядають як одне з 

понять концепції економічної рівноваги, згідно з котрою досягнення та 

утримання рівноважного стану в економіці належить до найважливі-

ших мікро- і макроекономічних завдань. Із цієї концепції очевидно, що 

економічні суб’єкти намагаються перевести економічну систему в оп-

тимальний стан, розглядаючи його як рівноважний, котрий у такому 

контексті асоціюється із поняттям стійкості. У Великому економічно-

му словнику категорія «стійкість» трактується «як сталість, постій-

ність, непідвладність ризику втрат і збитків» [1, с. 770]. 

Отже, на нашу думку, поняття «стійкість» можна розуміти як 

характеристику стану рівноваги (об’єкта, системи), що відображає зда-

тність зберігати певні властивості, функціональне призначення не-

змінним, незважаючи на можливі ризики, вплив зовнішніх чинників та 

внутрішні трансформації (випадкові чи непередбачувані). 

Досить цікавим є той факт, що стійкість, незважаючи на те, що в 

більшості випадків її можна відобразити у системі певних абсолютних 

показників, є відносною категорією, оскільки аналіз рівня стійкості та 

взагалі справедливість такого аналізу можливі за умови порівняння 

однієї системи з іншою, попереднього та теперішнього стану однієї 

системи, динамічної зміни такого стану тощо. Саме в результаті таких 

операцій можливе справедливе встановлення рівня стійкості об’єкта 

(системи). 

Систематизація науково-методичних підходів до визначення 

стійкості банківської системи дозволяє виокремити три основні  

підходи. 

Із точки зору параметричного підходу передбачається, що бан-

ківська система функціонує стійко, коли відхилення певного парамет-

ра не перевищує допустимої величини, а перешкоди можуть бути ком-

пенсовані в певних межах [5, с.76]. Під стійкістю банківської системи 

розуміється її практична здатність, рухаючись у конкретний період 
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часу, мінімально відхилятися від оптимальної траєкторії руху в бага-

товимірному просторі. 

З точки зору функціонального підходу під стійкістю банківської 

системи розуміється здатність останньої виконувати на заданому сус-

пільством рівні притаманні їй функції і роль у фінансовій системі не-

залежно від впливу зовнішніх і внутрішніх сил, що перешкоджають їх 

здійсненню.  

Так, в роботі Г. Фетисова вона трактується як комплексний по-

зитивний стан, який характеризується розвитком якісних параметрів 

діяльності банківської системи в цілому та окремих її елементів у вза-

ємодії з інтересами економіки [16, с. 15]. В. Вербенська стійкість бан-

ківської системи розуміє як її здатність під дією певних ендогенних 

або екзогенних дестабілізуючих чинників в умовах динамічної та 

структурної нестабільності за рахунок внутрішніх сил уникати масово-

го банкрутства фінансових інституцій з метою виконання своїх функ-

цій з перерозподілу ресурсів у економіці в не меншому обсязі, ніж до 

впливу зазначених чинників [2, с. 3]. Д. Мастепанова стійкість банків-

ської системи вважає певним початковим станом, що дозволяє ефекти-

вно і повноцінно реалізовувати функцію банків як кредитно-

розрахункових установ в руслі забезпечення економічного зростання, а 

також здатністю відновлювати цей стан після яких-небудь відхилень 

від початкових параметрів, спричинених кризовими моментами в різ-

них секторах економіки [8, с. 6]. 

З точки зору структурної цілісності стійкість банківської систе-

ми розуміється як її здатність повертатися в рівноважний стан, незва-

жаючи на впливи внутрішніх і зовнішніх факторів, завдяки наявності 

структурної стійкості, явищ самоорганізації, підтримання стійкості 

комерційних банків, що входять у систему, а також керуючим впливам 

із боку центрального банку країни. Відповідно до цього підходу стій-

кість банківської системи – це її здатність за рахунок самоорганізації 

та структурної стійкості, забезпечення та підтримки стійкості комер-

ційних банків–складників цієї системи та за допомогою втручання 

центрального банку відновлювати свою рівновагу незалежно від впли-

ву внутрішнього та зовнішнього середовища. 

В. Іванов наводить таке визначення стійкості банківської систе-

ми, як «стабільності її діяльності в світлі середньо-та довготермінової 

перспективи» [5, с. 28].  

Ю. Масленченков розглядає поняття стійкості банків через при-

зму стабільного економічного середовища як наголошує: «Стійкість 

кредитних організацій визначається стабільністю економічного  

середовища, в якому вони діють. Як ринкова категорія, стійкість  
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відображає стан кредитного закладу в ринковому середовищі, забезпе-

чує цілеспрямованість його руху в поточній і прогнозованій перспек-

тиві» [7, с. 26]. 

Узагальнення наукових підходів дає підстави вважати, що  

стійкість банківської системи – це насамперед її здатність підтримува-

ти нормативні значення певної системи фінансових параметрів  

незалежно від впливу зовнішнього та внутрішнього середовища,  

а тому, на нашу думку, саме так необхідно найширше розуміти 

цю  економічну  категорію. 

Ми вважаємо, що в цьому контексті необхідно чітко усвідом- 

лювати ті параметри, що можуть вплинути на стійкість банківської 

системи. 

На фінансову стійкість банківської системи впливає багато чин-

ників, які залежно від якісних характеристик їх впливу мають як пози-

тивне, так і негативне значення. 

В. Рисін цілком слушно підкреслює, що на зменшення рівня фі-

нансової стійкості банків можуть впливати такі чинники: зниження 

якості банківських активів; втрата довіри з боку вкладників, що  

підтверджується фактом відтоку депозитних коштів; зниження ліквід-

ності; зменшення капіталізації банків; скорочення ресурсної бази  

банків; зростання процентних ставок; збільшення обсягів неповерну-

тих валютних кредитів; складнощі із залученням нових інвестицій, 

зумовлені кризовими явищами на європейських фінансових ринках та 

зниженням кредитних рейтингів значної частини українських банків 

[14, с. 59–65]. 

До зазначених чинників В. Коваленко резонно додає такі: високі 

ризики кредитування, що зумовлені неефективною структурою еконо-

міки; залежність банківської системи від фінансового стану підпри-

ємств-позичальників; зростання ризиків, пов’язаних із фондовим рин-

ком і динамікою цін на окремих сегментах фінансового ринку; про-

блеми з поверненням зовнішніх запозичень, які активно залучалися в 

попередні роки; рівень капітальної бази банківської системи та досить 

низька якість ресурсів; проблеми рефінансування банків; політичне 

втручання в діяльність банківської системи [6, с. 25]. 

Різноманітність чинників, що впливають на формування стійко-

сті банку, різниця в характері, напрямах і формах їх виявлення зумов-

люють необхідність їх систематизації та узагальнення. Особливу ува-

гу, на нашу думку, слід приділити виявленню причин зовнішніх чин-

ників, які впливають на банківську систему незалежно від діяльності 

банку та внутрішніх чинників, які залежать від функціонування самого 

банку (табл. 1). 
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Таблиця 1 
 

Зовнішні та внутрішні чинники впливу 

на фінансову стійкість банківської системи 
 

Характеристика групи чинників 

1.  Зовнішні економічні: 

− інвестиційний клімат (послаблює інфляцію, оптимізує відсотки за де-

позитами, знижує відсоткові кредитні ставки, впливає на скорочення забор-

гованості та зростання споживчого попиту населення); 

− стан платіжного балансу країни (відображає економічне становище 

країни, використовується в інтересах прогнозування і макроекономічного 

регулювання діяльності банків, допомагає у проведенні виваженої курсової 

політики та забезпечує стабілізацію функціонування банків); 

− податкова політика (дозволяє оптимально пов’язати інтереси держави з 

інтересами банківського сектора); 

− стан економіки в цілому (суттєво впливає на рівень захищеності бан-

ківського сектора та ступінь реагування на економічну ситуацію в країні). 

2.  Зовнішні соціально-політичні: 

− соціальна стабільність (гармонізує інтереси банківського сектора і дер-

жави в цілому); 

− стійкість уряду (забезпечує стабільне функціонування банків); 

− політична стабільність (впливає на рівновагу, збалансованість банківсь-

кої системи і політичних інститутів як суб’єктів владних відносин). 

3. Зовнішні фінансові: 

− відсоткова політика НБУ (забезпечує управління банківською системою 

і банківською діяльністю); 

− кредитна політика НБУ (підтримує стабільність національної валюти, 

стабілізує вартість національних грошей як на внутрішньому ринку через 

зниження темпів інфляції, так і на зовнішньому через укріплення її обмін-

ного курсу); 

− валютна політика НБУ ( забезпечує макроекономічну стабільність та 

довіру до національної валюти, стимулює розвиток експорту, повернення в 

країну заробленої іноземної валюти, забезпечує стабільне функціонування 

національної валютної системи, сприяє збалансованості платіжного балан-

су, гармонізує інтереси експортерів та імпортерів); 

− стан грошового ринку (дає змогу здійснювати накопичення, оборот, 

розподіл і перерозподіл грошового капіталу); 

−  величина валютних резервів НБУ (забезпечує економічну самостій-

ність та стабільну діяльність банків); 

− інфляційний тис (зменшує відсоткові ставки, що призводить до скоро-

чення маржі і, відповідно, до падіння доходів банків). 

4.  Внутрішні чинники 

− якість активів банку (забезпечує здатність швидко та без суттєвої втра-

ти вартості перетворюватися у грошову форму); 
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− рівень менеджменту (дозволяє виявити шляхи мінімізації ризиків та 

отримання достатніх прибутків для збереження коштів вкладників і підт-

римання життєдіяльності банку); 

− рівень рентабельності (створює резерви подальшого підвищення ефек-

тивності діяльності банку; 

− ліквідність балансу банку (дозволяє банку своєчасно і повно забезпечу-

вати виконання своїх боргових і фінансових зобов’язань перед усіма конт-

рагентами, що визначається наявністю достатнього власного капіталу бан-

ку, оптимальним розміщенням і величиною коштів за статтями активу і 

пасиву балансу з урахуванням відповідних термінів); 

− платоспроможність банку (дозволяє забезпечити достатність власних 

коштів для забезпечення захисту інтересів його вкладників та інших креди-

торів); 

− адекватність капіталу банку, зокрема капіталізація банку (формує рі-

вень його надійності та ризиковості і передбачає уявлення про банківський 

капітал як джерело покриття збитків). 

 

Стійкість банківської системи – це комплексне поняття, а тому 

слід розглядати її основні види, виокремлені за декількома ознаками: 

за оцінкою – реальна та потенційна; за величиною – постійна, зміню-

вана; за видом – фінансова, операційна, кадрова, ділова, організаційна 

тощо [4, с. 83]. 

Фінансова стійкість є основою функціонування банківської сис-

теми, відображенням ефективності використання, розподілу та пере-

розподілу фінансових ресурсів, організації належного проходження 

фінансових потоків, що в кінцевому рахунку опосередковують будь-

які економічні відносини. 

НБУ трактує фінансову стійкість як стан банків, який характе-

ризується збалансованістю фінансових потоків, достатністю коштів 

для підтримки своєї платоспроможності та ліквідності, а також рента-

бельною діяльністю. Вона означає постійну здатність банків відповіда-

ти за своїми зобов’язаннями і забезпечувати прибутковість на рівні, 

достатньому для нормального функціонування у конкурентному сере-

довищі [9]. 

Н. Водоп’янова визначає фінансову стійкість банківської систе-

ми як певний стан структури активів та пасивів, що впливають на пла-

тоспроможність усієї банківської системи [3, с. 11]. На наш погляд, 

таке трактування цього поняття досить звужене. 

На думку І. Склепового та Н. Шелудько, фінансова стійкість ба-

нківської системи – це інтегральна характеристика спроможності  

банків як системи трансформування ресурсів та ризиків повноцінно 

(з  максимальною ефективністю та мінімальним ризиком) виконувати 
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свої функції, витримуючи вплив факторів зовнішнього та внутрішньо-

го середовища [12, с. 142; 17, с. 42]. 

Р. Шиллер вважає, що фінансова стійкість банківської системи 

виражає узагальнюючу результативність усіх складових її стійкості 

і  вимірюється системою показників, насамперед обсягом і структурою 

власних ресурсів, рівнем прибутковості, нормою прибутку на власний 

капітал, встановленими показниками ліквідності, мультиплікативною 

ефективністю власного капіталу, обсягом створеної доданої вартості 

тощо [18, с. 38–40]. 

Проаналізувавши ці підходи, ми можемо стверджувати, що фі-

нансова стійкість банківської системи – якісна і кількісна характери- 

стика здатності системи трансформувати банківські ресурси з макси-

мальною ефективністю й мінімальним ризиком, витримуючи вплив 

зовнішніх і внутрішніх чинників. 

Фінансова стійкість банківської системи, на нашу думку, по-

винна забезпечувати надійність збереження та повернення вкладів 

юридичних і фізичних осіб, захищати інтереси акціонерів та своєчасно 

виконувати власні зобов’язання з метою забезпечення фінансової без-

пеки держави. 

Фінансова стійкість банківських установ загалом може бути 

оцінена за допомогою таких методичних підходів: рейтингових систем 

оцінки (для узагальненої характеристики місця банку на ринку фінан-

сових послуг); індикаторами фінансової стабільності, розроблених 

НБУ на основі рекомендацій МВФ (для оцінки міцності та вразливості 

фінансової системи); головними фінансовими показниками діяльності 

банків; встановленими НБУ економічними нормативами (для здійс-

нення макроекономічного контролю за дотриманням банками основ-

них параметрів діяльності). 

Найчастіше оцінка фінансової стійкості банківської системи 

України проводиться за такими основними індикаторами (табл. 2). 

Як видно з даних табл. 2, індикатори фінансової стійкості бан-

ківської системи України в цілому мають позитивну динаміку. Слід 

зауважити, що вони недостатньо оперативно виявляють фінансові 

проблеми банківського сектора. Також їх недоліком є відсутність по-

рогових значень, що не дає можливості об’єктивно оцінити рівень фі-

нансової стійкості банківської системи. Все це зумовлює неадекватне 

та запізніле реагування НБУ на фінансові проблеми банків.  

Крім того, більшість показників-індикаторів фінансової стабіль-

ності, запропонованих МВФ, які використовуються у розвинених краї-

нах світу, неспроможні адекватно відображати стійкість фінансового 

сектора в нашій країні.  
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Таблиця 2 
 

Індикатори фінансової стійкості банківської системи України 

за 2008–2013 рр., % [9] 
 

Індикатор Показники 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Достатність 

капіталу 

Співвідношення регуляти-

вного капіталу до зваже-

них за ризиком активів  

14,01 18,08 20,83 18,90 18,06 17,99 

 Співвідношення регуляти-

вного капіталу 1 до зваже-

них за ризиком активів  

11,15 14,23 15,11 13,99 13,77 13,81 

 Співвідношення недіючих 

кредитів без урахування 

резервів до капіталу  

9,16 31,97 29,17 25,76 36,03 35,65 

Якість акти-

вів 

Співвідношення недіючих 

кредитів до сукупних ва-

лових кредитів 

3,88 13,70 15,27 14,73 16,54 15,20 

 Співвідношення кредитів 

за секторами економіки до 

сукупних валових креди-

тів (резиденти) 

96,85 96,56 96,29 98,23 98,41 98,54 

Прибуток  

і рентабель-

ність 

Норма прибутку на активи 

0,88 -4,38 -1,40 -0,74 0,44 0,10 

 Норма прибутку на капі-

тал 
7,29 

-

32,25 
-9,73 -5,01 2,92 0,67 

 Співвідношення процент-

ної маржі до валового 

доходу 

51,16 66,76 65,98 63,07 64,15 60,87 

 Співвідношення непроце-

нтних витрат до валового 

доходу 

52,95 61,08 61,89 68,26 61,45 64,30 

Ліквідність Співвідношення ліквідних 

активів до сукупних активів 
9,35 11,45 18,84 18,65 22,15 22,73 

 Співвідношення ліквідних 

активів до короткостроко-

вих зобов’язань 

32,99 35,88 91,19 94,73 90,28 90,28 

Чутливість 

до ринково-

го ризику 

Співвідношення чистої 

відкритої позиції в інозем-

ній валюті до капіталу 

33,10 28,51 21,61 8,41 2,50 9,56 

 
Тому, на нашу думку, найефективнішим способом оцінки  

фінансової стійкості є її аналіз на основі обов’язкових економічних 

нормативів. 
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Динаміку дотримання банками України обов’язкових економіч-

них нормативів НБУ за 2008–2013 рр. подано в таблиці 3. 

 
Таблиця 3 

 

Динаміка дотримання банками України  

обов’язкових економічних нормативів НБУ 

за 2008–2013 рр. [9] 
 

№ 

з/п 
Норматив 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. Н1 Регулятивний 

капітал (120 млн грн) 

72265 123066 135802 160896 178454 178909 

2. Н2 Норматив адеква-

тності регулятивного 

капіталу/ платоспро-
можності (не менше 

10%) 

13,92 14,01 18,08 20,83 18,90  

3. Н3 Норматив співвід-

ношення регулятив-
ного капіталу до 

сукупних активів (не 

менше 9%) 

8,91 11,82 13,91 14,57 14,96 14,89 

 

4. Н4 Норматив миттє-

вої ліквідності (не 

менше 20%) 

53,60 62,38 64,45 58,80 58,48 69,26 

5. Н5 Норматив поточ-

ної ліквідності (не 

менше 40%) 

75,31 75,16 72,90 77,33 70,53 79,09 

6. Н6 Норматив корот-
кострокової ліквідно-

сті (не менше 60%) 

39,93 32,99 35,88 91,19 94,73 90,28 

7. Н7 Норматив максима-
льного розміру кредит-

ного ризику на одного 

контрагента (не більше 
25%) 

22,56 23,04 21,56 21,04 20,76 22,10 
 

8. Н8 Норматив великих 

кредитних ризиків (не 

більше 8-микратного 
розміру регулятивно-

го капіталу) 

171,06 187,36 169,21 161,20 164,46 172,91 

 

9. Н9 Норматив макси-
мального розміру 

кредитів, гарантій та 

поручительств, нада-
них одному інсайдеру 

(не більше 5%) 

 

2,01 1,66 0,93 0,81 0,57 0,37 
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Продовження таблиці 3 

10. Н10 Норматив макси-

мального сукупного 

розміру кредитів, 
гарантій та поручи-

тельств, наданих 

інсайдерам (не більше 
30%) 

6,84 5,76 3,31 2,25 2,51 2,41 

 

11. Н11 Норматив інвес-

тування в цінні папе-
ри окремо за кожною 

установою (не більше 

15%) 

0,58 0,22 0,07 0,05 0,06 0,09 

 

12. Н12 Норматив загаль-
ної суми інвестування 

(не більше 60%) 

9,05 5,52 3,12 3,35 3,24 3,48 

 

Із даних табл. 3 очевидно, що банківська система України зага-

лом стабільно дотримується заданих нормативів. Так, рівень адекват-

ності регулятивного капіталу банківської системи (відношення влас-

них коштів банків до активів, зважених за ступенем ризику) вже декі-

лька років становить 14–20%, що значно вище рекомендацій Базельсь-

кого комітету. Проте рівень адекватності регулятивного капіталу 

впродовж 2011–2013 рр. демонструє стійкий тренд на зменшення. 

Однак значення таких нормативів, як: норматив максимального 

розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайде-

ру; норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та 

поручительств, наданих інсайдерам; норматив інвестування в цінні 

папери окремо за кожною установою та норматив загальної суми інве-

стування знаходяться на дуже низькому рівні. Це свідчить про те, що 

банківська система України дотримується в основному консервативної 

фінансової політики, забезпечуючи фінансову стійкість шляхом відмо-

ви від ризикових операцій, обмеженням ризиків, пов’язаних з інсайде-

рами, та здійсненням інвестиційної діяльності. Але, як відомо, у рин-

ковій економіці розвиток суб’єкта господарювання можливий лише за 

умови прийняття ризику. Тому фінансова стійкість банківської систе-

ми України, яка формується за рахунок обмеження фінансових ризи-

ків, пов’язаних із кредитуванням та інвестуванням, стримує як її роз-

виток, так і розвиток економіки в цілому.  

Висновки. На сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки 

досить актуальною є проблема забезпечення фінансової стійкості бан-

ківської системи, яка залежить від фінансового стану кожного окремо-

го банку та його здатності динамічно розвиватися. Полеміка, яку впро-

довж тривалого часу ведуть вчені-економісти, розкриває складність 
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економічної категорії «фінансова стійкість» та суперечності щодо її 

визначення та оцінки. Незважаючи на очевидну важливість проблеми 

забезпечення фінансової стійкості банківської системи, її не було  

теоретично відображено в економічній літературі. Варто акцентувати 

увагу також на тому, що складність фінансових відносин, яка існує між 

складниками та ланками фінансової системи, однією з яких є банківсь-

ка система, призводить до того, що її фінансова стійкість залежить 

від  широкого спектру різноманітних зовнішніх та внутрішніх чинни-

ків, а тому для адекватного функціонування та попередження дефолту 

банківська система країни має бути готовою до будь-яких викликів 

макро- та мікросередовища. 
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Марченко О. М., Кос А. В. Финансовая устойчивость бан- 

ковской системы как необходимое условие ее эффективного функ- 

ционирования. 
В статье рассмотрены теоретические основы и основные подходы к 

обеспечению финансовой устойчивости банковской системы, определены и 

систематизированы внутренние и внешние факторы, влияющие на финансовую 

устойчивость банков, позволит выявить проблемные места их функционирова-

ния и повысить эффективность деятельности. Проанализировано финансовую 

устойчивость банковской системы Украины в современных условиях. 
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УДК 65.012.8 (477)             С. І. Мельник 

 

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РІВНЯ  
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

 
У статті проведено дослідження науково-методичних підходів до 

оцінки рівня економічної безпеки держави, а також аналіз сучасного стану 

економічної безпеки України. 

Ключові слова: держава, економічна безпека, порогові значення інди-

каторів, складові економічної безпеки, рівень економічної безпеки. 

 

Постановка проблеми. В умовах розвитку сучасних ринкових 

відносин і посилення інтеграції економіки України у світову економіч-

ну систему питання визначення рівня економічної безпеки держави 

досить актуальне.  

Для своєчасної оцінки стану економічної безпеки запобігання 

кризових явищ необхідно володіти системними знаннями щодо визна-

чення рівня економічної безпеки, зокрема її загроз і механізмів подо-

лання негативних явищ на різних етапах їх розвитку. 

Вирішення складних завдань забезпечення економічної безпеки 

держави неможливе без комплексного аналізу умов його функціону-

вання. Окремим завданням такого аналізу є формування певного ін-

струментарію щодо визначення рівня економічної безпеки на основі 

комплексних критеріїв, що дозволять здійснити кількісну оцінку ди-

наміки та основних тенденцій економічної безпеки держави. Без їх 

розрахунку та інтерпретації неможливо в повному обсязі та правильно 

оцінити стан економічної безпеки. Так, із метою ефективного управ-

ління державою необхідна систематична діагностика процесу протидії 

загрозам, виявлення проблемних місць та їх усунення.  

Стан дослідження. У працях вітчизняних учених досліджують-

ся основні чинники економічної безпеки держави та пропонуються 

методи її оцінки. Аналіз наукових публікацій свідчить про відсутність 

єдиної методики оцінки рівня економічної безпеки. Дослідженню про-

блеми науково-методичного підходу до оцінки рівня економічної без-

пеки держави присвячено багато наукових праць. В Україні і за кордо-

ном цією проблемою займалися О. Барановський, Л. Герасименко, 

М.  Єрмошенко, І. Кваша, О. Користін, Е. Олейніков, О. Саєнко, 

В.  Сенгачов, Д. Сидоренко-Стеценко та інші. 

Метою статті є дослідження науково-методичних підходів до 

оцінки рівня економічної безпеки держави, а також аналіз сучасного 

стану економічної безпеки України. 
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Виклад основних положень. Економічна безпека держави – це 

комплексна система, що створюється завдяки виконанню визначеної 

кількості дій. Має такі напрями: демографічний, екологічний, ресурс-

ний, продовольчий, енергетичний, інформаційний та інші. Економічна 

безпека має як власний об’єкт вивчення – економічну систему країни, 

так і об’єкти, що знаходяться на перетині та у взаємному інтегруванні 

з іншими можливими сферами діяльності держави: воєнною, соціаль-

ною, політичною, інформаційною тощо [9]. 

В економічній системі країни виокремлюють такі найважливіші 

блоки проблем, що дозволяють розкрити зміст економічної безпеки, 

а  саме: 

• проблеми, пов’язані зі збереженням і підтримкою народно-

господарського комплексу країни. Народногосподарський комплекс 

країни розглядається як певна система, що складається з підсистем. 

Дисбаланс зв’язків між підсистемами може призвести до руйнування 

всієї системи. Тому особливо важливо вчасно виявляти потенційні та 

реальні загрози та знаходити оптимальні рішення щодо їх недопущен-

ня та запобігання; 

• проблеми, пов’язані з підтримкою функціонування економі-

ки в надзвичайних ситуаціях: аварії на життєво важливих об’єктах, 

землетруси, паводки, буревії тощо. Ці явища здатні потрясти економі-

ку всієї країни, створюючи загрозу економічної безпеки у цілому. Еко-

номічні масштаби цих ситуацій вимірюються обсягами прямих і не-

прямих втрат ВВП та витратами держбюджету на їх подолання; 

• проблеми, пов’язані з перетворенням відносин власності. 

Відсутність чіткої правової бази породжує корупцію, безліч економіч-

них злочинів, криміналізацію економіки і суспільства, різке розшару-

вання суспільства на багатих і бідних; 

• економічні проблеми взаємодії із зовнішнім світом. Нині ре-

альною загрозою в Україні є не зовнішні фактори, а розвал економіч-

ної системи країни. У сучасних умовах аналіз внутрішніх чинників і 

розробка конкретних ефективних заходів із запобігання внутрішніх 

загроз найбільш актуальні і значущі [1, с. 13]. 

У методичних рекомендаціях, які підготовлені відділом еконо-

мічної безпеки Національного інституту проблем міжнародної без- 

пеки РНБО України, економічна безпеки визначена як сукупність 

умов, за яких зберігається спроможність країни ефективно захищати 

свої економічні інтереси; задовольняти у довгостроковому режимі  

потреби суспільства і держави; генерувати інноваційні зрушення в 

економіці з метою забезпечення стабільного економічного розвитку; 

протистояти зовнішнім економічним загрозам та повністю використо-
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вувати національні конкурентні переваги у міжнародному поділі  

праці  [5, с. 7]. 

Потреби соціально-економічного розвитку суспільства, моніто-

ринг та контроль за досягненням цілей безпеки, а також управління 

цим процесом на макрорівні вимагають визначення основних методи-

чних принципів формування системи критеріїв та показників забезпе-

чення економічної безпеки держави [8, с. 200]. 

На думку професора М. М. Єрмошенка, стан економічної безпе-

ки є головним критерієм оцінки ефективності державної політики 

і  діяльності владних структур під час реформування й розвитку еко-

номічної системи держави, і зокрема регулювання змін її фінансово-

кредитної сфери. Відтак механізм забезпечення фінансової безпеки 

держави визначає сукупність організаційної структури, методів, тех-

нологій та інструментів, завдяки якій має забезпечуватися економічна 

безпека, котра складається з таких компонентів: 

1. Організаційна структура, що є впорядкованою сукупністю 

державних інститутів і господарювальних суб’єктів та узгоджених  

взаємозв’язків між ними. 

2. Система принципів забезпечення безпеки економічної систе-

ми держави. 

3. Методи забезпечення безпеки усіх складових економічної 

безпеки. 

4. Правові засади регламентування відносин у сфері розвитку 

та  функціонування систем забезпечення економічної безпеки. 

5. Основні функції щодо підтримки належного рівня економіч-

ної безпеки. 

6. Сукупність індикаторів економічної безпеки (показників  

стану кожного з різновидів економічної безпеки). 

7. Підсистема моніторингу рівня безпеки макроекономічної  

системи держави. 

8. Підсистема інформаційного та аналітично-прогнозного забез-

печення [2, с. 34–37]. 

Практика використання різних способів оцінки рівня економіч-

ної безпеки в цілому описується як у зарубіжній, так і вітчизняній  

літературі. До одних із перших проектів у цій сфері можна віднести 

барометр економічної кон’юнктури (У. Пірсон, У. Мітчел, 1916 р.) 

[12], який сьогодні широко використовується Національним бюро еко-

номічних досліджень США. До інших зарубіжних досліджень слід від-

нести класифікацію Дж. Дела Торра і Д. Некара [7, с. 31], в якій показ-

ники безпеки розподілені на дві групи – економічні та політичні, а в 

кожній із груп виокремлюються відповідно внутрішні та зовнішні. 
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Широко відображалася проблема оцінки рівня економічної без-

пеки у російській економічній літературі. Однією з найбільш ґрунтов-

них розробок є концепція Е. А. Олейнікова [11, с. 413], який запропо-

нував розширену диференціацію індикаторів економічної безпеки на 

основі системи ознак.  

Великого розповсюдження отримала система показників, підго-

товлена С. Ю. Глазьєвим, яка є кількісним співвідношенням майже 40 

народногосподарських індикаторів економічної безпеки з їх відповід-

ними граничними значеннями [10, с. 80]. 

Також для оцінки економічної безпеки держави запропоновані 

та використовуються такі методи:  

•  спостереження основних макроекономічних показників і порі-

вняння їх з пороговими значеннями, що приймаються як значення 

не  нижче середньосвітових; 

•  оцінка темпів економічного зростання країни за основними 

макроекономічними показниками і динаміки їх зміни; 

•  методи експертної оцінки, які слугують для описання кількіс-

них і якісних характеристик досліджуваних процесів (використовують 

логічні правила вибору рішень, які формують експерти на основі влас-

них уявлень і знань про будь-яку галузь проблем; бальну оцінку рівня 

кризи і ранжирування територій за ступенем загроз економічній безпе-

ці на основі аналізу результатів розпізнавання фактичних індикаторів 

економічної безпеки за допомогою послідовних вирішальних правил, 

отриманих після навчання на запропонованих навчальних наборах ін-

дикаторів економічної безпеки); 

•  метод аналізу і обробки сценаріїв; 

•  методи оптимізації; 

•  теоретико-гральні методи; 

•  кориснісні методи; 

•  методи розпізнавання образів; 

•  методи теорії нечітких систем; 

•  методи багатомірного статистичного аналізу [6, с. 59]. 

Нині найбільше використовують в Україні метод розрахунку ін-

тегрального показника економічної безпеки, який здійснюється відпо-

відно до «Методики розрахунку рівня економічної безпеки України», 

затвердженої наказом Мінекономіки від 02.03.2007 № 60 [4]. Етапи 

розрахунку як інтегрального рівня економічної безпеки, так і його 

складових: 

–  формування множини індикаторів; 

– визначення характеристичних (оптимальних, порогових та 

граничних) значень індикаторів; 
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–  нормалізація індикаторів; 

–  розрахунок інтегрального індексу. 

Розрахунок інтегрального індексу здійснюється на основі інте- 

гральних індексів окремих сфер економіки за допомогою вагових  

коефіцієнтів. 

 
Таблиця 

 

Складові економічної безпеки держави 
 

№ Назва складової економічної безпеки Вагові коефіцієнти 

1 Енергетична 0,1324 

2 Науково-технологічна 0,1183 

3 Фінансова 0,1127 

4 Продовольча 0,1108 

5 Макроекономічна 0,1005 

6 Інвестиційна 0,0939 

7 Зовнішньоекономічна 0,0901 

8 Демографічна 0,0836 

9 Соціальна 0,0808 

10 Виробнича 0,0769 

 

За кожною складовою економічної безпеки індикатори безпеки, 

які визначені у методиці, зіставляються зі шкалою порогових значень. 

Порушення порогових величин та вихід за межі інтервалу оптималь-

них значень свідчать про несприятливі або загрозливі тенденції  

в  економіці.  

Розрахунки рівня економічної безпеки України здійснюються 

Мінекономрозвитку щопівроку на підставі офіційних статистичних 

даних Державної служби статистики, Міністерства доходів та зборів, 

Міністерства фінансів, Національного банку України та міжнародних 

неурядових організацій. 

Основні тенденції, що характеризують стан економічної безпеки 

України:  

– з 1999 року рівень економічної безпеки знаходився в межах 

інтервалу 50–80%, не виходячи за межі небезпечної зони; 

– впродовж 2000–2007 років спостерігалось стабільне пок-

ращення стану економічної безпеки країни;  

– історичний максимум зафіксовано у 2007–2008 роках; 
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– після досягнення максимального значення у 2009–2010 рр. 

рівень економічної безпеки знижувався, що відображено на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Стан економічної безпеки за 1996–2011 рр. [3] 

 

За підсумками 2011 року більшість складових рівня економічної 

безпеки знаходиться у зоні небезпечного стану безпеки (7 з 10 показ-

ників).  

У зоні критичного стану безпеки знаходяться показники  

макроекономічної безпеки (43%) та науково-технологічної безпеки 

(48%). 

До зони задовільного стану безпеки перемістився показник про-

довольчої безпеки (з 79% у 2009–2010 рр. до 80% у 2011 р.).  
 

 

 
 

Рис. 2. Розподіл складових економічної безпеки за зонами [3] 
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Висновки. Отже, економічна безпека має значну кількість  

складових, які характеризуються економічними та соціальними  

показниками.  

Провівши дослідження науково-методичних підходів до оцінки 

рівня економічної безпеки держави та визначивши рівень економічної 

безпеки України за 1996–2011 роки, можна пересвідчитись у необхід-

ності вироблення політики, побудованої на основі дотримання ста- 

більного розвитку галузей економіки, політичної культури, соціальної 

захищеності населення, що, своєю чергою, позитивно впливатиме на 

рівень економічної безпеки держави.  
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Мельник С. И. Методические подходы к оценке уровня экономиче-

ской безопасности государства. 

В статье проведено исследование научно-методических подходов к 

оценке уровня экономической безопасности государства, а также анализ со-

временного состояния экономической безопасности Украины. 

Ключевые слова: государство, экономическая безопасность, порого-

вые значения индикаторов, составляющие экономической безопасности, уро-

вень экономической безопасности. 

 

Melnyk S. I. Methodological approaches to assessing the level of 

economic security. 

In the article presents the study of scientific and methodological approaches 

to the assessment of the level of economic security, as well as analysis of the current 

state of the economic security of Ukraine. 

Key words: state, economic security, the thresholds of indicator, compo-

nents of economic security, the level of economic security. 
 

Стаття надійшла 21 жовтня 2013 р. 

 

 

УДК. 330.131.52                 Н. Я. Михаліцька 

 

РЕАЛІЗАЦІЯ ПОЛІТИКИ  
ЕНЕРГО- ТА РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ 

В КОНТЕКСТІ ЗМІЦНЕННЯ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 

 
У статті висвітлено проблеми ресурсозбереження в Україні, проведе-

но аналіз результатів ресурсозбереження в контексті забезпечення націона-

льної безпеки, виокремлено найважливіші напрями формування ефективної 

державної ресурсозберігаючої політики, відповідних регіональних та держав-

них стратегічних планів розвитку та сприяння ресурсозбереженню в Україні. 

Встановлено, що одним із механізмів вирішення проблеми підвищення енерго-

ефективності в енергобалансі країни є частка енергоносіїв, вироблених із від-

новлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива. 

Ключові слова: енергозбереження, ресурсозбереження, енергоресурси. 

 
Постановка проблеми. У високорозвинених країнах ресурсо-

збереження вже давно стало основною складовою стратегічних планів 
розвитку на різних рівнях господарювання, активно розвинене пуб- 
лічно-приватне партнерство у цій сфері, соціо-екологічна відпові- 
дальність реального сектора економіки тощо. Україна як невід’ємна  
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складова світової економіки поступово також спрямовує власні зусил-
ля на  ресурсоефективні заходи, необхідність та актуальність яких  
є  самоочевидними. 

Стан дослідження. Темі ресурсозбереження присвячено  
багато наукових праць учених та науковців, таких як О. Ю. Амосов, 
Н. Л. Гавкалова [1], Б. М. Данилишин [2], І. П. Дрозд, А. В. Гулий [3], 
Н. О.  Кондратенко [4], І. М. Сотник [5] та ін., проте досі проблематика 
ресурсозбереження в Україні досліджена не повністю, відсутній аналіз 
результатів ресурсозбереження в контексті забезпечення сталого роз-
витку суспільства, що унеможливлює формування ефективної держав-
ної ресурсозберігаючої політики, розробку відповідних регіональних 
та державних стратегічних планів розвитку та сприяння ресурсозбере-
женню в Україні. Отже, ця тема є надзвичайно актуальною і потребує 
подальшого вивчення.  

Метою статті є дослідження та аналіз стану і зрушень у сфері 
реалізації вітчизняної політики енерго- та ресурсозбереження з метою 
забезпечення національної безпеки. 

Виклад основних положень. Неузгодженість темпів економіч-
ного розвитку і вимог екологічної безпеки, домінування природоміст-
ких галузей з високою питомою вагою ресурсо- та енергомістких за-
старілих технологій, сировинна орієнтація експорту, мілітаризація ви-
робництва, відсутність культури праці та споживання призвели до фо-
рмування техногенного типу економічного розвитку. Як наслідок, нині 
антропогенне навантаження на природу наближається (а в окремих 
регіонах України вже наблизилося) до граничної межі її екологічної 
стійкості. За нею починаються кризові та катастрофічні зміни в приро-
ді, що негативно впливає на життєдіяльність людини і суспільства. 
Низькі ціни на енергоресурси, що втримувалися впродовж тривалого 
часу, а також високий рівень зношеності обладнання призвели до того, 
що Україна посідає шосте місце у світі за обсягом споживання газу, 
перевищуючи в 3–4 рази показники країн Європи. Лише протягом 
останніх п’яти років в умовах підвищення ціни на газ вживаються за-
ходи, спрямовані на розвиток джерел відновлюваної та альтернативної 
енергетики [6]. 

Україна володіє значними природними запасами традиційних 
паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) – вугілля, газу (метану) вугіль-
них родовищ, природного газу, газового конденсату, урану тощо. 
Сприятливі кліматичні умови визначили наявність істотного потенціа-
лу відновлюваних джерел енергії (сонця, вітру, біомаси тощо). Україна 
має значний технічно досяжний потенціал вироблення енергоносіїв з 
відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, який 
становить понад 98,0 млн т у. п. на рік (табл. 1). 
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Таблиця 1 
 

Технічно досяжний потенціал вироблення енергоносіїв 

з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива 
 

№ 

з/п 

Напрями освоєння відновлюваних 

джерел енергії 

Річний технічнодосяжний  

енергетичний потенціал, млн. т у. п. 

1. Вітроенергетика 28,0 

2. Сонячна енергетика, в тому числі 6,0 

2.1. – електрична 2,0 

2.2. – теплова 4,0 

3. Мала гідроенергетика 3,0 

4. Біоенергетика, в тому числі: 31,0 

4.1. – електрична 10,3 

4.2. – теплова 20,7 

5. Геотермальна теплова енергетика 12,0 

6. Енергія довкілля (теплові насоси) 18,0 

Загальний обсяг заміщення традиційних 

ПЕР 

98,0 

 

Джерело: дані Держенергоефективності України. 

 

Водночас питома вага енергоресурсів вітчизняного походження 

у структурі енергетичного балансу становить менше 50%, що свідчить 

про недостатнє використання наявної ресурсної бази. 

Критичний рівень залежності економіки від зарубіжних поста-

вок енергоресурсів в умовах зростання цін на них на світовому ринку 

загрожує національній безпеці. За оцінками фахівців енерговитрати 

на  виробництво одиниці продукції в Україні в кілька разів перевищу-

ють аналогічні показники розвинутих країн. Тільки завдяки впрова-

дженню малобюджетних короткострокових організаційно-технічних 

заходів економія енергоресурсів в найближчі роки може становити 12–

14 млн т у. п.  

Численні дослідження [7], а також досвід розвинутих країн  

свідчить, що заходи з енергоощадності та використання місцевих видів 

палива є найбільш ефективними з точки зору економічної доцільності. 

Саме тому Україна має розробити та системно реалізувати політику 

стимулювання енергоощадності, раціонального та ефективного вико-

ристання ПЕР.  

Розвиток паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) України на 

довгострокову перспективу визначає Енергетична стратегія України на 

період до 2030 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів 
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України № 145-р 15 березня 2006 року. Нині відсутній документ, який 

би визначав стратегічне спрямування реалізації державної політики у 

сфері ефективного використання енергетичних ресурсів. Ситуація 

ускладнюється кризовими явищами у світовій економіці та наростаю-

чими загрозами національній безпеці. Так, на основі дослідження ста-

ну ПЕК Рада національної безпеки і оборони України зазначає, що па-

ливно-енергетичний комплекс України й надалі «функціонує в умовах 

збереження раніше ідентифікованих ризиків та дальшого накопичення 

реальних загроз енергетичній безпеці держави» [8]. 

В Україні відсутня системна законодавча база, яка б забезпечу-

вала надійну основу для реалізації у повному обсязі політики у сфері 

ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів [9].  

Основним законодавчим актом, що нині регулює відносини у 

цій сфері, є Закон України «Про енергозбереження» від 1994 року. На 

жаль, цей Закон має декларативний характер, не відповідає загально-

європейській практиці державного регулювання питань ефективного 

використання енергетичних ресурсів, не містить механізмів прямої дії і 

вже вичерпав свій ресурс. В системі управління існує досить слабкий 

зв’язок між нормами різних законодавчих актів, що регулюють питан-

ня енергетики, екології, енергоощадності. Норми енергетичного зако-

нодавства часто не узгоджуються між собою, мають прогалини та нев-

регульовані питання.  

Крім зазначеного Закону, у сфері правового регулювання питань 

енергоефективності діють такі нормативно-правові акти: Закони Укра-

їни «Про енергозбереження», «Про альтернативні джерела енергії», 

«Про альтернативні види рідкого та газового палива», «Про комбіно-

ване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та 

використання скидного енергопотенціалу», «Про електроенергетику», 

Указ Президента України від 13.04.11 № 462 «Про Державне агентство 

з енергоефективності та енергозбереження України». Деякі норми цих 

нормативно-правових актів не узгоджуються між собою, не містять 

механізмів прямої дії, відтак нагальною є проблема вдосконалення 

правового регулювання у сфері ефективного використання енергетич-

них ресурсів. Тим самим не забезпечується системний підхід щодо 

вирішення проблем ефективного використання енергетичних ресурсів. 

Вищезгадані обставини роблять правове забезпечення ефективного 

використання енергетичних ресурсів досить уразливими, що негативно 

впливає на діяльність у цій сфері.  

Роль одного з інструментів впровадження державної політики 

у  сфері ефективного використання енергетичних ресурсів відведена 

Державній цільовій економічній програмі енергоефективності та 
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розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел 

енергії та альтернативних видів палива на 2010–2015 роки, затвердже-

ної Постановою Кабінету Міністрів України № 243 від 01.03.2010  

(далі – ДЦЕПЕ). Згідно з інформацією Державного агентства енерго- 

ефективності та енергозбереження України (далі – Агентство) – коор-

динатора і основного виконавця Програми, впродовж 2010 року завдя-

ки виконанню заходів, передбачених державною та регіональними 

програмами підвищення енергоефективності, реалізовано 4,45 тис. 

енергоефективних заходів. Відповідні аналогічні показники поперед-

нього року було перевищено на 3,4%. Це забезпечило економію майже 

4413,05  тис. т у. п. (на 9,8% більше, ніж у 2009 році), на загальну суму 

понад 7,5 млрд грн.  

Слід зазначити, що ефективність реалізації програмних поло-

жень в 2010 р. могла б бути вищою за умови забезпечення відповідно-

го фінансування. Так, згідно з Додатком 3 до Закону України «Про 

Державний бюджет на 2010 рік» на реалізацію ДЦЕПЕ планувалося 

виділити 600 млн. грн. Водночас фактичний обсяг фінансування захо-

дів програми за рахунок коштів Державного бюджету України стано-

вив лише 215 млн грн.  

Одним із механізмів вирішення проблеми підвищення енергое-

фективності в ДЦЕПЕ названо збільшення в енергобалансі країни час-

тки енергоносіїв, вироблених з відновлюваних джерел енергії та альте-

рнативних видів палива.  

Нині вже досягнуто певних позитивних результатів. Так, відпо-

відно до статистичної інформації Міністерства енергетики та вугільної 

промисловості України за підсумками 2010 р. суб’єктами вітроенерге-

тики було відпущено на ОРЕ 5,4 млн кВт·г (за аналогічний період 

2009 р. – 3,1 млн кВт·г).  

Згідно з ДЦЕПЕ одним із пріоритетних механізмів вирішення 

проблеми енергоефективності є видобуток і використання газу  

(метану) вугільних родовищ і сланцевого газу як альтернативних  

видів  палива.  

Україна посідає четверте місце у світі за запасами метану у ву-

гільних пластах, водночас наявний коефіцієнт його використання  

в 4–5 разів нижче від аналогічних показників інших країн. Тільки  

системне формування та здійснення заходів із впровадження держав-

ної політики щодо джерел енергії та її використання дозволить забез-

печити її ефективність.  
Згідно з Енергетичною стратегією України на період до 

2030  року у 2010 році видобуток природного газу із власних запасів 
мав становити 23,2 млрд куб. м (ріст на 2,7 млрд кубометрів порівняно 



_________________________________________________  Серія економічна ________ 
__________________________________________________________________________ 

 113 

з 2005 роком), за межами країни – 2,3 млрд куб. м. Видобуток нафтової 
сировини у 2010 році планувалося довести до 5,1 млн тонн. Проте за-
планованих результатів не було досягнуто. Головною причиною відсут-
ності прогресу щодо видобутку вуглеводнів вважається виснаження 
діючих родовищ та важкодоступність наявних запасів нафти і природ-
ного газу. Не відбулося позитивних зрушень й у сфері диверсифікації 
поставок ПЕР в Україні. Навпаки, внаслідок припинення поставок ка-
захстанської нафти та туркменського природного газу частка Росії у 
загальному імпорті паливно-енергетичних ресурсів (без урахування 
поставок ядерного палива) із часу прийняття Енергетичної стратегії 
збільшилася з 59,6% до 71,8% у 2010 році. Також не спостерігається 
успіхів щодо налагодження сталого видобутку природного газу з не-
традиційних джерел. Незважаючи на рішення Ради національної без-
пеки і оборони України від 25 вересня 1998 року «Про заходи щодо 
подолання впливу кризових явищ на енергетичну сферу України», 
введене у дію Указом Президента України від 23 жовтня 1998 року 
№  1177, Постанови Кабінету Міністрів України від 6 вересня 
1999  року № 1634 та від 27 вересня 2000 року № 1463 щодо розвитку 
промислового добування метану з вугільних родовищ Донбасу, прий- 
няття Комплексної програми дегазації вугільних пластів, Закону Укра-
їни «Про газ (метан) вугільних родовищ» (2009) тощо, серйозна робота 
у цьому напрямі досі не проводилася, а діяльність причетних органів 
виконавчої влади переважно зводилася до підготовки рамкових норма-
тивно-правових актів декларативного характеру. Головною причиною 
відсутності позитивних зрушень експерти вважають неясність перспе-
ктив роботи у вказаній сфері, брак технологій видобутку альтернатив-
них видів ПЕР та належного фінансування [

1
0].  

Лише останнім часом у зв’язку із зацікавленістю великих захід-
них компаній у видобутку сланцевого газу з низкою таких компаній 
підписані угоди про співробітництво, головною метою яких є вивчення 
перспектив налагодження видобутку газу сланцевих родовищ та щіль-
них пісковиків в Україні.  

Також слід зазначити, що з метою забезпечення виконання Роз-
порядження Кабінету Міністрів України від 03 серпня 2011 року 
№ 733-р «Про затвердження плану заходів щодо виконання зо-
бов’язань в рамках Договору про заснування Енергетичного Співтова-
риства» Агентством розроблено проект Розпорядження Кабінету Міні-
стрів України «Про затвердження плану заходів щодо впровадження 
деяких Директив Європейського Союзу щодо відновлюваних джерел 
енергії та альтернативних видів палива», який зараз знаходиться на 
стадії погодження із заінтересованими центральними органами вико-
навчої влади. 
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Підсумкову інформацію про виробництво альтернативних видів 

палива станом на 01.01.2013 р. (за даними АР Крим, обласних, Київської 

та Севастопольської міських держадміністрацій) наведено у табл. 2. 

 
Таблиця 2 

 

Підсумкова інформація про виробництво альтернативних 

видів палива станом на 01.01.2013 року 
 

Види палива 

Вироблено (видобуто) продукції 

станом на 01.01.2013 р. 

натуральні од. 

(тонн, тис. м3) 

відносні од. 

(т у.п.) 

Тверде біопаливо (тонн) 874249 542034 

Біодизель (тонн) 318 461 

Паливний біоетанол* (тонн)  52000 47320 

Біогаз (тис. м3) 4398 3739 

Фрезерний торф та торфобрикети** 

(тонн) 

692745 325590 

Промисловий газ, у тому числі: 45476620 9177009 

коксовий газ (тис. м3) 5564980 3199864 

доменний газ (тис. м3) 38548202 5512393 

газ метан (тис. м3) 50147 54661 

сланцевий газ (тис. м3) - - 

конверторний газ (тис. м3) 1164685 361052 

феросплавний газ (тис. м3) 148606 49040 

Низьконапірний газ із нафтогазових 

родовищ (тис. м3) 

151713 230603 

Синтетичне паливо, у тому числі: - - 

газоподібне (тис. м3) - - 

рідке (тис. м3) - - 

Всього по Україні  10326756,48 

* Включає обсяг паливного біоетанолу та компоненту моторного палива 

на його основі за інформацією Мінагрополітики 

** Включає обсяг фрезерного торфу та торфобрикетів за інформацією 

Мінпаливенерго 

 
Джерело: дані Держенергоефективності України. 
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Станом на 1 січня 2013 року в Україні встановлена потужність 

об’єктів енергетики, які виробляють електроенергію з відновлюваних 

джерел, становить 649 МВт. За 2012 рік ними вироблено 784,2 млн кВт 

г електроенергії. 2012 року до об’єднаної енергетичної системи  

України було підключено об’єкти відновлюваної енергетики загаль-

ною встановленою потужністю 232,8 МВт, з яких найбільший  

внесок – 183,3 МВт – сонячні електростанції та 47,4 МВт – вітряні  

електростанції. 

Найбільші СЕС, які введені в експлуатацію 2012 року: «Лиман-

ська Енерджі» – 43,4 МВт; «Дунайська» – 43,1 МВт; «Старокозаче» – 

42,9 МВт; «Митяєво» – 31,5 МВт. 

Збільшена потужність вітропарку «Новоазовський» на 20 МВт 

до 57,5 МВт. Потужність вітропарку «Очаківський» збільшена на 

12,5  МВт. Також введена в експлуатацію Ботієвська ВЕС потужністю 

12 МВт. 

В червні 2010 року в м. Краматорськ Донецької області створе-

но ТОВ «Фурлендер Вінд Технолоджі» для реалізації спільного украї-

нсько-німецького інвестиційного проекту з виробництва, монтажу та 

сервісного обслуговування вітроенергетичних установок одиничної 

потужності 2,5 МВт. 2013 року заплановано налагодження виробницт-

ва установок одиничної потужності 3 МВт. 

Висновки. Питання удосконалення державної екологічної полі-

тики та її практичного впровадження набуло нового змісту після при-

йняття Основних засад (стратегії) державної екологічної політики 

України на період до 2020 року, затверджених Законом України від 

21  грудня 2010 р., та Національного плану дій з охорони навколиш-

нього природного середовища на 2011–2015 роки (Розпорядження Ка-

бінету міністрів України № 577-р. від 25 травня 2011 р.). Роль одного 

з  інструментів впровадження державної політики у сфері ефективного 

використання енергетичних ресурсів відведена Державній цільовій 

економічній програмі енергоефективності та розвитку сфери виробни-

цтва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних 

видів палива на 2010–2015 роки, затвердженої Постановою Кабінету 

Міністрів України № 243 від 01.03.2010 р. 

Здійснюються заходи із реалізації Енергетичної стратегії  

України на період до 2030 року, прийнятої ще 2006 року. Проте 

не  всіх  планованих результатів досягнуто. Не відбулося помітних 

позитивних зрушень у сфері диверсифікації поставок паливно-

енергетичних ресурсів в Україні. Не спостерігається успіхів щодо  

налагодження сталого видобутку природного газу з нетрадиційних 

джерел. Лише останнім часом у зв’язку із зацікавленістю великих  
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західних компаній у видобутку сланцевого газу з низкою таких компа-

ній підписані угоди про співробітництво. 

Аналіз свідчить, що в Україні встановлена потужність об’єктів 

енергетики, які виробляють електроенергію з відновлюваних джерел, 

становить 649 МВт (станом на 1 січня 2013 року). За 2012 рік ними 

вироблено 784,2 млн кВт г електроенергії. 2012 року до об’єднаної 

енергетичної системи України було підключено об’єкти відновлюваної 

енергетики загальною встановленою потужністю 232,8 МВт, з яких 

найбільший внесок – 183,3 МВт – сонячні електростанції та 47,4 МВт – 

вітряні електростанції. 
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Михалицкая Н. Я. Реализация политики энерго- и ресурсосбереже-

ния в контексте укрепления национальной безопасности. 
В статье освещены проблемы ресурсосбережения в Украине, проведен 

анализ результатов ресурсосбережения в контексте обеспечения националь-
ной безопасности, выделены важнейшие направления формирования эффек-
тивной государственной ресурсосберегающей политики, соответствующих 
региональных и государственных стратегических планов развития и содейст-
вия ресурсосбережению в Украине. Установлено, что одним из механизмов 
решения проблемы повышения энергоэффективности в энергобалансе страны 
есть доля энергоносителей, производимых из возобновляемых источников 
энергии и альтернативных видов топлива. 

Ключевые слова: энергосбережение, ресурсосбережение, энергоресурсы. 
 

Myhalitska N. Y. Implementation of the policy of energy and resource 

conservation in the context of enhancing national security. 
The article highlights the problems of resource conservation in Ukraine. The 

analysis of the results of resourse conservation in the context of national security is 
made; the most important directions of forming the efficient public policies of re-
source conservation and relevant regional and national strategic plans of the devel-
opment and promotion of resource conservation in Ukraine are singled out. It It is 
stated that one of the mechanisms of solving the problem to increase the energy 
efficiency in the energy balance of the country is a share of energy, produced from 
renewable energy sources and alternative fuels. 

Key words: energy conservation, resource conservation, energy. 
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АНАЛІЗ СТАНУ ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ 
СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 

 
Визначено поняття соціальна відповідальність та проаналізовано 

окремі аспекти соціальної відповідальності бізнесу в Україні, зокрема за осно-
вними видами економічної діяльності. 

Ключові слова: соціальна відповідальність, соціальні витрати, соціа-
льні інвестиції. 

 
Постановка проблеми. Розвиток України за соціально-ринковою 

моделлю економіки, яка орієнтована на забезпечення економічно та со-
ціально регулюючої взаємодії господарюючих суб’єктів, пріоритетності 
суспільних інтересів, досягненню нормального рівня життя більшості 
громадян країни, призвела до необхідності пошуку нових підходів 
до  ведення бізнесу. Набуває поширення діяльність суб’єктів господа-
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рювання, спрямована на зниження соціальної напруженості не лише 
в  межах трудового колективу, а й населення країни в цілому. Іншими 
словами, підприємства все частіше намагаються впроваджувати у свою 
практику окремі аспекти соціальної відповідальності, яка в Україні зна-
ходиться на стадії становлення. Треба сказати, що основною перешко-
дою на шляху реалізації соціальних ініціатив на вітчизняних підприємс-
твах є недостатність вільних коштів та економічна нестабільність зовні-
шнього середовища функціонування. Водночас серед основних чинни-
ків здійснення соціальних заходів на першому місці стоять моральні 
міркування (61,3%) та внутрішнє спонукання (52,1%). Досить вагомими 
є такі фактори, як зростання продажів (37,9%) внаслідок підвищення 
іміджу компаній, копіювання дій конкурентів (19,2%) і вимоги з боку 
органів місцевої влади (18,9%) [1]. Усе це свідчить про актуальність ви-
вчення теоретичних положень соціальної відповідальності та оцінки 
її  стану на  вітчизняних  підприємствах. 

Стан дослідження. Дослідження поняття соціальної відпові- 

дальності розглядалося в працях таких вітчизняних та зарубіжних  

науковців: Д. Баюри [2], Л. Будьонної [3], Р. Грінберга [4], А. Керолла 

[5], Ф. Котлера [6], М. Портера [7], О. Черних [1], Т. Чубарової [4] 

та ін. Однак у їх роботах вивчаються швидше теоретичні концепції 

соціальної відповідальності і не визначається стан поширення окремих 

їх напрямів на підприємствах окремих галузей економіки України. 

Метою статті є аналіз основних напрямів соціальної відповіда-

льності галузей вітчизняної економіки. 

Виклад основних положень. Незважаючи на різні підходи у 

тлумаченні поняття «соціальна відповідальність», які існують в працях 

вітчизняних та зарубіжних вчених [2–7], а також Офіційних докумен-

тах Європейського Союзу [8], вважаємо, що найбільш повно цей  

термін визначає таке: «Соціальна відповідальність – це діяльність вла-

сників та керівників підприємств із виконання, окрім законодавчо ви-

значених норм, добровільного вирішення соціальних питань суспіль- 

ства, спрямування частини доходів на підтримку та розвиток об’єктів 

соціальної інфраструктури, соціальної сфери територій присутності, 

соціальне забезпечення та підвищення кваліфікації працівників, ураху-

вання та задоволення потреб основних стейкхолдерів, реалізацію еко-

логічних програм» [1]. 

Соціальна діяльність будь-якого підприємства тісно пов’язана 

із  соціальною політикою країни, в якій воно функціонує. Участь при-

ватного капіталу в розвитку соціального забезпечення країни шляхом 

упровадження різних програм на підприємствах характерна практично 

для всіх країн з розвинутою ринковою економікою. Аналіз стану  
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галузі 

економіки 

вітчизняної економіки свідчить неефективність регулювання соціаль-

но-економічних процесів у суспільстві. Середньомісячна заробітна 

плата в Україні 2012 року становила приблизно 380 доларів США, 

у  Польщі – 1360, Чехії – 1450, Литві – 930 [9].  

Питома вага заробітної плати в операційних витратах в Україні 

у середньому становить 8,5% і коливається від 1,83% до  18,17% зале-

жно від галузі (рис.). Мінімальна заробітна плата знаходиться майже 

на рівні прожиткового мінімуму, тоді як у розвинутих країнах вона 

перевищує його більше, ніж у 2,5 рази.  

Такий стан ще раз підтверджує необхідність впровадження 

суб’єктами господарювання заходів, які б зменшували соціальну на-

пругу та задовольняли потреби не лише своїх працівників, а й громади 

в  цілому. 
 

 
  

Рис. Частка заробітної плати у загальній сумі операційних витрат 
окремих видів економічної діяльності 

 

На жаль, відсутність достатнього інформаційного забезпечення 
щодо участі підприємств у вирішенні суспільних соціальних проблем 
унеможливлює проведення детального аналізу в цьому напрямі, тому 
вивчаючи стан соціальної відповідальності на вітчизняних суб’єктах 
господарювання спрямуємо своє дослідження на оцінку окремих аспе-
ктів. Для цього ми обрали низку показників, серед яких: 

– рівень звільнення, який є основним індикатором задоволе-
ності працівників своєю роботою; 

– стан підвищення кваліфікації на підприємствах, який свід-
чить про зацікавленість роботодавців у розвитку інтелектуального по-
тенціалу своїх працівників; 

– тривалість відпусток працівників, яка характеризує рівень 
трудового навантаження на підприємстві; 
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– структура та обсяг фонду оплати праці, який є джерелом 
задоволення соціальних потреб працівників; 

– стан заборгованості суб’єктів господарювання із заробітної 
плати та соціальних виплат працівникам, який вказує на рівень відпо-
відальності роботодавців перед колективом та наявність фінансових 
труднощів на підприємстві загалом; 

– рівень укладених колективних договорів, що свідчить про 
наявність партнерських відносин між роботодавцем та найманим пра-
цівником; 

– стан умов праці, який визначає діяльність підприємства 
у  сфері охорони праці та підвищення безпеки свого колективу. 

Отже, згідно з даними Державної служби статистики України 
ми проаналізували динаміку вищезазначених показників за 2009–
2012  роки. 

 
Таблиця 1 

 

Динаміка окремих показників соціальної відповідальності  

підприємств в Україні за 2009–2012 роки

 

 

№ 
з/п 

Показники 
2009 
рік 

2012 
рік 

Відхилення 

абсолютне відносне 

1 Частка звільнених пра-

цівників у % до облікової 

кількості штатних пра-

цівників, з них із причин: 

- плинності кадрів; 
- скорочення працівників 

 

 

 

28,7 

23,9 

1,6 

 

 

 

30,3 

26,3 

1,9 

 

 

 

1,6 

2,4 

0,3 

 

 

 

105,6 

110,0 

118,8 

2 Рівень підготовки та під-

вищення кваліфікації у % 

до облікової кількості шта-

тних працівників, в т.ч.: 

- навчено новим професіям; 
- підвищено кваліфікацію 

 

 

 

10,1 

1,9 

8,3 

 

 

 

11,5 

2,0 

9,5 

 

 

 

1,4 

0,2 

1,2 

 

 

 

113,9 

105,3 

114,5 

3 Середня тривалість від-

пустки, год 

 

179 

 

169 

 

-10 

 

94,4 

4 Фонд оплати праці, млн 

грн, в т. ч.: 

- фонд основної заробі-

тної плати,  

- фонд додаткової заро-

бітної плати, з нього у %: 

 

243647 

149738 

 

82201 

 

 

384459 

240106 

 

126533 

 

 

140812 

90368 

 

44332 

 

 

157,8 

160,4 

 

153,9 

 

–––––––––––––– 
 Розраховано за даними [9]. 
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а) надбавки і доплати до 

тарифних ставок і поса-

дових окладів; 

б) премії за виробничі 

результати 

- заохочувальні та ком-

пенсаційні виплати, з них 

у  %: 

1) матеріальні допомога; 

2) соціальні пільги інди-

відуального характеру 

34,6 

 

 

29,0 

 

11707 

 

 

47,9 

5,6 

35,9 

 

 

30,9 

 

17819 

 

 

45,5 

4,7 

1,3 

 

 

1,9 

 

6112 

 

 

-2,4 

-0,9 

103,8 

 

 

106,6 

 

96,5 

 

 

95,0 

83,9 

5 Рівень заборгованості із 

заробітної плати та соці-

альних виплат, у % до 

фонду оплати праці 

 

0,6 

 

0,2 

 

-0,4 

 

 

38,33 

6 Рівень укладених колек-

тивних договорів, у % до 

облікової кількості штат-

них працівників 

 

83,9 

 

81,4 

 

-2,5 

 

97,0 

7 Рівень працівників, які 

працюють в умовах, що 

не відповідають санітар-

но-гігієнічним нормам, 

у% до облікової кількості 

штатних працівників 

 

27,8 

 

28,9 

 

 

 

1,1 

 

104,0 

 
Дані табл. 1 свідчать про те, що за останні чотири роки суттєвої 

динаміки та розвитку у рівні соціальної відповідальності вітчизняного 

бізнесу не спостерігається.  

Основна причина цього вбачається насамперед у недостатності 

фінансових ресурсів та поширенні фінансової кризи у світовому, наці-

ональному та галузевому масштабах, а також нерозумінні підприємст-

вами доцільності здійснення соціальної діяльності та фінансування 

соціальних програм.  

Оцінюючи стан окремих аспектів соціальної діяльності у різних 

галузях економіки (табл. 2), можемо констатувати, що незважаючи на 

високий рівень шкідливості виробництва, підприємства добувної про-

мисловості є порівняно соціально активними.  

Про це свідчать: порівняно низький рівень звільнень; висока ча-

стка працівників, які підвищили кваліфікацію; велика тривалість від-

пустки; висока питома вага додаткових соціальних виплат у фонді 

оплати праці; сформовані договірні відносини між роботодавцями та 

працівниками.  
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Таблиця 2 
 

Основні показники соціальної відповідальності  

у 2012 році за видами економічної діяльності 
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Подібна ситуація також спостерігається в освіті, проте тут соці-

альна діяльність керується в основному державою, оскільки більшість 

установ освітньої галузі є бюджетними. Протилежне спостерігаємо у 

галузі сільського господарства. Так, високий рівень звільнень (59,7%) 

у 2012 році, низька частка працівників, які підвищили кваліфікацію 

(1,8%), і низький рівень додаткової заробітної плати та інших заохочу-

вальних і компенсаційних виплат (14,9% та 1,24%) свідчать про те, що 

підприємства цієї сфери не приділяють достатньої уваги соціальним 

питанням. 

Висновки. Основним інструментом на шляху підвищення рівня 

соціальної відповідальності вітчизняних підприємств може стати оцін-

ка ефективності її здійснення, яка визначається не стільки зниженням 

обсягу соціальних витрат, скільки задоволенням потреб працівників і 

суспільства в цілому. Збільшення окремих витрат на соціальні цілі 

може спричинити загальне зменшення сукупних витрат, а саме вироб-

ничих втрат, що пов’язані з міграцією і плинністю кадрів, безробіттям, 

захворюваністю працівників, неадаптованістю програм підготовки 

спеціалістів тощо. У зменшенні сукупних витрат зацікавлені підпри-

ємства, що використовують робочу силу. З точки зору власної стратегії 

підприємства, соціальна політика може розглядатися як механізм 

управління невиробничими ризиками, що забезпечуватимуть в кінце-

вому результаті сприятливі умови для розвитку бізнесу.  
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Пацула О. И. Анализ состояния основных направлений социаль-

ной ответственности в Украине. 

Определено понятие «социальная ответственность» и проанализиро-

вано отдельные составляющие социальной ответственности бизнеса в Укра-

ине, в том числе за основными видами экономической деятельности. 

Ключевые слова: социальная ответственность, социальные издерж-

ки, социальные инвестиции. 

 
Раtsula O. I. Analysis of the main areas of social responsibility in 

Ukraine. 

The concept of ‘social responsibility’ is defined and some aspects of corporate 

social responsibility in Ukraine, including the main economic activities are analyzed. 

Key words: social responsibility, social costs, social investment. 
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О. І. Лиса 
 

ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ 
У РЕГІОНАЛЬНОМУ РОЗРІЗІ 

 
Висвітлено методичні аспекти аналізу рівня тіньової економіки в 

Україні. Обґрунтовано можливість використання методу витрати населен-

ня – роздрібний товарооборот для дослідження рівня тіньової економіки у 

вітчизняних регіонах. Проведено оцінку рівня тіньової економіки у регіональ-

ному розрізі за допомогою цього методу. 

Ключові слова: рівень, тіньова економіка, методика, оцінка, регіон. 

 
Постановка проблеми. В сучасних умовах поняттю «тіньова 

економіка» та його дослідженню приділяється значна увага. Необхід-
ність його оперативної та достовірної оцінки відзначають науковці, 
економісти, політики, підприємці. Опубліковані результати оцінки 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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вітчизняного тіньового товарообігу істотно різняться між собою – від 
15% за оцінками експерта «Фонду громадської безпеки» Юрія Гаври-
лечко [1] до 60% за оцінками генерального директора Української тор-

гівельної асоціації Ігоря Кішко [2]. Значні розбіжності є також в оцін-
ках рівня тіньової економіки України в офіційних джерелах. Так, за 
оцінками Державної служби статистики рівень тіньової економіки в 
Україні 2010 року становив 16,5% [3, с. 270]. Більш вірогідною вигля-

дає проведена оцінка Міністерством економіки України на основі інте-
грального показника, що передбачає використання кількох методів 
визначення рівня тіньової економіки [4]. За даними Міністерства еко-
номіки у 2010 році рівень тіньової економіки в Україні становив 38% 
[5, с 3]. Проте і методику, розроблену Міністерством економіки Украї-

ни, не можна вважати абсолютно достовірною, оскільки більшість ана-
лізованих показників мають непрямий характер та побудовані на недо-
статньо обґрунтованих припущеннях [9]. 

Стан дослідження. Нині існують найрізноманітніші визначення 

терміна «тіньова економіка». Економічні експерти та науковці, котрі 
досліджують це явище, поки що не є одностайними у своїй думці щодо 
вибору єдиного загальновизнаного варіанта оцінки тіньової складової 
в економіці країни. Дослідженню проблем оцінки тіньової економіки 

присвячено роботи провідних вітчизняних науковців, а саме: В. Бази-
левича, З. Варналія, Т. Ковальчука, І. Мазур, В. Мандибури, Р. Мото-
рина, О. Турчинова, А. Мокія. Серед закордонних науковців слід від-
значити праці Я. Арваї, Д. Блейдса, Н. Бокун, В. Дадалко, Л. Дрексле-
ра, Ф. Шнайдера, Г. Гроссмана.  

Існує також багато публікацій та виступів представників різно-
манітних громадських організацій, консультаційних компаній та еко-
номічних і політичних кіл, що присвячені проблемам зростання тіньо-
вого сектора та виявленню його негативного впливу на національну 

економіку. Однак усі вони містять значні розбіжності в оцінці рівня 
тіньової економіки та переважно присвячені економіці України зага-
лом, без оцінки впливу тіньової складової на економічний розвиток 
регіонів. 

Метою статті є аналіз рівня тіньової економіки в регіональному 
розрізі за прямим методом, що застосовується Міністерством економі-
ки України, а саме: витрати населення – роздрібний товарооборот та 
створення карти тіньової економіки України, що в перспективі стала б 
вагомим аналітичним підгрунтям під час розробки ефективних регіо-

нальних програм боротьби з цим негативним соціально-економічним 
явищем. 

Виклад основних положень. Єдиним прямим методом, що ви-
користовується Міністерством економіки України під час оцінки рівня 
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тіньової економіки, є метод витрати населення – роздрібний товаро- 
оборот. Він полягає у виявленні розбіжностей між споживчими грошо-
вими витратами населення на придбання товарів та загального обсягу 
продажу населенню товарів усіма суб’єктами господарювання в лега-
льному секторі економіки. Хоча цей метод не враховує товарообіг  

неформального сектора економіки, проте його можна сьогодні вважати 
найбільш достовірним способом обчислення рівня тіньової економіки 
країни. Всі дані, що використовуються під час застосування цього  
методу, можна отримати з офіційних джерел Державної служби стати-

стики України. Споживчі грошові витрати домогосподарств на прид-
бання товарів та послуг у період, що аналізується, визначаються як 
добуток суми споживчих грошових витрат на придбання товарів і при-
дбання послуг у середньому на 1 домогосподарство за конкретний пе-
ріод. Споживчі грошові витрати домогосподарств на придбання това-

рів у період, що аналізується, коригуються на коефіцієнт, що визнача-
ється за формулою: 

 

tспожгр

tзаготtсоцt

tкор
В

СПТрВН
К




,    (1) 

 

де ВНt – витрати населення на придбання товарів та послуг у 

період, що аналізується (млн грн); 

Пст л.с. t – загальний обсяг продажу населенню товарів усіма ви-

дами суб’єктів господарювання у легальному секторі економіки у пе-

ріод, що аналізується (млн грн); 

tсоцТр  – соціальні трансферти в період, що аналізується 

(млн.  грн); 

СПзагот t – вартість спожитої продукції, отриманої з особистого 

підсобного господарства та від самозаготівель, у період, що аналізу-

ється (млн грн); 

Вгр спож t – споживчі грошові витрати домогосподарств на прид-

бання товарів та послуг у період, що аналізується (млн грн). 

Скориговані споживчі грошові витрати домогосподарств на при-

дбання товарів у період, що аналізується, визначаються за формулою: 

 

tкорtтовгрtкортовгр КВВ  ,                                 (2) 

 

де В гр тов t  – споживчі грошові витрати домогосподарств на при-

дбання товарів у період, що аналізується (млн грн). 
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Загальний обсяг продажу населенню товарів усіма суб’єктами 
господарювання у легальному секторі економіки визначається за та-
кою формулою: 

 

tосібфізtпідвtслст РТРТП ...  ,     (3) 

 

де 
tпідвРТ  – обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які 

здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного госпо-
дарства, у період, що аналізується (млн грн); 

tосібфізРТ .
 – обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг)  

у діючих цінах фізичних осіб-підприємців у період, що аналізується 
(млн  грн). 

Рівень тіньової економіки за методом витрати населення –  
роздрібний товарооборот у період, що аналізується, визначається 
за  формулою: 

 

100
..

..

_ 



tслст
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tРТВН
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Т

,                       (4) 

 

де tкортовгрВ  – скориговані споживчі грошові витрати домого-

сподарств на придбання товарів у період, що аналізується (млн грн); 

tслстП ..  – загальний обсяг продажу населенню товарів усіма 

видами суб’єктів господарювання в легальному секторі економіки 
в  період, що аналізується (млн грн). 

Більшість дослідників тіньової економіки в Україні аналізують 
загальнодержавні масштаби цього явища або ж розглядають окремі 
галузі економіки. Ми спробуємо за методом витрати населення – роз- 
дрібний товарооборот проаналізувати обсяги тіньового обігу в Україні 
у регіональному розрізі та побудувати карту рівня тінізації економіки 
регіонів. Інформаційною базою для таких розрахунків є офіційні ста-
тистичні дані територіальних органів Державної служби статистики 
України. Варто зазначити, що результати такого аналізу не можуть 
претендувати на абсолютну точність через те, що вони не враховують 
міжрегіональний обмін товарами та послугами, проте враховуючи, що 
«левова частка» готівкового тіньового обігу припадає на великі міста, 
можна вважати, що карта тіньової економіки за регіонами України  
буде побудована з достатнім рівнем достовірності. Для спрощення ві-
зуального представлення карти дані статистичних управлінь АР Крим 
та м. Севастополь, Київської області та м. Київ об’єднані як середньоз-
важена даних двох управлінь відповідно.  
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Розрахуємо річні споживчі витрати домогосподарств як середні 

витрати на одне домогосподарство в місяць, помножені на кількість 

домогосподарств у розрізі регіонів та кількість місяців у році (табл. 1). 
 

Таблиця 1 
 

Споживчі грошові витрати домогосподарств  
на придбання товарів та послуг за регіонами у 2011 році, млн грн 

 

Регіон 
Витрати 

за місяць, грн 
Кількість 

господарств, тис. 
Витрати в рік, 

млн грн 

1. АР Крим 3 418,7 869,6 35 674,4 

2. Вінницька 2 619,2 645,8 20 298,0 

3. Волинська 3 391,4 336,0 13 674,1 

4. Дніпропетровська 3 151,4 1 316,8 49 797,2 

5. Донецька 3 421,9 1 690,7 69 425,7 

6. Житомирська 2 957,0 495,1 17 568,2 

7. Закарпатська 4 158,9 356,5 17 791,9 

8. Запорізька 3 546,6 690,5 29 387,0 

9. Івано-Франківська 3 473,7 451,5 18 820,5 

10. Київська 4 668,3 1 691,2 94 739,5 

11. Кіровоградська 2 909,4 428,1 14 946,2 

12. Луганська 3 123,6 918,6 34 432,1 

13. Львівська 3 424,3 821,0 33 736,2 

14. Миколаївська 3 797,4 449,0 20 460,4 

15. Одеська 3 312,1 840,7 33 413,9 

16. Полтавська 3 196,1 608,7 23 345,6 

17. Рівненська 3 199,2 377,6 14 496,2 

18. Сумська 3 094,5 449,4 16 688,0 

19. Тернопільська 3 233,4 360,9 14 003,1 

20. Харківська 3 136,4 1 032,9 38 875,1 

21. Херсонська 3 395,2 406,1 16 545,5 

22. Хмельницька 3 032,9 492,5 17 924,1 

23. Черкаська 3 641,0 529,2 23 122,1 

24. Чернівецька 2 957,0 305,9 10 854,6 

25. Чернігівська 3 376,4 458,4 18 573,0 

Загалом по Україні 3 456,0 17 022,7 705 965,4 

 

Розраховано на основі даних [7; 8].  
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На основі офіційних статистичних даних щодо роздрібного то-
варообороту підприємств (табл. 2) та вихідних даних, наведених у 
табл. 1, за допомогою формули 4 можемо розрахувати рівень тіньової 
економіки у регіонах України.  

 
Таблиця 2 

 

Роздрібний товарооборот підприємств  
та рівень тіньової економіки України за регіонами у 2011 році 

 

Регіон 
Роздрібний товарооборот 
підприємств, млн грн1 

Рівень тіньової економіки, 
% 2 

1. АР Крим 16 951,0 110,5 

2. Вінницька 7 333,0 176,8 

3. Волинська 5 908,0 131,5 

4. Дніпропетровська 29 904,0 66,5 

5. Донецька 31 327,0 121,6 

6. Житомирська 6 568,0 167,5 

7. Закарпатська 7 487,0 137,6 

8. Запорізька 13 377,0 119,7 

9. Івано-Франківська 6 375,0 195,2 

10. Київська 82 365,0 15,0 

11. Кіровоградська 5 324,0 180,7 

12. Луганська 11 427,0 201,3 

13. Львівська 18 180,0 85,6 

14. Миколаївська 7 172,0 185,3 

15. Одеська 22 806,0 46,5 

16. Полтавська 9 065,0 157,5 

17. Рівненська 5 545,0 161,4 

18. Сумська 4 999,0 233,8 

19. Тернопільська 4 704,0 197,7 

20. Харківська 22 953,0 69,4 

21. Херсонська 6 299,0 162,7 

22. Хмельницька 6 545,0 173,9 

23. Черкаська 7 097,0 225,8 

24. Чернівецька 4 884,0 122,2 

25. Чернігівська 5 464,0 239,9 

Загалом по Україні 350 059,0 101,7 
 

1 Джерело [8]. 
2 Розраховано на основі даних табл. 1 та джерела [8]. 
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Результати апробаційних розрахунків зображено у табл. 2, на 

основі яки[ можна побудувати карту тіньової економіки у розрізі регі-

онів України (рис.). 

 

 

 
 

 

Рис. Карта тіньової економіки за регіонами України 

 

Отримані результати дещо відрізняються від офіційних звітів 

Міністерства економіки і свідчать, що в середньому по Україні рівень 

тіньової економіки є вищим порівняно з офіційно наведеним.  

Найвищі показники тіньового обігу сьогодні зафіксовані у Лу-

ганській, Сумській, Черкаській та Чернігівській областях. Найнижчий 

рівень – у Дніпропетровській, Одеській, Київській, Львівській та Хар-

ківській областях.  

Найменший рівень тіньової економіки в Київський області 

(15,0%) обумовлений значним впливом гостей столиці на збільшення 

роздрібного товарообігу місцевих підприємств.  

Висновки. Реальний рівень тіньової економіки в Україні пере-

вищує допустиме значення і становить загрозу національній безпеці 

держави.  

З огляду на це Україні необхідно розробити чітку довгострокову 

програму виводу з тіні економіки з урахуванням регіональної складо-

вої цього негативного соціально-економічного явища.  

В подальших дослідженнях доцільно зосередити увагу на 

з’ясуванні причин регіональних розбіжностей у рівні тіньової економі-
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ки і визначити оптимальні шляхи виводу з тіні економіки областей 

з  огляду на їх регіональну специфіку. 
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Пушак Я. Я., Лиса О. И. Теневая экономике Украины в регио- 

нальном разрезе. 

Освещены методические аспекты анализа уровня теневой экономики в 

Украине. Обоснована возможность использования метода «затраты населе-

ния – розничный товарооборот» для исследования уровня теневой экономики 

в отечественных регионах. Проведена оценка уровня теневой экономики в 

региональном разрезе с помощью данного метода. 

Ключевые слова: уровень, теневая экономика, методика, оценка,  

регион. 

 
Pushchak Ya. Ya., Lysa O. I. The shadow economy of Ukraine in the 

regional aspect. 

The methodological aspects of the analysis of the level of the shadow 

economy in Ukraine are highlighted. The possibility of using the method 

of  ‘expenses of population – retail commodity circulation’ is grounded. The 

estimation of the level of the shadow economy in the regions with this method 

is  carried out. 
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УДК 168.1:331.522.4      І. О. Ревак  
 

НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ТЛУМАЧЕННЯ 
СУТНОСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

 
Проаналізовано наукові підходи до тлумачення понять «інтелект», 

«потенціал», «інтелектуальний потенціал» за певними критеріями та озна-

ками. Визначено характерні ознаки інтелекту та інтелектуального потенціа-

лу, обґрунтовано авторську позицію щодо трактування відмінностей між 

поняттями «інтелектуальний потенціал суспільства», «інтелектуальний 

потенціал держави» та «інтелектуальний потенціал нації». 

Ключові слова: інтелект, потенціал, інтелектуальний потенціал, ін-

телектуальний потенціал держави, інтелектуальний потенціал нації, інтеле-

ктуальний потенціал суспільства. 

 
Постановка проблеми. Історія людства переконливо засвідчує, 

що рушійною силою прогресивного поступу вперед та визначальним 

чинником економічного розвитку кожної держави є інтелектуальний 

потенціал.  

Водночас наявність потужного інтелектуального потенціалу є 

надійним джерелом зміцнення економічної безпеки держави. Найгост-

ріша полеміка щодо сутності, місця та ролі інтелектуального потенціа-

лу в суспільному житті держави точиться ще з часів античного світу. 

Давньогрецькі філософи та мислителі інтелекту людини надавали 

першочергового значення, вважаючи інтелект найвищою цінністю (мі-

рою) та формою вияву творчих здібностей людини. 

Стан дослідження. Теоретичним та методологічним аспектам 

дослідження інтелектуального потенціалу присвячено низку наукових 

праць як вітчизняних, так і зарубіжних учених. Серед українських нау-

ковців зазначимо таких: І. Багрова, М. Біль, Ю. Саєнко, Б. Данилишин, 

В. Куценко, Б. Маліцький, О. Попович. Вагомим внеском у розробку 

цієї проблеми стали праці зарубіжних учених.  

Метою статті є науково-теоретичне обґрунтування наукових пі-

дходів до тлумачення сутності інтелектуального потенціалу. 

Виклад основних положень. Дослідження етимології поняття 

«інтелект» вказує на те (показує), що він споріднений з такими термі-

нами, як «розум», «мислення», «здоровий глузд», «свідомість» тощо 

і  характеризує процеси, пов’язані з розумовою діяльністю людини. 

За семантико-гносеологічним значенням (походженням) термін 

(поняття) «інтелектуальний» походить від лат. дієслова intellegere, що 

означає відчувати, пізнавати, думати, сприймати, знати [17, с. 540].  
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Українські та іноземні тлумачні словники подають визначення 

поняття «інтелект» як розум, здатність людини думати, мислити, рі-

вень її розумового розвитку [8, с. 407; 31, с. 237; ]. В. Петрушенко  

подає ширше тлумачення поняття «інтелект» – це інтегральна характе-

ристика людської свідомості; він проявляє себе як здатність людини 

діяти цілеспрямовано, засвоювати зовнішні об’єкти та схеми власних 

дій, тобто набувати досвід [26, с. 77]. Основна риса інтелекту – зістав-

ляти несумісні (несполучні) речі і налагоджувати взаємозв’язок між 

тим, що раніше вважалось невзаємозв’язаним. Інтелект поєднує в собі 

формальне і змістовне (структурне) мислення [5, с. 376]. 

У науковій економічній літературі більшість дослідників  

під інтелектом розуміють здатність накопичувати та генерувати знання 

[3, с. 6]. 

Із філософської точки зору під інтелектом розуміють вищу пі-

знавальну здатність мислення, що відрізняється творчим, активним 

характером від пасивно-чуттєвих форм пізнання. Призначення інте- 

лекту – створювати порядок з хаосу через приведення у відповідність 

до індивідуальних потреб об’єктивних параметрів реальності [1, с. 69]. 

На наш погляд, із таким визначенням можемо погодитися у час-

тині надання інтелекту ознак творчих та креативних форм мислення 

і  пізнання, тоді як процес упорядкування реального світу відповідно 

до індивідуальних потреб кожного вимагає додаткового тлумачення 

(пояснення) та певного переосмислення. 

Глибоке наукове обґрунтування термінів «інтелект» і «розум» 

здійснила (провела) І. В. Багрова. На її думку, в сучасній науковій лі-

тературі спостерігається термінологічна плутанина цих понять. Із по-

зиції науковця, поняття «інтелект» є ширшим та становить першоос-

нову людини, вроджені, розумові властивості її свідомості (потенційно 

існуючі в ній ще до отримання будь-яких знань); він є тією платфор-

мою, на якій формується духовність, викристалізовуються і виявля-

ються різноманітні здібності та психологічні, індивідуально-

типологічні якості особистості, розвиток усієї сукупності яких зумов-

лює до розвитку самого інтелекту, підйому людської сутності на ви-

щий рівень (щабель). Автор наголошує, що інтелект варто позиціону-

вати (представляти) як продукт удосконалення інтеграції і діалектич-

ного розвитку розуму та психіки, які утворюються під час роботи моз-

ку. Під розумом дослідник розуміє (вбачає) своєрідний вияв свідомості 

у вирішенні конкретних проблем, що виникають перед індивідумом; 

якість, що розвивається на основі здорового глузду та інтелекту, фор-

мується в процесі (ході) індивідуальної життєдіяльності як в результаті 

набуття (нагромадження) життєвого досвіду, так і внаслідок опануван-
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ня методик щодо опрацювання вже відомих у суспільстві відомостей 

[2, с. 12]. 

Одна з особливостей функціонування людського інтелекту, на 

думку М. Й. Варія, полягає в тому, що людина може засвоїти лише ту 

частину інформації, що надходить із зовнішнього середовища, яка від-

повідатиме її внутрішній структурі. Щодо сутності поняття «інтелект», 

то професор зазначає: інтелект – це певний ступінь здатності людини 

розв’язувати завдання і проблеми відповідної складності, це здатність 

до мислення [7, с. 378–380]. 

М. М. Біль досліджував інтелект як домінантну компоненту со-

ціально-демографічного потенціалу, що детермінує (визначає) його 

формування та ефективність використання. На думку дослідника, інте-

лект визначається рівнем розумового розвитку людини, який дає змогу 

розпізнавати навколишні явища природи і суспільства, самостійно пі-

знавати природні та суспільні закони, узагальнювати закономірності 

розвитку природних і суспільних процесів, створювати нові системи 

знань, виробництва, культури, побуту [4, с. 51–52]. 

На доволі неоднозначне представлення інтелекту вказують 

О.  Мороз та Ю. Саєнко, які зазначають, що інтелект – це просто ро-

зум, здоровий глузд; пізнання – нагромадження систематизованої ін-

формації про навколишній світ; інноваційність – творення нового 

знання, предметів і різновидів діяльності; управління – здатність пос-

тавити мету, завдання, знайти метод досягнення мети чи розв’язання 

завдання і довести намічене до реалізації; прогнозування – на підставі 

досвіду і знань передбачити майбуття [22, с. 35]. 

Із цією позицією погоджуємося частково, оскільки вважаємо, 

що такі риси інтелекту, як інноваційність, управління та прогнозуван-

ня характеризують послідовність певних дій, що є можливими за наяв-

ності інтелекту, а не визначають його глибинну сутність. Окрім цього, 

прогнозування є складовою процесу управління і трактувати його як 

окремий атрибут інтелекту недоцільно. 

Узагальнюючи представлені у науковій літературі підходи (пог-

ляди) щодо сутності інтелекту та його визначальних рис, наведемо 

власні міркування. По-перше, найбільш точно охарактеризувати це 

поняття можемо, беручи за основу його латинське походження – 

intellectus, us, m, що означає відчуття, сприйняття, розуміння, пізнання, 

поняття, зміст, значення. По-друге, виокремлюючи визначальні риси 

інтелекту, слід акцентувати увагу на найбільш сутнісних його ознаках, 

а не можливих формах вияву, наприклад, швидкість оцінювання ситу-

ації, вибір правильних способів розв’язання складного завдання, здат-

ність прогнозування тощо. По-третє, оскільки інтелект притаманний, 
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з  одного боку, людині як біологічній істоті, а з іншого, особі – Божому 

творінню, доповнимо класичне (усталене) розуміння інтелекту атрибу-

тами, що характеризують внутрішній духовний стан самої людини. 

Графічне представлення характерних рис інтелекту подано на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Характерні риси (ознаки) інтелекту 

 
Складено автором. 

 

Аналізуючи визначальні (сутнісні) риси інтелекту, зробимо ви-

сновок, що інтелект – це розум у всій повноті людського світосприй-

няття, що, враховуючи здібності, досвід, інтуїцію та внутрішній  

духовний стан людини, відображає її здатність мислити, адекватно 

реагувати на виклики зовнішнього та внутрішнього середовища, шви-

дко приймати правильні рішення та брати на себе відповідальність 

за  прийняті  рішення. 

Що ж до поняття «потенціал» (від лат. дієслова possum – могти, 

вміти, володіти, бути здатним зробити), то в енциклопедичній та слов-

никовій (лексичній) літературі знаходимо такі варіанти (види) його 

трактування (визначення): приховані здатності, сили для якої-небудь 

розум знання 

пізнання відчуття 

сприйняття 

 

Інтелект 

ініціативність 

креативність винахідливість 

вміння мудрість 

здоровий глузд здібності 

досвід навики 

духовність інформація 

самоосвіта інтуїція 

моральність проникливість 
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діяльності, що можуть виявитися за певних умов [31, с. 477]; можливо-

сті, наявні сили, запаси, засоби, що можуть бути використані [29, 

с.  1066]; ступінь і потужності в якому-небудь відношенні, сукупність 

усіх засобів, можливостей, необхідних для чого-небудь [8, с. 859]; су-

купність наявних засобів, можливостей в якій-небудь галузі, напри-

клад, економічній [5, с. 844]; наявні в економічного суб’єкта ресурси, 

їх оптимальна структура та вміння раціонально використати їх для 

досягнення поставленої мети [13, Т. 3, с. 13]. 

У сучасній економічній науці досі не сформована єдина  

термінологічна система понять довкола терміна «потенціал», хоч  

більшість наукових праць присвячена проблематиці потенціалу та  

його  різновидів.  

Ґрунтовне (глибоке) тлумачення терміна «інтелектуальний по-

тенціал» знаходимо лише в економічній науковій літературі. Пропону-

ємо згрупувати різні думки, підходи, позиції авторів щодо тлумачення 

сутності інтелектуального потенціалу та його різновидів за певними 

критеріями та ознаками. 

По-перше, серед енциклопедичних досліджень найбільш деталі-

зовано дане поняття представлено у тритомній економічній енцикло-

педії під керівництвом Б. Д. Гаврилишина. На думку упорядників, по-

тенціал інтелектуальний – це сукупність розумових здібностей людини 

(спільноти) до розумової діяльності із засвоєння, усвідомлення інфор-

мації, її систематизації та перетворення на знання. Інтелектуальний 

потенціал виступає інтегрованим вираженням сукупної здатності люд-

ської спільноти до розумової діяльності та охоплює елементи, що ха-

рактеризують рівень розвитку інтелекту та результати інтелектуальної 

діяльності [13, с. 13–14]. В економічному енциклопедичному словнику 

за редакцією М. С. Мочерного зазначено, що інтелектуальний потенці-

ал – це сукупність розумових і творчих обдарувань людей і можли-

вість їх збагачення, на основі яких формується їх здатність засвоювати 

нові знання та інформацію й використовувати їх для створення і впро-

вадження нової техніки і технології, інших елементів продуктивних 

сил, а також усіх підсистем національної економічної системи 

[14,  с.  142]. 

На наш погляд, ці автори наголошують в основному на наяв-

ність сукупності розумових здібностей, тоді як поза увагою залиша-

ються такі риси інтелекту, як досвід, особисті навики, духовність, або, 

іншими словами, не зважають на внутрішні відчуття та світосприйнят-

тя людини. 

По-друге, деякі автори наголошують на безпосередній участі ін-

телектуального потенціалу в інноваційних процесах. Так, Б. Маліць-
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кий та О. Попович у своїх дослідженнях акцентують на необхідності 

впровадження в економічні процеси інноваційних механізмів, в основі 

яких інтелектуальний потенціал. На їхню думку, він містить спектр 

культурно-освітніх, науково-технологічних і креативних особливос-

тей, які характеризують пізнавальні й творчі можливості людської спі-

льноти, – колективу, народу, країни, людства в цілому. Характерною 

рисою інтелектуального потенціалу є здатність особи усвідомлено ух-

валювати раціональні, глибоко обґрунтовані рішення, урегульовувати 

складні протиріччя у розвитку земної цивілізації тощо [19, с. 7]. 

Б. Данилишин і В. Куценко конкретизують (уточнюють) сут-

ність поняття «інтелектуальний потенціал», вважаючи його цілеспря-

мованою діючою сутністю працівників із відповідним освітньо-

кваліфікаційним рівнем, тобто з їх знаннями та навичками [11, с. 15]. 

Надаючи абсолютно прикладного значення окресленому поняттю, ав-

тори переконані, що ефективне використання інтелектуального потен-

ціалу може забезпечити сталий соціально-економічний розвиток наці-

ональної економіки, що ґрунтується на відтворенні людського ресурсу. 

По-третє, чимало вчених з’ясовують питання державотворення 

в Україні та ролі інтелектуального потенціалу в цьому процесі. Так, 

автори монографії «Науково-освітній потенціал нації» зазначають, що 

доля українського державотворення і розвитку культури залежатиме 

не тільки від вибору пріоритетів, але й від випереджаючого розвитку 

інтелектуального потенціалу в перші десятиліття ХХІ століття 

[23,  с.  154]. Розвиваючи цю тезу, дослідники наголошують на тому, 

що інтелектуальний потенціал не може функціонувати й успішно роз-

виватися поза інформацією, що є основною формою вияву, суспільної 

фіксації і трансформації інтелекту нації, виміром його творчої діяльно-

сті з виробництва нових знань та досвіду. 

Аналізуючи науково-технологічні зміни кін. ХХ – поч. ХХІ ст., 

процеси становлення інформаційного суспільства, робимо висновок, 

що створення сприятливих умов для трансферу знань, освоєння новіт-

ніх інформаційних технологій, випуск високотехнологічної продукції 

потребують високого рівня інтелектуальної підготовки молодого по-

коління з урахуванням випереджувальних темпів розвитку інтелектуа-

льного потенціалу над динамікою нарощування будь-яких економіч-

них ресурсів. 

По-четверте, інтелектуальний потенціал трактують крізь призму 

духовності, що, наш погляд, цілком логічно та виправдано. С. Й. Вов-

канич вводить нове поняття – «духовно-інтелектуальний потенціал». 

Дослідник трактує духовно-інтелектуальний потенціал нації (групи, 

людини) як спроможність творити, нагромаджувати та використовува-
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ти нові знання, проекти, ідеї, тобто (або ін. словами) різноманітну се-

мантичну інформацію як інтелектуальну власність для соціально-

економічного, науково-технічного, духовно-культурного, морально-

правового розвитку [9, с. 18]. Автор наголошує на тому, що сьогодні 

вагоме місце посідають такі ключові (невід’ємні) чинники (складові) 

суспільного виробництва, як наука, освіта, культура, духовність, кому-

нікація [9, с. 12]. Взаємозв’язок між інтелектом і духовністю описує 

так: коли інтелект не гармонізує з духовністю, відсутнє взаємозбага-

чення культур, мов, традицій, і, відповідно, немає ні національного 

відродження, ні економічного розвитку, то він (інтелект) виступає не 

рушійною, а руйнівною силою [9, с. 19]. 

Подібну позицію відстоює Н. А. Липовська, на думку якої, інте-

лектуальний потенціал є частиною духовного потенціалу суспільства, 

спроможністю інтелектуальної системи за даного рівня розвитку у пе-

вних просторово-часових рамках реалізувати свої можливості за наяв-

ності необхідних ресурсів та з метою задоволення як власних потреб, 

так і потреб соціальної системи, в яку вона входить як підсистема 

[18,  с. 13].  

Вважаємо, що таке визначення інтелектуального потенціалу 

дещо некоректне з огляду на те, що Н. А. Липовська розглядає інте- 

лектуальний потенціал надто вузько і не враховує притаманні (власти-

ві) цьому поняттю сутнісні риси та ознаки. Вбачаємо (вважаємо), що 

інтелектуальний потенціал є набагато ширшим поняттям, а духовність 

є однією з найважливіших його складових. 

По-п’яте, в економічній літературі зустрічаємо наукові підходи, 

згідно з якими інтелектуальний потенціал прирівнюють до багатофун-

кціональної системи (функціональний підхід). Скажімо, В. Л. Волкова 

та В. І. Стрельбицька вважають, що інтелектуальний потенціал – це 

здатність інтелектуальної системи до реалізації дослідно-пізнавальної 

та інтелектуальної діяльності за оптимальних умов її функціонування в 

інтересах досягнення поставлених цілей [10, с. 59]. 

Ці науковці порушують (актуалізують) питання (проблему) ін-

телектуальної системи – комплексного поняття, якому притаманні (ха-

рактерні) такі властивості, як цілісність, системність, комплексність, 

підпорядкованість єдиній меті тощо та яка ґрунтується (побудована) на 

знаннях. У цілому метою побудови інтелектуальних систем є 

розв’язання задач прикладного характеру за допомогою сучасних за-

собів моделювання та проектування.  

По-шосте, інтелектуальний потенціал досліджують з позиції йо-

го ролі у соціально-економічних системах (системний підхід). За ви-

значенням В. П. Петренка, інтелектуальний потенціал – це прогнозо-



_________________________________________________  Серія економічна ________ 
__________________________________________________________________________ 

 139 

вана інтегральна здатність особи чи групи осіб до створення нових 

духовних та матеріальних цінностей [25, с. 72–73]. Автор розглядає 

інтелектуальний потенціал як проміжну стадію послідовних поетапних 

трансформацій інтелекту в економічні результати. Оригінальною вида-

ється позиція (ідея, думка) дослідника щодо трактування логічних пе-

ретворень інтелекту окремої особи або групи осіб через процеси інте-

лектокористування (доцільні та оптимальні управлінські рішення та 

дії щодо інтелектуального потенціалу) створювати інтелектуальну 

продукцію, а відтак і інтелектуальну власність, що трансформується в 

інтелектуальний капітал – основу конкурентоздатності в ринковому 

середовищі. Викликає зацікавлення позиція автора щодо доповнення 

відомої в науковій літературі моделі соціальної мобільності таким по-

няттям, як інтелектуальна мобільність, під якою розуміють будь-який 

перехід особи або групи осіб з однієї інтелектуальної страти в іншу 

через ефективне використання їх інтелекту та інтелектуальних продук-

тів. Автор виокремлює два типи такої мобільності – горизонтальну та 

вертикальну, що, на наш погляд, співзвучне з формами інформаційної 

мобільності за С. Й. Вовканичем. Горизонтальна мобільність, як вва-

жає В. П. Петренко, охоплює незмінну економічну, професійну та по-

літичну мобільність у територіальному, релігійному, сімейному чи 

громадському форматі, а вертикальна мобільність містить низхідний 

та висхідний види з індивідуальними або колективними прогресами та 

регресами відповідно [25, с. 32]. Паралельно (поряд, поруч) із цим до-

слідник застосовує таке поняття, як «інтелектуальна стратифікація», 

або диференціація осіб чи групи осіб за рівнем і результатами викори-

стання їх інтелекту. За рівнем інтелекту автор розрізняє (виділяє, вио-

кремлює) носіїв ординарного, неординарного та елітного інтелекту та 

розташовує їх у формі (вигляді) піраміди [25, с. 23–24]. Погоджуємося 

з судженнями автора стосовно можливого переміщення окремої особи 

чи групи осіб з нижчої у вищу інтелектуальну страту завдяки інтелек-

туальній мобільності, що досягається за рахунок навчання, самоосвіти, 

отримання досвіду, або, іншими словами, нарощування інтелектуаль-

ного потенціалу [25, с. 35].  

По-сьоме, поняття природного інтелектуального потенціалу за-

проваджує (вводить, використовує) В. А. Ткаченко, на думку якого 

людина, пізнаючи навколишній світ, збагачує свій природний інтелек-

туальний потенціал. Дослідник наголошує на необхідності вдоскона-

лювати власний інтелектуальний рівень, оскільки рівень інтелектуаль-

ного потенціалу кожного індивідуума відображається в інтелектуаль-

ному потенціалі суспільства [30, с. 27–32]. Загалом рівень інтелектуа-

льного потенціалу окремої людини реалізовується в індивідуальній 
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економічній діяльності, залежить від її здатності активізувати свої ду-

ховні та фізичні можливості, а також підпорядкувати власні знання, 

досвід і здібності обраній меті, відтак спрямувати нагромаджений ін-

телектуальний потенціал у трансформаційні процеси суспільства. Ло-

гічним видається висновок автора про те, що чим вищий рівень нової 

формації суспільства, тим вищий ступінь суб’єктивної свободи та при-

родний мотиваційний рівень, основою якого є інтелектуальний потен-

ціал [30, с. 27–32]. Філософський підхід В. А. Ткаченка до творення 

організованого суспільства на основі соціально-психологічних суб- 

станцій (монад) побудований на законах діалектики, в центрі якого – 

людина, що прагне змінити себе та навколишнє середовище через на-

громадження інтелектуального потенціалу та прагнення підвищувати 

його рівень.  

По-дев’яте, в науковій літературі є різні підходи до пояснення 

(тлумачення) інтелектуального потенціалу суспільства, держави, нації 

(багаторівневий, багатофункціональний підхід). Це правильно, адже 

відмінності між цими поняттями дають змогу розглянути інтелектуа-

льний потенціал з різних позицій залежно від об’єкта та предмета дос-

лідження. В енциклопедичній літературі під інтелектом нації розумі-

ють сукупність здібностей і творчих обдаровань людей, їх освітньо-

кваліфікаційний рівень, на основі яких формується здатність народу 

засвоювати нові знання та інформацію і використовувати їх для розви-

тку науки, культури, мистецтва, створення і впровадження нової тех-

ніки, застосування прогресивних форм організації виробництва і праці, 

вироблення найоптимальніших рішень в усіх сферах суспільного жит-

тя [13, с. 671]. На думку інших дослідників, інтелект нації – це найва-

жливіший стратегічний ресурс нації, її сукупний розум, який визнача-

ється освітнім та культурним рівнями, виражається у діяльності еліти 

та формується століттями [27, с. 26]; її духовно-освітянський стан, що 

забезпечує здатність народу до виконання актуальних суспільно-

економічних завдань, створення необхідних умов всебічного розвитку 

молодого покоління на базі найвищих духовних цінностей нації» [24].  

Як бачимо, автори ототожнюють поняття «нація» та «народ». 

Ми ж вважаємо, що нація – це спільнота людей, об’єднаних єдиною 

мовою, спільними традиціями, глибокими культурними та духовними 

коренями, а народ – це населення певної держави, що не має спільних 

ментальних ознак і не пов’язане внутрішніми відносинами, традиція-

ми, цінностями тощо. Переконані, що в сучасних умовах державотво-

рення використання в наукових економіко-правових, соціально-

політологічних дослідженнях терміна «інтелект нації» набуває дедалі 

більшого значення (ваги). 



_________________________________________________  Серія економічна ________ 
__________________________________________________________________________ 

 141 

Що ж до розуміння (сутності) інтелектуального потенціалу  

суспільства, погоджуємося з позицією В. М. Гейця, на думку якого, 

інтелектуальний потенціал суспільства – це сукупність повсякденних 

(буденних) і спеціалізованих (наукових) знань, що наявні у свідомості 

людей та матеріалізовані в технологічних способах виробництва 

[32,  с.  310]. 

Цей термін міститься у низці дисертаційних робіт. Так, в авто-

рефераті дисертації «Інтелектуальний потенціал України в умовах ри-

нкової трансформації економіки» В. В. Прошак зазначає, що інтелек-

туальний потенціал суспільства – це сукупність творчих здібностей 

індивідів та їх освітньо-кваліфікаційний рівень, які дають змогу, вико-

ристовуючи уречевлені інтелектуальні засоби, засвоювати набуті та 

творити нові знання для ефективного соціально-економічного розвит-

ку країни [28, с. 6]. К. М. Матусевич, розмежовуючи інтелектуальний 

потенціал на номінальний і реальний, обґрунтовує відмінності між 

ними так: «номінальний інтелектуальний потенціал характеризується 

системою соціо-економічних характеристик суспільства, які визнача-

ють сукупність здібностей людей, їх знань, кваліфікацію, освіту тощо, 

а реальний характеризується системою інтелектоспрямовуючих еко-

номічних відносин, інституціональних чинників, дія яких визначає 

механізм і ступінь використання інтелектуального ресурсу суспільства 

та створення інтелектуального продукту» [20, с. 6]. 

Авторський колектив під керівництвом Г. Н. Соколової, дослі-

джуючи інтелектуальні ресурси білоруського суспільства, трактує ін-

телектуальний потенціал як інтегральне поняття, що відображене в 

активах людського капіталу та характеризує можливості держави, на-

селення, соціальних груп стосовно розв’язання перспективних задач 

інноваційного розвитку економіки [15, с. 17–18]. Таке визначення, на 

нашу думку, має прикладний характер і конкретні форми реалізації, 

адже нагромадження інтелектуального потенціалу та його ефективне 

використання повинно слугувати цілям інноваційного розвитку націо-

нальної економіки. Як зазначають білоруські дослідники, інтелектуа-

льний потенціал містить (включає) використовувані та ще незадіяні 

джерела та засоби, сили і резерви, що існують сьогодні і можуть вини-

кнути в майбутньому у випадку досягнення вищого рівня та якості 

життя. Розмір інтелектуального потенціалу залежить від стану розвит-

ку науки й освіти в державі та в підсумку відображає (віддзеркалює) 

можливі перспективи розширеного соціокультурного відтворення на-

селення, окремих груп чи особистості [15, с. 18]. 

Виокремлюючи соціологічний підхід до тлумачення інтелектуа-

льного потенціалу суспільства, цікава та оригінальна, на наш погляд, 
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позиція К. Г. Михайльової щодо цього поняття. Так, інтелектуальний 

потенціал – це інтегральна характеристика, що охоплює усі властивос-

ті соціальних суб’єктів – носіїв інтелектуального потенціалу та соціа-

льних інститутів, які безпосередньо беруть участь у його формуванні 

[21, с. 80]. Автор (науковець) наголошує на важливості запровадження 

безперервного навчання як принципу організації освітніх систем, що 

буде створювати сприятливі соціальні умови, в яких реалізація знань 

та умінь соціальних суб’єктів сприятиме нагромадженню інтелектуа-

льного потенціалу суспільства. Таким чином автор пропонує аналізу-

вати інтелектуальний потенціал з двох позицій – з боку носія інтелекту 

(інтелектуального потенціалу) та соціального середовища, в якому 

здійснюватиме свою життєдіяльність даний носій [21, с. 81]. 

На відміну від цього, тлумачення поняття «інтелектуальний  

потенціал держави» в наукових джерелах знаходимо надто рідко. 

Це,  на нашу думку, пояснюється не до кінця правильним розумінням 

відмінностей між означеними поняттями, а в окремих випадках їх ото-

тожненням.  

Щоб знайти відповідь на це питання, необхідно з’ясувати зміст 

понять «суспільство» та «держава». Літературні джерела зазначають, 

що суспільство – це організована сукупність людей, об’єднаних харак-

терними для них відносинами на певному етапі історичного розвитку, 

або добровільне, постійно функціонуюче об’єднання людей для досяг-

нення певної мети, тоді як держава – це встановлений спосіб організа-

ції суспільства, або апарат політичної влади, головний інститут полі-

тичної системи суспільства, який спрямовує і організовує за допомо-

гою правових норм спільну діяльність людей і соціальних груп, захи-

щає права та інтереси громадян [31; 5; 33]. 

Серед небагатьох визначень поняття «інтелектуальний потенці-

ал держави» знаходимо такі: інтелектуальний потенціал країни
1
 – це 

сукупність високопрофесійних кадрів у всіх сферах життєдіяльності 

суспільства, які здатні ефективно розв’язувати інноваційні проблеми й 

практично-повсякденні завдання за сучасними методиками і техноло-

гіями [24, с.35]; держава – це свідома форма руху матерії, а отже, її 

розвиток зумовлений потенціалом цієї свідомості – інтелектуальним 

потенціалом держави [6]. 

По-десяте, інтелектуальний потенціал можемо класифікувати за 

трансформаційним підходом. Йдеться про можливі форми його транс-

формації або ж перетворення в інтелектуальний капітал. Заслуговує 

–––––––––––––– 
1 Припускаємо, що в цьому контексті автори під поняттям «країни» ро-

зуміли «держави». 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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уваги позиція В. П. Петренка стосовно пояснення дослідником таких 

форм трансформації інтелектуального потенціалу, як формування, збе-

рігання, нагромадження та його використання. Автор наполягає (наго-

лошує) на тому, що найважливішою є стадія використання інтелектуа-

льного потенціалу [25, с. 235]. 

Аналізуючи наукові підходи В.П. Петренка, вважаємо, що не 

менш важливими є ще такі форми трансформації, як розвиток, відтво-

рення та деградація (або занепад) інтелектуального потенціалу тощо. 

Окрім цього, варто наголосити, що інтелектуальний потенціал має ро-

звиватися за експонентою, тобто висхідною тенденцією, що закладена 

в його природі [22, с. 7]. 

Як очевидно з монографії О. О. Другова «Інвестиційне забезпе-

чення інтелектуалізації економіки України», інтелектуальний потенці-

ал – це здатність населення та влади країни до створення інтелектуа-

льного капіталу [12, с. 22].  

Щодо тлумачення останнього, то автор поділяє точку зору таких 

науковців, як О. Бервено, І. Лапшина, які під інтелектуальним капіта-

лом розуміють сукупність інтелектуальних активів фірми (нації), за-

снованих на інтелектуальних здібностях її співробітників, що реалізу-

ються в процесі творчо-інноваційної діяльності і  забезпечують досяг-

нення цілей господарства як феномена культури [3, с. 6]; сукупність 

вродженого і розвиненого інтелектуального багатства людини у формі 

її інтелектуальної культури [16].  

Дослідники пов’язують інтелектуальний капітал із внутрішнім 

інтелектуальним багатством людини у формі її інтелектуальної куль-

тури. Як вважає О. В. Бервено, інтелектуальний капітал відображає 

суспільні, зокрема виробничі відносини з приводу використання і відт-

ворення інтелектуального потенціалу суспільства [3, с. 4]. 

На нашу думку, інтелектуальний капітал є формою реалізації 

(чи прояву) інтелектуального потенціалу, він поданий у вигляді інте-

лектуальних продуктів та послуг, що мають вартісну оцінку та є дже-

релом додаткового доходу (для окремої особи та на макрорівні), або 

економічного зростання (на мезо- та макрорівнях). Інтелектуальний 

потенціал є первинним (вихідним) поняттям і трактується нами як зда-

тність особи (держави, суспільства) за сприятливих умов використову-

вати акумульовані знання та здібності для створення матеріальних 

і  духовних цінностей та зміцнення національної економічної безпеки 

в  цілому. 

Висновки. Отже, здійснений огляд наукових джерел дозволяє 

зробити висновок про те, що інтелектуальний потенціал у сучасних 

умовах загострення соціально-економічних протиріч (суперечностей) 
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та з позиції гарантування національної економічної безпеки повинен 

виступати: 

1) запасом економічної міцності (могутності) держави; 

2) стратегічним ресурсом у побудові економіки знань (чи пере-

ході національної економіки на інноваційний шлях розвитку); 

3) гарантом економічної безпеки; 

4) конкурентоспроможним чинником у світовому глобалізацій-

ному просторі. 
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Ревак И. А. Научные подходы к толкованию сущности интеллек-

туального потенциала. 

Проанализированы научные подходы к толкованию понятий «интел-

лект», «потенциал», «интеллектуальный потенциал» по определенным кри-

териям и признакам. Определены характерные признаки интеллекта и интел-

лектуального потенциала, обосновано авторскую позицию относительно 

трактовки различий между понятиями «интеллектуальный потенциал обще-

ства», «интеллектуальный потенциал государства» и «интеллектуальный 

потенциал нации». 
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циал, интеллектуальный потенциал государства, интеллектуальный потен-
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Revak I. O. Scientific approaches to interpreting the essence of intellec-

tual potential. 

Scientific approaches to interpreting the notions «intellect», «potential» and 

«intellectual potential» are analyzed according to certain criteria and features. 

Typical features of intellect and intellectual potential are determined. Author’s posi-

tion concerning interpreting distinctions between the notions «intellectual potential 

of society», «intellectual potential of state» and «intellectual potential of nation» is 

grounded.   
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of state, intellectual potential of nation, intellectual potential of society.  
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УДК 347.278.1            І. О. Святокум 

 

ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ 
ІПОТЕЧНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ 

 
У статті розглядається характер формування іпотечного ринку в 

Україні. Особлива увага приділена розвиткові вторинного іпотечного ринку 

та проблемам, які пов’язані із ним. 

Ключові слова: іпотека, іпотечний ринок, вторинна іпотечна уста-

нова, іпотечні цінні папери. 

 

Постановка проблеми. Іпотечний ринок в Україні має порівня-

но коротку історію розвитку. Хоча всі землі, що належать до складу 

сучасної України, мали досвід іпотечного кредитування у кінці ХІХ – 

на початку ХХ ст. Можна говорити про те, що інститути іпотечного 

ринку формувались у незалежній Україні заново. Нинішній проблем-

ний стан банківського іпотечного кредитування потребує дослідження 

еволюції іпотечного ринку в Україні, передумов, що вплинули на його 

розвиток та зумовили його сучасний стан. Саме із цим пов’язана необ-

хідність дослідження історичного аспекту розвитку іпотечного ринку в 

Україні. 

Метою дослідження є аналіз процесу формування інститутів 

іпотечного ринку для визначення подальших шляхів їх розвитку. Для 

досягнення цієї мети розглядаються фактори, що вплинули на форму-

вання іпотечного ринку у період незалежної України, та наслідки 

їх  впливу. 

Стан дослідження. Різні аспекти функціонування іпотечного 

ринку активно досліджуються як вітчизняними, так і зарубіжними ав-

торами. Серед перших варто згадати В. Д. Базилевича, Н. М. Внукову, 

О. О. Папаіку, В. Ю. Прокопенко, Є. О. Бублика, О. І. Завидівську, 

серед останніх – Ф. Уорнока, Дж. Гінтельберга, Л. Шикьєра, В. М. По-

лтеровича тощо. 

Виклад основних положень. Початком функціонування іпоте-

чного ринку в Україні можна вважати прийняття Закону України «Про 

заставу» від 2 жовтня 1992 року [1, c. 9]. Саме цей законодавчий акт 

уперше закріпив правові основи для використання механізму іпотеки у 

банківському кредитуванні.  

Водночас, слід наголосити, що цей законодавчий акт лише за-

кріпив можливість використання застави в українській економіці, од-

нак не заклав жодних інституційних основ функціонування іпотечного 

ринку як такого.  
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У 2000-х рр. було прийнято низку законодавчих актів, спрямо-

ваних на інституціоналізацію іпотечного ринку, насамперед на форму-

вання вторинного іпотечного ринку. Аналіз актів того періоду свідчить 

про те, що за основу розвитку іпотечного ринку було взято найперше 

американську модель (або дворівневу інвестиційну модель за класифі-

кацією В. Д. Базилевича), яка передбачає рефінансування шляхом  

емісії іпотечних цінних паперів, що мають колективну гарантію (за-

безпечені пулом заставних)
 
[2, с. 97].  

Важливим кроком у формуванні цієї моделі є створення у 

2004  році Державної іпотечної установи (ДІУ). Створення централізо-

ваної спеціалізованої організації у сфері іпотечного кредитування, що 

підтримується державою, означало адаптацію на українському ринку 

американської моделі ринку. Так, Н. В. Харіна вказує на те, що ДІУ 

була створена за зразком американської установи другого рівня Fannie 

Mae та малайзійської Cagamas Berhad. В такому разі, вказує дослідник, 

не був врахований негативний досвід функціонування подібних уста-

нов у Російській Федерації та Польщі, де вони не мали очікуваного 

позитивного ефекту на розвиток іпотечного житлового кредитування 

[3, с. 280].  

Слід зауважити, що повністю характеризувати систему іпотеч-

ного кредитування, передбачену чинним законодавством як дворівневу 

інвестиційну, не було б коректно. Так, Закон України «Про іпо- 

течні облігації» [4] передбачає два види цінних паперів: звичайні та 

структуровані іпотечні облігації. Якщо перші сформовані за європей-

ською моделлю, за якої функція емісії не обов’язково відділена від 

функції іпотечного кредитора, то лише другі є «американськими» за 

своєю природою, передбачаючи спеціалізованого емітента, відділеного 

від фінансової установи, що видає іпотечний кредит. Водночас, той 

факт, що саме на ДІУ як організацію, що здійснює рефінансування, 

припадає основна частка емітованих іпотечних облігацій, дозволяє 

говорити про характеристики, притаманні дворівневій інвестиційній 

моделі іпотечного ринку. 

Нині не можна сказати, що ДІУ є більш ефективною, ніж її ро-

сійський або польський аналог. Так, якщо передбачалось, що установа 

сприятиме розвиткові вторинного іпотечного ринку як шляхом емісії 

власних іпотечних цінних паперів, так і створенням умов для емісії 

іпотечних цінних паперів іншими установами, на сьогодні цей сегмент 

фінансового ринку розвинений надзвичайно низько.  

Відбувається розміщення іпотечних облігацій ДІУ загальною 

вартістю 500 млн грн.
 
Для порівняння, обсяг другого типу цінних па-

перів, що емітуються ДІУ, – корпоративних облігацій, гарантованих 
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Урядом, – становить 1,2 млрд грн [5]. З досвіду очевидно, що ДІУ 

не  завжди вдавалось ефективно розмістити випуск іпотечних облі- 

гацій повністю (так, із 8 зареєстрованих у минулому випусків іпотеч-

них облігацій ДІУ змогла розмістити лише 2 загальною вартістю 

50  млн  грн). 

Можна назвати декілька причин подібного стану речей. По-

перше, в умовах відсутності мотивації учасників ринку та низького 

рівня розвитку ринкових інституцій емісія іпотечних цінних паперів 

може розглядатись фінансовими установами просто невигідною порів-

няно з іншими шляхами залучення коштів.  

Так, Л. Шикьєр зауважує, що «у ряді випадків побудова іпотеч-

них цінних паперів може бути занадто складною для ринкового сере-

довища» [6, p. 3].  

Окрім цього, дослідник підкреслює, що вторинні іпотечні уста-

нови, які так чи інакше пов’язані з державою, завжди знаходяться під 

загрозою політичного тиску [6, p. 16].  

За цих умов вторинна іпотечна установа ризикує перетворитись 

із незалежної ринкової на контрольовану Урядом, виконуючи лише 

функції розподілу державних коштів у сферу будівництва та забезпе-

чення населення житлом. 

Частиною проблеми є також структура активів самої ДІУ. Так, 

проспект емісії іпотечних облігацій у вересні 2012 року (остання на 

сьогоднішній емісія іпотечних облігацій, здійснена установою) пока-

зував такі дані:  

– 5 142 рефінансованих іпотечних кредитів у розмірі 845,0 млн 

грн або 37,7% загального кредитного портфеля ДІУ;  

– фінансові кредити (до 180 днів), наданих ДІУ банкам на фор-

мування портфеля іпотечних кредитів у розмірі 1024,0 млн грн або 

45,7% загального кредитного портфеля ДІУ;  

– фінансові кредити (до 2,5 років), наданих ДІУ банкам для фі-

нансування добудови об’єктів житлового призначення у розмірі 

371,3  млн грн або 16,6% загального кредитного портфеля ДІУ [5]. 

Умови надання ДІУ рефінансування передбачають, що право 

вимоги за іпотечним кредитом переходять до установи лише у першо-

му випадку, у двох останніх таке право використовується лише 

для  забезпечення виконання зобов’язань боржника. Враховуючи, 

що  за українським законодавством емітентом іпотечних облігацій  

може бути лише особа, якій належать права вимоги за іпотечними  

кредитами, випуск ДІУ власних іпотечних облігацій можливий  

лише для рефінансування першої групи активів (тобто лише 37,7% 

від  загального  портфеля). 
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Також, ці дані свідчать про достатньо невисокий вплив ДІУ на 

іпотечний ринок.  

Так, якщо загальна сума іпотечних кредитів, рефінансованих 

ДІУ, становила 2240,3 млн грн, то на цей же період (вересень 2012 ро-

ку) загальна сума іпотечних кредитів, виданих домогосподар- 

ствами, становила 80834 млн грн. Тобто питома вага рефінансованих 

ДІУ кредитів становила лише 2,77% [5]. 

За цих умов іпотечний ринок України характеризується доміну-

ванням депозитної моделі.  

Орієнтація на депозити за іпотечного кредитування часто кри-

тикується як неефективна та ризикова.  

Так, Ф. Уорнок зауважує, що під час домінування короткостро-

кових депозитів іпотечні кредити будуть або також короткострокови-

ми, або матимуть плаваючу ставку; як перше, так і друге вкрай невигі-

дно позичальникові [7, p. 53–54].  

Слід зазначити, що строкова структура депозитів в Україні  

історично несприятлива для довгострокового кредитування. На  

кінець серпня 2013 року загальний обсяг депозитів становив 

632,9  млрд грн.  

Водночас, довгострокові депозити (більше 2 років) становили 

лише 21,9 млрд грн (або 3,5%), середньострокові (від 1 до 2  років) – 

221,2 млрд грн (34,9%) [8]. 

Ці фактори зумовлюють низький рівень розвитку іпотечного 

ринку. Так, в умовах фінансової кризи обсяги іпотечного кредитування 

населення значно впали (табл.), а попит на іпотечні кредити обмежу-

ється високими ставками та в цілому невигідними умовами надання. 

Вважаємо, що однією із причин невдачі у створенні вторин- 

ного іпотечного ринку була не зовсім правильно обрана модель його 

розвитку.  

Так, В. Д. Базилевич, досліджуючи поширення моделей іпотеч-

ного ринку, зазначає, якщо англо-американська модель (модель, що 

передбачає відділення функції емітента іпотечних цінних паперів 

від  функції кредитора), заснована на домінуванні ринку капіталів 

і  англосаксонській системі права, розвивається у США, Англії, Авст-

ралії, Новій Зеландії, Південній Африці, Латинській Америці, то фран-

ко-німецька (де кредитор є емітентом іпотечних цінних паперів), що 

спирається на грошовий ринок і континентальний корпус права, поши-

рилась у Німеччині, Франції, Австрії, Італії, а також низці постсоціалі- 

стичних країн (Чехія, Словаччина, Латвія, Угорщина, Словенія) 

[1,  с.  228]. 

 



_________________________________________________  Серія економічна ________ 
__________________________________________________________________________ 

 151 

Таблиця 
 

Кредити, видані домогосподарствам 
 

 
Загальний обсяг кредитів,  

наданих домогосподарствам 
Загальний обсяг іпотечних  

кредитів 

2006 82 010 20 523 

2007 160 386 73 084 

2008 280 490 143 416 

2009 241 249 132 757 

2010 209 538 110 725 

2011 201 224 97 431 

2012 187 629 63 158 

Січень 200 027 95 218 

Лютий 197 881 82 931 

Березень 194 795 86 026 

Квітень 193 698 88 820 

Травень 192 082 86 686 

Червень 189 687 84 738 

Липень 189 760 83 764 

Серпень 189 431 82 477 

Вересень 189 063 80 834 

Жовтень 190 068 81 299 

Листопад 188 939 81 228 

Грудень 187 629 63 158 

2013   

Січень 188 269 60 835 

Лютий 188 219 60 993 

Березень 188 406 61 990 

Квітень 190 055 62 082 

Травень 190 824 63 882 

Червень 189 984 62 145 

Липень 190 785 61 267 

Серпень 192 970 60 629 

 

Джерело: Національний банк України [8]. 
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Із досвіду центральноєвропейських країн (Чехія, Словаччина, 

Польща, Угорщина) очевидно, що послідовне, еволюційне впрова-

дження німецької моделі іпотечного ринку, яке відбулось у Чехії та 

Словаччині, сприяло значному розвитку вторинного ринку; натомість 

Польща, яка на початку орієнтувалась на американську модель зі ство-

ренням спеціалізованої іпотечної установи, і досі зберігає переважно 

депозитно-орієнтовану систему іпотечного кредитування. Цікавим 

досвідом Чехії та Словаччини є застосування цими країнами паралель-

ної до банківської системи системи ощадно-будівельних кас, подібної 

до тієї, що існує в Німеччині. Дані установи відіграли подвійну роль: з 

одного боку, вони дозволили сформувати декілька цінових сегментів 

на ринку іпотечних кредитів (ті, що надаються банками, та ті,що на-

даються ощадно-будівельними касами).  

З іншого – функціонування ощадно-будівельних кас сприяло 

створенню інститутів підтримки для подальшого розвитку вторинного 

іпотечного ринку. 

Висновки. Наслідком розвитку системи іпотечного кредиту-

вання в Україні є збереження в основному депозитно-орієнтованої сис-

теми. Спроби запровадження вторинного іпотечного ринку, поклика-

ного залучити додаткові ресурси фінансового ринку, сьогодні не дали 

бажаного ефекту, що ми пов’язуємо насамперед із такими чинниками: 

– орієнтація на американську модель інституційної побудови 

ринку, що краще пристосована для англо-американської системи за-

кріплення майнових прав та спрямована на ринок капіталів фінансової 

системи; 

– застосування як центрального елементу іпотечного ринку 

Державної іпотечної установи, зв’язок якої з державою обмежує рин-

ково-орієнтований характер її поведінки; 

– неврахування досвіду трансплантації інститутів іпотечного 

ринку сусідніх держав (найперше, Польщі, Чехії, Росії); 

– в цілому слабкий рівень розвитку фінансового ринку; 

– відсутність довіри населення до фінансових інститутів. 

Незважаючи на те, що досі діяльність ДІУ не мала значного по-

зитивного впливу на розвиток іпотечного ринку, повна відмова від 

її  існування не є доцільною.  

Можливою є часткова трансформація її функцій: з одного боку, 

офіційне розширення її ролі на первинному ринку іпотечних кредитів 

шляхом реалізації Урядом через неї державних програм у сфері жит-

лового будівництва, з іншого – вжиття нею заходів щодо стимулюван-

ня емісії іпотечних цінних паперів фінансовими установами, що здійс-

нюють іпотечне кредитування. 
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Доцільною видається спроба формування за чеським прикладом 
паралельної системи іпотечного кредитування, зокрема через систему 
ощадно-будівельних кас. 
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Святокум И. О. Исторический аспект формирования ипотечного 

рынка в Украине. 
В статье рассматривается характер формирования ипотечного рын-

ка в Украине. Особенное внимание уделено развитию вторичного ипотечного 
рынка и проблемам, связанным з ним. 
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второго уровня, ипотечные ценные бумаги 

 
Svyatokum I. O. Historical Dimension of the Mortgage Market 

Formation in Ukraine. 
The article deals with the features of mortgage market formation in Ukraine. 

Particular attention is paid to development of the secondary mortgage market and 
problems lying therein. 

Key words: mortgage, mortgage market, secondary mortgage institution, 
mortgage securities. 
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УДК 338.48:343.72(477)        Л. М. Томаневич 

М. В. Рібун 
 

ПРОТИДІЯ ШАХРАЙСТВУ У СФЕРІ ТУРИЗМУ 
 
У статті розкривається сутність і зміст поняття «шахрайство» як 

однієї із форм економічної злочинності. Здійснено аналіз туристичного бізне-

су як об’єкта шахрайських дій, запропоновано запобіжні заходи щодо боро-

тьби із цим видом злочинності. 

Ключові слова: економічна злочинність, шахрайство, основні види 

шахрайства, туристичні афери. 

 

Постановка проблеми. Глобалізаційні і євроінтеграційні про-

цеси сприяли масовому розвитку туристичного бізнесу. Забезпечення 

безпеки туристичного бізнесу стало стратегічним завданням як органів 

державної влади,так і самих суб’єктів туристичної діяльності, які 

в  умовах жорсткої конкуренції докладають зусиль для підвищення 

якості туристичних послуг та формування системи безпеки туристич-

ного бізнесу. 

В умовах поглиблення соціально-політичної та фінансово-

економічної кризи злочинністьу сфері туризму єзагрозою для націо- 

нальної безпеки. У сучасному світі новітні технології створюють деда-

лі ширші можливості для вчинення такого виду злочину, як шахрайст-

во. Найчастіше шахрайські схеми виявляються під час виїзду громадян 

України за кордон.  

Шахрайство є негативним чинником, який суттєво впливає 

на  ефективність діяльності суб’єктів туристичної галузі, захищеність 

прав, свобод і законних інтересів громадян, підриває стабільність 

і  систему правопорядку в цілому.  

Стан дослідження. Проблеми протидії злочинності та шахрайс-

тва зокрема стали предметом теоретичних та практичних досліджень 

таких вітчизняних та зарубіжних учених, як: О. Мусієнко, О. Кельман, 

В. Білоус, Д. Березін, А. Волобуєв, О. Волохова, В. Гаєнко, В. Лавров, 

В. Ларичев, Т. Пазинич, С. Шаров, М. Карлін, Р. Чайковський, 

Р. Бєлкін, В. Ортинський, М. Шумилота інші. Водночас комплексне 

наукове дослідження шахрайства у сфері туризму не проводилося. Це 

зумовлює необхідність теоретичного дослідженняекономічної злочин-

ності туристичної галузі. 

Метою статтіє обґрунтування структурно-динамічних особли-

востей економічної злочинності загалом та дослідження туристичного 

бізнесу як об’єкта шахрайських дій, вивчення проблеми шахрайства 
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тазастосування ефективних запобіжних заходів боротьби з цим видом 

злочинності. 

Виклад основних положень. Злочинність є важливою соціаль-

ною проблемою, яка хвилює усі верстви населення. За даними опиту-

вання, проведеного Інститутом соціології НАН України у 2012 році, 

серед найбільших проблем, які непокоять жителів України, разом зі 

зростанням цін (80,6% опитаних), безробіттям (79,4%), невиплатою 

зарплат та пенсій (65,8%), стоїть проблема злочинності (45,5% – 4-те 

місце в рейтингу) [1]. 

На думку О. Кельмана, економічна злочинність – це сукупність 

умисних корисливих злочинів і осіб, які їх вчинили, у сфері легальної 

та нелегальної економічної діяльності, об’єктом яких є відносини вла-

сності та відносини у сфері виробництва, обміну, розподілу і спожи-

вання товарів та послуг [2]. 

В. Білоус вважає, що економічні злочини – це передбачені кри-

мінальним законом діяння у сфері економічних відносин, спрямовані 

на порушення відносин власності та існуючого порядку здійснення 

господарської діяльності [3]. 

А. Корчагін вважає. що економічні злочини - це суспільно небе-

зпечні діяння, що посягають на економіку як сукупність економічних 

відносин та завдають їй матеріальної шкоди [4]. 

Аналізуючи праці дослідників, зробимо висновок про те, що до 

економічних злочинів можна віднести більшість злочинних діянь у 

сфері бізнесу та економіки.  

Хоча до класифікації економічних злочинів не має єдиного під-

ходу, проте Л. Давиденко вважає, що усі економічні злочини можна 

розділити на три групи.  

До першої належать злочини, характерні для планової економі-

ки, а саме: розкрадання державного майна, зловживання службовим 

становищем та інші.  

Другу групу утворюють злочини, властиві ринковій економіці: 

ухилення від сплати податків, штучне підвищення цін, незаконна дія-

льність та ін.  

До третьої групи належать злочини, пов’язані з об’єктивними 

труднощами, зокрема: контрабанда, незаконний експорт, нецільове 

використання кредитів [5]. 

В. В. Глущенко та О. І. Карпов вважають, що до економічних 

злочинів належать [6]: 

– злочини проти банківської та акціосистеми обміну; кредитної 

системи; системи страхування і свободи конкуренції; порушення ав-

торських прав; 
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– ухилення від сплати податків; митні злочини; вимагання та 

хабарництво; 

– порушення законодавства про охорону праці; злочини проти 

споживачів, охорони довкілля; 

– шахрайство. 

У Кримінальному кодексі України поняття «шахрайство» трак-

тується як заволодіння чужим майном або придбання права на майно 

шляхом обману чи зловживання довірою [7]. 

Такий вид злочину, як шахрайство є найбільш «хитрим» і важко 

доказуваним, чим і користуються шахраї. Вони постійно вдосконалю-

ють своє злочинне ремесло, апробовують все нові способи обману й 

зловживання довірою громадян [8]. 

В сучасних умовах господарювання шахрайство характеризу-

ється зміною форм і видів, що обумовлене соціальними, політичними 

й економічними перетвореннями. 

Одними із найважливіших форм шахрайства є обман і зловжи-

вання довірою. З юридичної точки зору, обман – це перекручення іс-

тини або її замовчування. М. І. Панов зазначає, що перекручення істи-

ни може бути не лише результатом неправди, але й наслідком омани, 

недостатніх знань про відповідні обставини [8]. 

У звичайному значенні, під обманом розуміють неправдиві сло-

ва, вчинки та дії, брехню або ж хибне сприйняття дійсності. На ринку 

туристичних послуг шахрайські дії здійснювали окремі керівники ту-

ристичних груп, страхові компанії, іноземні медичні заклади, насампе-

ред через розміщення рекламних оголошень без наміру надавати обі-

цяні послуги. Зловживання довірою полягає в незаконному, злочинно-

му використанні своїх прав та можливостей. У випадку зловживання 

довірою шахрай вводить потерпілого в оману, використовуючи особ-

ливі стосунки довіри, які можуть бути обумовлені договором, угодою 

або службовим становищем. 

Існує чимало видів шахрайства в сучасних умовах господарю-

вання. Найбільш важливі з них зображено на рис. 

На етапі підготовки до вчинення шахрайства розробляється 

схема здійснення операції шахрайства, проводяться організаційні та 

технічні заходи, спрямовані на забезпечення можливості її практичної 

реалізації. Під часи розробки схеми проведення шахрайських дій оби-

рається оптимальний з погляду шахраїв варіант поведінки [8]. 

До числа організаційних заходів сучасних видів шахрайства 

можна віднести реєстрацію підприємства, відкриття рахунків, оформ-

лення оренди приміщення, налагодження ділових стосунків на коруп-

ційних умовах, пошук потенційно схильних до обману жертв. 
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Рис. Види шахрайства [8] 

 

Технічні заходи пов’язані з виготовленням необхідних докумен-

тів, придбанням офісного устаткування, установленням необхідних 

даних для подальшої фальсифікації. 

О. В. Волохова класифікує способи вчинення шахрайства за ці-

лями вчинення, тобто на що спрямовано намір: на заволодіння чужим 

майном або придбання права на майно [9]. 

У криміналістичній літературі запропоновано класифікувати 

способи шахрайства за такими підставами: 

1. Залежно від спрямованості шахрайського посягання:  

• способи шахрайства з метою заволодіння державним  

майном; 

• способи шахрайства з метою заволодіння індивідуальним май-

ном громадян. 

2. Залежно від сфери економічної діяльності:  

• побутовогообслуговування;  

• страхування;  

• соціального захисту;  

• туризму;  

• вивозу робочої сили за кордон. 

3. Залежно від характеру «відносин», які виникають між підпри-

ємствами або господарськими товариствами:  

• фіктивне представництво;  

• фіктивне посередництво;  

• одержання кредитів під фіктивні проекти. 
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4. Залежно від тривалості злочину:  

• одноразові;  

• тривалі. 

5. Залежно від характеру локалізації шахрайства:  

• спрямовані на вузьке коло жертв;  

• такі, що охоплюють велике коло населення [8]. 

Аналізуючи шахрайство як один із видів економічної злочинно-

сті, закцентуємо увагу на його виявах у туристичній галузі. 

Із розвитком ринку туристичних послуг, збільшенням попиту на 

туристичні продукти і зростанням числа споживачів туристичний біз-

нес став дуже привабливим для різних авантюристів і шахраїв. 

У сфері як вітчизняного, так і міжнародного туристичного біз-

несу існує чимало шахрайських схем, деаферисти наживаються на не-

досвідчених громадянах. 

Отже, шахрайські діяння у сфері туризму можна згрупу- 

вати  так: 

1. Шахрайство, ініційоване туристами. Насамперед, це поши-

рення негативної інформації про туроператорів та турагентів; фіктивні 

скарги на неналежну якість послуг із метою наживи; низький плато-

спроможний попит, пов’язаний із потребою економії коштів; викорис-

тання екскурсійних та відпочинкових турів для незаконної еміграції з 

країни; недисциплінованість під час переїздів та проживання в готе-

лях; використання схем ухилення від сплати низки послуг, що вклю-

чені до вартості туристичного продукту. 

2. Шахрайські дії, ініційовані туроператорами. Цей напрям шах-

райства обумовлений неналежною якістю підготовленого турпродук-

ту; фактичною відсутністю або зменшенням обсягу певних послуг, що 

були включені до вартості турпродукту та оплачені туристами; надан-

ням недостовірної інформації турагентам; діяльністю туристичних 

фірм-одноденок; ухиленням від сплати податків; невиконанням умов 

договорів бронювання номерів та перевезення туристів, недостовірною 

податковою та фінансовою звітністю. 

 3. Шахрайські дії, ініційовані турагентами пов’язані з неналеж-

ним рівнем сервісу; низьким рівнем кваліфікації персоналу; продажем 

фіктивних турів; недобросовісною конкуренцією; неналежним пред-

ставлення продукту, зокрема й неефективною маркетинговою політи-

кою; діяльністю туристичних клубів, працевлаштуванням через турис-

тичні агентства. 
4. Шахрайські дії, ініційовані державними органами влади.  

Такий напрям шахрайських діянь пов’язаний насамперед із частою 
зміною законодавства у сфері оподаткування та прийняття законодав-
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чих актів, що гальмують розвиток туризму; рейдерством у туризмі; 
відсутністю належної підтримки суб’єктів туристичної діяльності;  
відсутністю державних гарантій під комерційне кредитування; невре-
гульованістю страхової діяльності та діяльності з автоперевезень лю-
дей і вантажів: порушенням Закону України «Про туризм». 

5. Шахрайство, ініційоване готелями. Статистика свідчить, що 
дуже часто туристам пропонуютьпослуги нижчої якості, ніж зазначено 
в договорі; вимагають оплати послуг, які вже безпосередньо були 
включені до програми туру. Також спостерігаються випадки з низьким 
рівнем обслуговування туристів; низькою кваліфікацією працівників; 
частішають проблеми у сфері страхування готельних послуг. 

6. Шахрайство з боку фірм-перевізників характеризується зави-
щенням реальних витрат із метою підвищення вартості подорожі; не-
відповідністю умов перевезення вимогам законодавства; використан-
ням морально та фізично застарілої техніки; упередженістю водіїв та 
низькою культурою роботи із клієнтами; значною ризиковістю діяль-
ності з перевезень пасажирів та вантажів. 

7. Шахрайство у сфері діяльності страхових компаній. Цей вид 
шахрайства може бути здійснений на всіх етапах укладання і виконан-
ня договору страхування. Шахрайство у сфері страхування туристич-
ної діяльності пов’язане зухиленням від виплати страхових відшкоду-
вань або їх несвоєчасною виплатою; неправомірним заниженням роз-
міру страхових виплат; відсутністю представників страховика на місці 
виникнення страхового випадку; прихованням статті договору; непро-
зорістю діяльності; недосконалістю фінансової звітності. 

8. Кіберзлочинність – порушення чужих прав та інтересів щодо 
автоматизованих систем обробки даних (шахрайство з кредитними 
картками, створення вірусів, крадіжка інформації та особистих даних, 
крадіжка послуг, шахрайство з банківськими кредитами).  

Із досліджень Асоціації лідерів туристичного бізнесу України 
очевидно, що в більшості європейських країн із метою захисту прав 
споживачів туристичних послуг розроблено законодавчо обґрунтовані 
страхові механізми. Іншими словами, європейський турист знає, що у 
випадку критичної ситуації його права захищені, а всі матеріальні 
втрати будуть компенсовані. Натомість український турист такої впев-
неності позбавлений [10]. 

На вітчизняному туристичному ринку склалися сприятливі  
умови для всіляких зловживань з боку різних суб’єктів туристичної 
діяльності. Однією з основних перешкод для стабільності цієї галузі 
є  створення фінансово-туристичних пірамід, що призводять до  
банкрутства турфірм. Перелік українських турфірм-банкрутів пред- 
ставлено  у  таблиці. 
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Таблиця 
 

Банкрутство найбільших туроператорів за 2010–2012 роки 
 

Туристичний підрозділ групи компаній 
 TasdemirGroup (Турція) 

Туристичний агент  
ВАТ «ЕТА Україна» 

Український туроператор 
ВАТ «Туристична компанія «Анекс 

Тур Україна» 

Україський туроператор ВАТ «Карія Тур» 

Україський туроператор Туроператор «Слобода Тур»  

Україський туроператор Туроператор «Проланд» 

Україський туроператор Туроператор «Зета» 

Британський туроператор Holidays 4 UK 

Британський туроператор FlightOptions 

Російський туроператор «Раена» 

Естонський туроператор Estour 

 

Джерело: [11]. 

 

На жаль, держава не гарантує надійності й добросовісності ту-

роператора, який акумулює в себе великі суми коштів. Здійснюючи 

туроператорську діяльність, дуже часто відбувається нецільове вико-

ристання коштів туристів. Заборона на нецільове використання грошей 

туристів оператором повинна бути прописана у законодавстві.  

Висновки. В результаті дослідження виявлено, що безпека 

суб’єктів туристичної діяльності є найважливішою умовою форму- 

вання сприятливих умов розвитку туристичної галузі, підвищення  

рівня туристичної привабливості та утвердження туристичного  

іміджу країни. Розгляд шахрайства як соціально негативного явища 

передбачає впровадження відповідної стратегії, одним з основних на-

прямів якої є попередження злочинності. В результаті реалізації такої 

стратегії кількість шахрайських дій, зокрема, туристичних афер, може 

бути значно меншою. 

Отже, з метою зменшення рівня злочинності та протидії шах-

райству у сфері туризму необхідно консолідувати зусилля багатьох 

країн, розробити стратегію економічної безпеки галузі, в процесі реа-

лізації якої забезпечити впровадження прозорих і чесних правил кон-

куренції між суб’єктами туристичної діяльності; проводити 

обов’язковий аудит туристичних операторів аудиторськими компанія-

ми, а також оприлюднювати фінансову звітність туроператорів; перег-

лянути та удосконалити законодавчі норми діяльності туристичних 

підприємств; формувати систему внутрішнього контролю в туристич-

них фірмах. 
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Реалізація стратегії економічної безпеки туристичного бізнесу 
сприятиме посиленню позитивного іміджу України на міжнародному 
туристичному ринку. 
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Томаневич Л. М., Рибун М. В. Противодействия мошенничеству в 

сфере туризма. 
Обоснована сущность и содержание понятия «мошенничество», как 

одной из форм экономической преступности. Осуществлен анализ туристи-
ческого бизнеса, как объекта мошеннических действий, предложены меры 
предосторожностей относительно борьбы с этим видом преступности. 
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новные виды мошенничества, туристические аферы. 

 
Tomanevich L. M., Ribun M. V. Swindle prevention in tourism. 
The article deals with essence and maintenance of concept «swindle» as one 

of forms of economic criminality. The analysis of tourist business as an object of 
knavish actions is carried out, the measures of caution concerning the fight against 
this type of criminality are offered. 
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УДК 504:364.254                Р. І. Тринько 

 

СОЦІАЛЬНА НЕБЕЗПЕКА  
ТЕХНОГЕННОГО ПОХОДЖЕННЯ 

 
Розглянуто проблему соціальної диференціації регіонів України на фоні 

поглиблення економічної кризи та формування негативних тенденцій екологі-

чної ситуації. Встановлено відсутність позитивного взаємозв’язку між ма-

теріальним становищем населення (за розміром заробітної плати) та соціа-

льним добробутом, що створює передумови соціальної небезпеки. 

Ключові слова: соціальні індикатори, екологічна та соціальна агреси-

вність, фізичне та психологічне здоров’я населення, інтоксикація, контаміна-

ція, деструкція, нейоризація. 

 
Постановка проблеми. Сучасна економічна криза з усією гост-

ротою порушила приховані проблеми у розвитку як світової, так і націо-

нальних економік. За останні роки, на думку В. Оскольського, в Україні 

відбулися катастрофічний спад обсягів виробництва, зниження ділової 

активності суб’єктів господарювання, масштабне безробіття, «параліч» 

платіжно-розрахункової системи і криза банківської ліквідності, скоро-

чення імпорту та експорту, зменшення доходів бюджету і  валютних 

надходжень за значного нагромадження зовнішньої та внутрішньої за-

боргованості. Істотне зниження реальних доходів і рівня життя населен-

ня не лише засвідчили нераціональність структури та рівня розвитку 

окремих елементів і підсистем економіки, а й чітко відобразили недолі-

ки й прорахунки в господарському механізмі країни [6, с. 4].  

В. Оскольський обґрунтував низку проблем та факторів, подо-

лання яких, на його думку, може бути запорукою сталого економічно-

го зростання. До таких він відносить:  

– застарілість, надмірну енерго- та матеріаломісткість, значний 

рівень відходів виробничих технологій;  

– небезпечно високу спрацьованість основних фондів;  

– недосконалість експортного потенціалу;  

– нерозвинутий внутрішній ринок;  

– неконкурентоспроможність вітчизняної продукції;  

– відсутність соціальної орієнтації виробництва;  

– високий рівень втрат ресурсів і недостатню утилізацію та ре-

циклювання антропогенної вторинної сировини;  

– низьку тривалість життя, депопуляцію населення;  

– занепад села, безробіття, масштабну трудову міграцію працез-

датного населення за кордон тощо;  
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– низький рівень доходів, якості життя та захищеності життє- 
діяльності більшості населення;  

– недосконалу нормативно-законодавчу базу забезпечення еко-

логічних прав громадян, незадовільний стан законодавства щодо охо-
рони навколишнього середовища та переходу до сталого розвитку, 
низький рівень екологічної культури більшості населення й недостат-
ню екологічну свідомість осіб, які приймають управлінські рішення 

в  цій сфері [6, с. 5]. 
Автор констатує, що «для забезпечення сталого економічного 

зростання необхідно усунути ці бар’єри. Слід наголосити, що для ви-
рішення кожної із проблем потрібно кілька, а деяких з них – багато 
років» [6, с. 5]. 

Стан дослідження. Економічні кризи останніх років підтверди-
ли безперспективність існуючих тенденцій соціально-економічного 
розвитку. Хоча проблеми економіки України і мають свої національні 
особливості, притаманні лише українській спільноті (політична та ре-

лігійна роздвоєність, працелюбство на тлі марнотратства, засади коле-
ктивізму з виявами індивідуальності), однак їй властиві спільні зі Сві-
товим Співтовариством проблемні ознаки – обмеженість природних 
ресурсів для підтримки традиційних темпів виробництва, процеси ста-

ріння та депопуляції населення на тлі катастрофічного зростання насе-
лення в Азії, Африці та Латинській Америці, невпинне зростання пот-
реб людства (хоча не завжди оправданих) та масштабів виробництва, 
що призводить до виснаження живої природи, руйнування природних 
біогеоценозів, зникнення багатьох видів рослин і тварин, скорочення 

біорозмаїття планети, погіршення умов життя людей, збільшення кіль-
кості чинників, шкідливих не лише для рослинного і тваринного світів, 
а й здоров’я людини.  

Усередині другої половини ХХ століття міжнародна спільнота 

зробила висновок про наявність органічного зв’язку між соціально-
економічним розвитком і станом довкілля. До проблеми «людина – 
природа» було привернуто увагу в матеріалах Декларації першої кон-
ференції ООН із довкілля (Стокгольм, 1972 р.), доповіді Римського 

клубу «Межі зростання» (1972 р.).  
На тлі масштабної стурбованості світової громадськості про-

блемами економічного розвитку та довкілля не залишилася осторонь 
і  наукова спільнота. Сформувалися такі наукові напрями, як екологія 
людини, глобальна екологія та глобалістика, соціальна екологія, еко-

логія персоналу, біоетика, етика довкілля, етика землекористування, 
етика використання обмежених природних ресурсів. Отримала ви-
знання та сформувалася концепція нової гуманістичної спрямованості 
під назвою «етика рятівного човна» (life – boat etics). Вагомий внесок 
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у  розвиток екологічної глобалістики зробила діяльність Римського 
клубу – Міжнародної громадсько-наукової організації за участю таких 
особистостей, як А. Печчеї, Дж. Форрестер, Д. Медоуз, М. Месарович 
та нашого земляка Б. Гаврилишина.  

Проблему екологічного зрівноваженого розвитку розглядали 

у  своїх численних працях такі вітчизняні учені, як Є. Борщук, О. Век-

лич, В. Гордієнко, Б. Данилишин, В. Кравців, Л. Корнійчук, В. Куд-

рявцев, М. Малік, М. Руденко, І. Синякевич, А. Січайов, П. Скрипчук, 

Ю. Стадницький, Ю. Тупиця, М. Хвесик, О. Шубравська та інші. 

У досить ґрунтовному науковому виданні «Національна паради-

гма сталого розвитку України» [4] окреслено діалектичний шлях вини-

кнення та основні принципи реалізації сталого розвитку України. Зок-

рема в згаданій праці відзначено, що серед значної кількості наукових 

концепцій і теорій світового розвитку у світі та в Україні до 70-х років 

ХХ ст. домінував техногенний тип економічного розвитку. Для на-

шої держави навіть досі за фактом цей тип розвитку, зважаючи на ви-

сокоіндустріалізований технологічний уклад національного господарс-

тва, є переважальним. Це природомісткий (природоруйнівний) тип 

розвитку, який базується на використанні штучних засобів виробницт-

ва, створених без урахування екологічних обмежень. Характерними 

ознаками техногенного типу розвитку є швидке й виснажливе викори-

стання невідновлюваних видів природних ресурсів (насамперед корис-

них копалин), недоексплуатація відновлюваних ресурсів (ґрунти, ліси 

тощо) зі швидкістю, яка перевищує можливості їх відтворення і відбу-

дови [4, с. 5].  

Донедавна біосферою користувалися за відомим принципом 

Мічуріна – «не чекати милостині від природи, а взяти її в неї – наше 

завдання».  

Мета статті полягає у дослідженні причинно-наслідкового 

зв’язку між економічним розвитком регіонів України та соціальним 

комфортом (дискомфортом) населення. 

Виклад основних положень. Стосовно концептуальних погля-

дів на вирішення проблеми гармонійного взаємоіснування Людини і 

Природи, то у світі сформувалося декілька концептуальних поглядів 

на вирішення цієї проблеми. Найбільш рельєфно сформувалися такі 

концепції екологоорієнтованого розвитку, як екотопія, антропоцент-

ризм, екоцентризм, біоцентризм та ноосферна концепція.  

Найпоширенішою та найшкідливішою концепцією взаємовідно-

син Людини і Природи вважаємо антропоцентричну концепцію, ос-

новою якої є система уявлень групового егоїзму, в якій світ людей 

(як  і  за Мічуріним) протиставлений світу природи, де тільки людина 



_________________________________________________  Серія економічна ________ 
__________________________________________________________________________ 

 165 

має вищу цінність. Основним постулатом антропоцентричної кон- 

цепції є прагматичний імператив – правильно й дозволено те, що кори-

сне людині, суспільству. Сама ж природа трактується як знеособлене 

навколишнє середовище. Згідно з цією концепцією етичні норми й 

правила поширюються на світ людей, але не поширюються на взаємо-

дії зі світом природи [4, с. 6].  

Домінування цієї концепції упродовж багатьох років спричини-

ло критичний стан взаємовідносин між Людиною і Природою.  

Можливо, з певним спізненням, але світова спільнота зрозуміла 

всю пагубність бездумного ставлення людини до природи.  

Стрімкий розвиток НТП сформував у суспільства відчуття неза-

лежності від природи, стимулював до прогресивної діяльності і, як 

наслідок, ми маємо глобальні зміни в екосистемі, що можуть стати 

загрозою для людського існування.  

Є. М.  Борщук вважає, що «нині загальновизнаним вважається 

те, що сучасна цивілізація в межах пануючих концепцій вичерпала 

можливості свого стійкого розвитку і не спроможна забезпечити в но-

вих умовах нормальне функціонування соціуму. Глобальними наслід-

ками такого становища може стати екологічна катастрофа, соціальна, 

нестабільна як в окремих державах, так і в глобальних масштабах» 

[1,  с.  178].  

Епохальною подією на шляху дослідження розвитку суспільства 

з урахуванням економічних, соціальних та екологічних аспектів можна 

вважати представницьку конференцію ООН із проблем довкілля та 

розвитку в Ріо-де-Жанейро (1992 р.), яку часто називають «самітом 

Землі», «світовим самітом», «самітом у Ріо». Важливість цієї концепції 

для подальшого суспільного розвитку за формулою «людина – приро-

да» підтверджується тим, що на ній було представлено уряди 178 дер-

жав, зокрема понад 100 глав держав, більше, ніж 500 неурядових  

(недержавних) організацій і груп. Загалом до Ріо-де-Жанейро з’їхалося 

30 тис. учасників цього заходу. Конференція прийняла такі важливі 

документи, як: «Декларація Ріо з довкілля та розвитку», «Порядок 

денний на ХХІ ст.» (Adenda 21»), «Кліматична концепція», «Конвенція 

з біорозмаїття», «Принципи щодо лісів».  

На Міжнародній конференції в Ріо обговорення проблеми без-

конфліктного співіснування Людини і Природи проводилося у таких 

аспектах:  

– марнотратне витрачання енергії та інших природних ресурсів;  

– убогість «третього світу»;  

– споживацькі апетити розвинутих країн;  

– зростаючий антропогенний тиск на природу;  
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– прогресуюче опустелювання і зневоднення масштабних  

територій.  

На противагу усім викликам, які сформовані бездумним (без 

обмежень) використанням результатів НТП, світова спільнота, насам-

перед наукова, обґрунтовує й висуває ідею сталого розвитку.  

Ще 1962 р. Генеральна Асамблея ООН ухвалила спеціальну ре-

золюцію «Економічний розвиток і охорона природи». Важливим кро-

ком стало прийняття ХІІ сесією Генеральної конференції ЮНЕСКО у 

1970 р. програми «Людина і біосфера». У червні 1972 р. у Стокгольмі 

відбулася Конференція ООН із навколишнього середовища, рішення 

якої стали історичними для всього людства [1, с. 180]. 

У 1984–1987 рр. за участю ООН було створено Міжнародну ко-

місію з навколишнього середовища і розвитку (Комісія Брундтлант). 

У  доповіді комісії «Наше спільне майбутнє» наголошувалося на необ-

хідності переходу до стійкого розвитку. У цій доповіді під «стійким» 

визначався такий розвиток, який задовольняє потреби теперішнього 

часу, не підриваючи спроможність майбутніх поколінь задовольняти 

свої потреби.  

За матеріалами вже згадуваної в Ріо-де-Жанейро конференції 

було прийнято низку документів, в яких відзначалося, якщо людство 

не знайде відповідні механізми оптимізації взаємовідносин із приро-

дою, то воно вже приречене на загибель. Усі учасники конференції 

зійшлися на тому, що настала нагальна потреба зміни парадигми соці-

ального розвитку, основою якої повинен бути принцип sustainable 

development – розвиток, узгоджений із характером еволюції природних 

систем (сталий розвиток).  

На необхідності зміни парадигми соціального розвитку наголо-

шує академік НАН України А. Чухно. Він пише: «Усе ширше розгор-

тається криза індустріальної парадигми економічної теорії, виявляєть-

ся її необхідність новому фактору виробництва – інформації і знанням, 

переходу від домінування матеріальних благ до панування послуг (в 

яких праця не матеріалізується, а виступає як діяльність), тобто від 

матеріального виробництва до панування нематеріального» [10, с. 21]. 

За таких умов роль людини не тільки не зменшується, а навпаки 

– суттєво зростає як носія інтелектуальної власності. Окремі науковці 

наголошують на тому, що важливою передумовою сталого (зрівнова-

женого) розвитку є не просто забезпечення ефективності праці люди-

ни, але й постійне її збагачення як носія знаннєвого капіталу [3, с. 11]. 

Водночас науковці попереджають про можливі катастрофічні 

наслідки для суспільства, зумовлені постійним ігноруванням бережли-

вого ставлення до довкілля.  
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Професори, доктори економічних наук Л. Корнійчук та В. Шев-

чук про можливі негативні наслідки збереження сучасної економічної 

парадигми соціального розвитку розмірковують так: «при збереженні 

існуючих тенденцій у світовому промисловому виробництві та інших 

галузях економіки до 2100 р. на Земній кулі взагалі можуть зникнути 

атмосферне повітря і чиста вода» [2, с. 13]. 

Причинами незадовільного стану навколишнього природного 

середовища є у більшості застарілі технології як у металургійній, гір-

ничій, енергетичній галузях промисловості, так і в агропромисловому 

комплексі, а також зношеність на 70–80% основних фондів усіх галу-

зей господарського комплексу. 

Крім промислових підприємств, які дають понад 70% усіх шкід-

ливих відходів, «левову частку» їх продукують підприємства 

АПК.  О. Ф. Савченко та І. Л. Карпенко всі екологічні загрози середо-

вищу життєдіяльності структуризують, що можна відтворити за такою 

схемою (рис.): 

 

 
 

Рис. Структуризація джерел екологічних загроз 

 
Розроблено автором на основі [7, с. 100]. 

 

Вважаємо, що аналогічно впливає якість довкілля на працівни-

ків й у промисловості. З метою дослідження взаємозалежності між 

складовими «економічний → екологічний → соціальний» розвиток ми 

провели такі розрахунки. Всі області України (охоплюючи АР Крим) 

були розміщені в рейтинговий ряд за показником обсягу валового ре-

гіонального продукту на одну особу. Подальшим кроком було форму-
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вання груп областей за принципом рівних частот, тобто на основі рей-

тингового ряду за обсягом валового регіонального продукту на одну 

особу було утворено групи із п’яти областей в  кожній.  

Так Україною було утворено п’ять груп областей. За виділеними 

групами були розраховані середні показники, результати яких наведе-

но в табл. 1.  
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Аналіз результатів розрахунків свідчить, що: 

по-перше, економічний розвиток регіонів України супрово- 

джується випереджаючими темпами забруднення навколишнього се-

редовища. Під час зростання обсягу ВРП на одну особу (цей показ- 

ник може бути прирівняний до показника продуктивності праці) 

у  V  групі областей щодо І у 2,4 раза викиди шкідливих речовин 

на  одиницю площі зростають в 5,3 раза, тобто на 1% зростання про- 

дуктивності праці екологічна забрудненість зростає на 3,2% або темпи 

росту забрудненості території перевищують приріст ВРП на одну  

особу в 3,2 раза; 

по-друге, з економічним розвитком регіонів підвищується на 

34,2% середньомісячна оплата праці, тоді як випереджаючими темпа-

ми зростає захворюваність населення від вживання наркотичних речо-

вин – у 2,9 раза; 

по-третє, в економічно розвинутих регіонах, але одночасно еко-

логічно забруднених, зростає агресивність населення. В V групі облас-

тей смертність від нападів із метою вбивства чи нанесення тілесних 

ушкоджень є вищою проти І групи областей у 2,2 раза; 

по-четверте, в економічно розвинутих із вищим заробітком  

регіонах є проблеми в сімейних відносинах. Практично в V групі обла-

стей кожна третя сім’я розпадається. А це осиротілі діти за живих ба-

тьків, додаткові затрати суспільства на отримання сиріт, уражена пси-

хіка дітей та можливість поповнення ними кримінального середовища. 

Багаточисельні літературні джерела підтверджують, що наяв-

ність в атмосферному повітрі шкідливих речовин збільшує захворюва-

ність населення на 30–40%.  

Ми спробували вирахувати інтегральний показник соціального 

дискомфорту в регіонах із різним рівнем економічного розвитку. Для 

розрахунку такого інтегрального показника були використані такі дані:  

– забрудненість території; 

– загальний рівень смертності населення; 

– рівень злочинності; 

– коефіцієнт розлучень. 

Інтегральний показник розрахований за загальноприйнятою ме-

тодикою. Зіставлення інтегрального показника соціального комфорту 

та показника економічного розвитку регіонів підтвердили наявність 

між ними прямого функціонального зв’язку, тобто результатом еконо-

мічного розвитку окремих регіонів є суттєве погіршення соціального 

комфорту, соціальної безпеки.  

Економічний розвиток окремих регіонів супроводжується 

п’ятикратним погіршенням екологічної ситуації.  
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Взаємозв’язок економічного розвитку та соціального комфорту 

зображено у табл. 2.  

 
Таблиця 2 

 

Взаємозалежність економічного розвитку  

та соціальної безпеки регіонів 
 

Групи областей 
України за розміром 

ВРП на 1 особу,  

тис. грн 

Кількість 

областей 

Середній розмір 

ВРП на 1 особу 

Інтегральний  

показник соціального 
комфорту 

тис. грн 
у % до  

І групи 
І 

у % до І 

групи 

І 10,9 – 13,8 5 12,4 100,0 0,6358 100,0 

ІІ 13,9 – 14,8 5 14,4 116,1 0,7008 110,2 

ІІІ 15,4 –16,5 5 16,0 129,0 0,7890 124,1 

IV 17,3 – 23,6 5 20,5 165,3 0,9224 145,1 

V 23,7 – 34,7 5 29,2 235,5 1,2834 201,9 

Україною 25 23,6 190,3 1,0000 × 

 

Отже, можна зробити висновок, що економічний розвиток регі-

онів супроводжується адекватним погіршенням соціальної безпеки. 

Вважаємо, що соціальна небезпека має техногенне походження,  

оскільки ускладнення екологічної ситуації супроводжується цілим 

комплексом негативних соціальних наслідків, що проілюстровано  

даними табл. 1.  

Висновки. В Україні є висока диференціація регіонів за еконо-

мічним розвитком. Більш високий рівень економічного розвитку су-

проводжується зростанням техногенного навантаження та загострен-

ням екологічної ситуації. Під час зростання економічного розвитку на 

1% екологічне забруднення зростає на 3,2%, що свідчить практично 

про відсутність ефективної екологічної політики. 

Зростання економічного розвитку регіонів відбувається на фоні 

соціальних загострень, формування соціальної небезпеки. 

Для уникнення соціальних протистоянь та пом’якшення нега- 

тивних наслідків, які спричинені екодеструктивними факторами,  

потрібна політика збалансованого економічного, соціального та еколо-

гічного розвитку. 
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Тринько Р. И. Социальная опасность техногенного проис- 

хождения. 
Рассмотрено проблему социальной дифференциации регионов Украины 

на фоне углубления экономического кризиса и формирования отрицательной 

тенденции экологической ситуации. Установлено отсутствие положитель-

ной взаимосвязи между материальным состоянием населения (за размером 

зарплаты) и социальным благополучием, что создает предпосылки социальной 

безопасности. 

Ключевые слова: социальные индикаторы, экологическая и социаль-

ная агрессивность, физическое и психологическое здоровье населения, инток-

сикация, контаминация, деструкция, нейорызацыя. 

 

Trinko R. I. Social danger of man-made origin. 

The article deals with the problem of social differentiation of the regions of 

Ukraine against the background of deepening economic crisis and the formation of 

the negative trends of the ecological situation. The absence of a positive relationship 

between the physical state of the population (over the size of the salary) and social 

well-being, which creates conditions of social security is defined. 

Key words: social indicators, ecological and social aggression, physical 

and psychological health, toxicity, contamination, destruction. 
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УДК 330.01:364                О. Й. Хомин,  

О. І. Бутрин 

 

МОДЕРНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 
 
В статті визначаються шляхи модернізації соціальної сфери держави. 

Зазначено державні пріоритети у забезпеченні соціального захисту населення. 

Розглянуто особливості соціального захисту різних категорій населення. 

Зроблено спробу виокремити особливості модернізації соціального захисту 

різних категорій населення, зокрема зайнятих працівників, обездолених, ін-

валідів, людей старше 75 років. 

Ключові слова: соціальний захист, модернізація, соціальна допомога, 

зайняті працівники, обездолені, інваліди, люди старше 75 років. 

 
Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку в Україні 

потребує вдосконалення система соціального захисту. Управлін 

ня цією сферою не в змозі забезпечити достатній рівень соціального 

захисту населення. В сучасних умовах забезпечується лише низький 

рівень якості послуг. Спостерігаємо труднощі в отриманні державних 

коштів у наданні соціальних допомог, що спричинює невдоволеність 

громадян соціальною політикою держави. Тому необхідно модернізу-

вати існуючу систему соціального захисту, знайшовши найбільш оп-

тимальні його шляхи. 

Вже не перший рік (з 2010 р.) наша держава взяла курс на модер-

нізацію, основні завдання та принципи якої визначені у президентській 

Програмі економічних реформ «Заможне суспільство, конкурентоспро-

можна економіка, ефективна держава». Пріоритетним напрямом в ній 

визначено гуманізацію розвитку (збільшення соціальних інвестицій у 

людський капітал, формування сучасної інфраструктури життєзабезпе-

чення). Модернізація країни повинна призвести до високого рівня ро-

звитку індустріалізації, науково-технічного прогресу, стабільного еко-

номічного становища, високого рівня та якості життя населення. 

Процес модернізації охоплює комплекс взаємопов’язаних відо-

кремлених процесів, з яких найвагомішими є: соціальна, економічна та 

культурна модернізації. 

Метою статті є визначення шляхів модернізації соціальної сфе-

ри держави. Зроблено спробу окреслити особливості модернізації со-

ціального захисту різних категорій населення, а саме: зайнятих праців-

ників, обездолених, інвалідів, людей старше 75 років. 
Стан дослідження. Пошуком шляхів створення ефективної сис-

теми соціального захисту займалось багато науковців, зокрема: 
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П.  Базилюк, І. Гнибіденко, Й. Кок, О. Куценко, Е. Лібанова, С. Палій, 
Л. Хижняк та інші. 

Виклад основних положень. Під модернізацією розуміють 
процес оновлення чинних і запровадження нових інноваційних механі-
змів державного управління системою соціального захисту та надання 
соціальних послуг населенню в Україні шляхом запозичення кращих 
моделей, елементів зарубіжного досвіду, які відповідають нормам, 
стандартам і цінностям розвинутих демократичних країн [2].  

Модернізація національної економіки зумовлена забезпечити 
економічні, соціальні та культурні потреби населення країни. 

В Україні потребує модифікації сама концепція формування по-
літики соціального захисту населення через визначення якісних пара-
метрів державного регулювання соціального захисту, за якої держава є 
головним гарантом життєдіяльності та ефективного функціонування 
економічної системи й активним організатором та координатором еко-
номічних зусиль, що визначає оптимальні цілі та параметри суспільно-
го розвитку, створюючи умови та механізми їх досягнення. 

Аналіз суспільних організаційних форм соціального захисту на-
селення свідчить, що в Україні вироблення державної політики соціа-
льного захисту населення потребує застосування змішаної моделі роз-
робки державної політики, яка поєднує централізовану та демократич-
ну моделі за критерієм відносини за лінією «центр – регіони» та пріо-
ритетної ролі громадянського суспільства у встановленні цілей 
та  завдань такої політики. 

Змішана модель є оптимальною в українських реаліях, оскільки 
містить механізми залучення до вироблення політики суспіль- 
них груп та організацій, що беруть участь у розробці та реалізації  
різноманітних програм та проектів, при сильному централізованому 
управлінні [6] .  

На наш погляд, необхідно діяти у два етапи: по-перше, провести 
інвентаризацію усіх соціальних пільг. Слід ґрунтуватись на тому, що 
надавати державну допомогу заможним громадянам, водночас обділя-
ти тих, хто її реально потребує, є аморально та неефективно. Державна 
опіка має бути конкретною та справедливою. Другим моментом має 
бути перехід на грошову, монетарну форму допомоги за адресним 
принципом. 

Для України соціально-економічна модернізація означає:  
• підвищення дієвості державної економічної політики в умовах 

зростаючих викликів для її суверенності з боку посткризового глобалі-
зованого світу;  

• зміцнення конкурентоспроможності економіки та підвищення 
продуктивності праці як підґрунтя забезпечення довгострокової стабі-
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льності та динамічності економічного зростання і поліпшення соціаль-
но-економічних показників; 

• модернізацію системи соціального захисту населення для на-
дання їй ефективності з метою подолання бідності та забезпечення 
стабільного добробуту громадян [4].  

Надання соціального захисту громадянам повинно відбуватися 
не як державна доброчинність, а як гарантії, які надаються державою 
для забезпечення дотримання прав людини. Окрім того, система соці- 
ального захисту має бути диференційована, багаторівнева та діяти на 
всіх рівнях, визначивши права та обов’язки кожного. 

Політика соціально-економічної модернізації країни нерозривно 
пов’язана із забезпеченням збалансованого розвитку регіонів, упрова-
дженням дієвої регіональної політики. У комплексі це забезпечить 
ефективне використання наявного у країні ресурсу розвитку, адекват-
ний соціальний ефект позитивних економічних зрушень [5]. 

Бюджет України у 2012 р. став одним із найбільш соціально  
орієнтованих: його видатки на духовний і фізичний розвиток порівня-
но з 2011 р. зросли на 43,3%, на охорону здоров’я та освіту – на 11,1%, 
соціальний захист і соціальне забезпечення – 18,4% [5]. 

На регіональному рівні модернізація соціального захисту різних 
категорій населення здійснюється на основі президентської Програми 
економічних реформ «Заможне суспільство, конкурентоспроможна 
економіка, ефективна держава».  

У всіх регіонах держави пріоритетними завданнями забезпечен-
ня соціального захисту населення є: 

 забезпечення дотримання законодавчих гарантій соціального 
захисту населення; 

 створення відповідно до встановлених міжнародних станда-
ртів дієвої, інноваційної та конкурентної системи соціальних послуг; 

 розробка проектів галузевих, регіональних та місцевих про-
грам соціального захисту населення відповідно до здійсненого аналізу 
рівня життя населення; 

 забезпечення реалізації державної політики у сфері соціаль-
ної підтримки населення, зокрема сімей з дітьми, малозабезпечених 
сімей, ветеранів, інвалідів, громадян, які постраждали внаслідок Чор-
нобильської катастрофи, інших категорій осіб; 

 організація соціального обслуговування населення, надання 
соціальних послуг, розвитку спеціалізованих закладів, установ та 
служб і залучення недержавних організацій, які надають соціальні  
послуги; 

 забезпечення своєчасного призначення та виплати усіх видів 
соціальних допомог; 
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 створення умов для безперешкодного доступу осіб з обме-

женими фізичними можливостями до об’єктів соціальної сфери. 

Їх мета – забезпечення послідовного впровадження державної 

політики щодо підвищення стандартів життя. 

Всі регіони України спрямовують свою діяльність на покращен-

ня системи соціального захисту населення, використовуючи в такому 

разі різноманітні законні способи, зважаючи на державні програми 

соціального захисту населення. 

Чинне законодавство у сфері соціального захисту та соціального 

забезпечення надає 125 видів пільг 116 категоріям громадян. Із них 

44  види пільг передбачено для 45 найбільш соціально незахищених 

категорій громадян, які потребують особливої уваги з боку держави, 

39 видів надаються 57 категоріям працездатного населення за профе-

сійною ознакою або родом занять, 42 види надаються 14 категоріям 

громадян, які мають певні заслуги перед державою. Щодо соціальних 

та компенсаційних виплат, то 33 види надається 70 категоріям грома-

дян за ознакою соціальної незахищеності; 25 видів – 49 категоріям 

громадян за професійною ознакою або родом занять та 13 видів ви-

плат – 8 категоріям громадян за певні заслуги перед державою [7].  

Соціальний захист в Україні надається різним категоріям насе-

лення. Зайняті громадяни, окрім заробітної плати, мають право на со-

ціальний захист у межах, встановлених законодавством.  

На нашу думку, на державному рівні необхідно посилити соціа-

льний захист працюючої частини населення України. Одним із видів 

соціальних послуг і матеріального забезпечення згідно із загальноо-

бов’язковим державним соціальним страхуванням є страхування від 

нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, 

куди належать: 

1) профілактичні заходи щодо запобігання нещасних випадків 

на виробництві і професійних захворювань; 

2) відновлення здоров’я і працездатності потерпілого; 

3) допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю внаслідок 

нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання; 

4) відшкодування збитків, нанесених працівнику каліцтвом або 

іншим ушкодженням здоров’я, пов’язаним із виконанням ним своїх 

трудових обов’язків; 

5) пенсія з інвалідності внаслідок нещасного випадку на вироб-

ництві або професійного захворювання; 

6) пенсія у зв’язку із втратою годувальника, котрий помер вна-

слідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворю-

вання; 
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7) відшкодування витрат, пов’язаних із професійною підготов-

кою або перепідготовкою і профорієнтацією. 

В Законі України «Про державний бюджет України на 2013 рік» 

передбачено такі соціальні стандарти: розміри прожиткового мінімуму 

на одну особу в розрахунку на місяць для працездатних осіб становить 

1147 гривень (із 1 січня),та 1218 гривень (з 1 грудня). 

Статтею 8 цього Закону передбачено розмір мінімальної заро- 

бітної плати, яка на 2013 рік становитиме: у місячному розмірі: з  

1 січня – 1147 гривень, з 1 грудня – 1218 гривень; у погодинному  

розмірі: із 1 січня – 6,88 гривні, з 1 грудня – 7,3 гривні. 

Крім зазначеної категорії громадян, соціальний захист надається 

і особам похилого віку. В Україні соціальне забезпечення людей похи-

лого віку здійснюється через систему пенсійного забезпечення, перед-

баченого законодавством, де гарантується право на трудові пенсії 

за  віком, соціальні пенсії та інші види пенсій для окремих категорій 

громадян. 

Для покращення соціального захисту осіб похилого віку необ-

хідно насамперед підвищити розмір пенсій, оскільки коштів, які дер-

жава надає пенсіонерам, не достатньо для прожиття в сучасних умо-

вах, які склалися в державі. Тому, на нашу думку, необхідно вдоскона-

лити діючу в Україні систему соціальних пільг, виплат, допомог,  

інших форм та видів соціального захисту, які стосуються саме осіб 

пенсійного віку. 

В Україні кожен 18-й громадянин – інвалід, тобто людина, яка 

потребує допомоги та підтримки від держави не лише в грошовому 

еквіваленті, а й особливого планування житла, облаштування під’їздів, 

громадського транспорту, забезпечення технічними та іншими засоба-

ми реабілітації, виробами медичного призначення, сприяння у здо- 

бутті освіти, професійних знань, працевлаштування, медичних  

і  культурних  послуг.  

Для України проблема соціального захисту інвалідів є особливо 

значущою у зв’язку зі стійкою тенденцією до зростання частки інвалі-

дів у загальній структурі населення. Якщо на початку 90-х рр. минуло-

го століття загальна чисельність інвалідів в Україні становила при- 

близно 3% усього населення або 1,5 млн осіб, то в 2008 р. їх чисель-

ність дорівнювала 2,65 млн осіб, зокрема 122,6 тис. дітей-інвалідів, 

тобто частка осіб цієї категорії в загальній структурі населення стано-

вить 5,3% усього населення, відповідно, їх кількість зросла майже в 

1,6  рази [3]. 

Тому як на державному, так і регіональному рівні необхідно 

створювати нормативно-правові акти, які будуть вдосконалювати  
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перелік соціальних послуг, сприяти розвитку публічних організацій 

у  цій  сфері.  

Незважаючи на те, що одним із провідних напрямів соціальної 

політики держави стосовно інвалідів визначено систему заходів, спря-

мованих на покращення їх життєдіяльності, поновлення соціального 

статусу, досягнення матеріальної незалежності, проте інваліди сьогод-

ні належать до найбільш соціально незахищених категорій населення. 

Стан дотримання їх прав свідчить про недостатню участь інвалідів 

в  економічному і соціальному житті суспільства. 

На нашу думку, необхідно забезпечувати пенсійні і соціальні 

виплати інвалідам у розмірах, які б гарантували їм достойний рівень 

життя; можливість вільного отримання реабілітаційних послуг; нор- 

мальне працевлаштування таких громадян; умови для вільного пересу-

вання інвалідів; виділяти кошти для створення спеціальних навчальних 

аудиторій, пристосованих для інвалідів, щоб ті мали можливість  

отримувати освіту. 

Отже, необхідно систематизувати усі вже закріплені положення 

про соціальний захист. Удосконалити законодавство щодо джерела 

фінансування різних виплат, визначити основні умови одержання пра-

ва на отримання виплат та різного роду послуг соціального захисту. 

Висновки. Для того, щоб покращити систему соціального захи-

сту населення України, необхідно: 

  ратифіковувати міжнародні договори, які стосуються соці- 

альних прав людей та соціального захисту і відповідно до них вносити 

зміни у вже існуючі акти національного законодавства, а також прий-

мати нові та скасовувати ті, які не відповідають взятим державою  

зобов’язанням; 

  розробляти систему заходів на виконання взятих Україною 

зобов’язань відповідними міжнародними договорами, а також контро-

лювати їх виконання; 

 проводити модернізацію та інтеграцію діючої системи соціа-
льного захисту населення; 

 вдосконалити діючу в Україні систему соціальних пільг, ви-
плат, допомог, інших форм та видів соціального захисту; 

 соціальні виплати та допомоги проводити не в натурально-
му, а тільки в грошову еквіваленті; 

 забезпечити взаємоузгодження між законодавством у сфері 
соціального захисту та бюджетним законодавством; 

 переглянути систему соціальних виплат та пільг для  

того, щоб виявити, які з них не є ефективними, та їх вдосконалити 

або  скасувати; 
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  створити спеціальну службу, яка б контролювала систему 
адресної допомоги, чи дійсно пільги та виплати надаються громадя-
нам, які їх потребують відповідно до свого матеріального становища. 

 
––––––––––––––––– 

1. Про міліцію: Закон України від 20.12.1990 р. // Відомості Верховної 
Ради України. – 1991. – № 4. – Ст. 22. 

2. Дубич К. В. Актуальні проблеми державного управління соціальним 
захистом населення в Україні / К. В. Дубич. [Електронний ресурс]. – Режим досту-
пу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/tppd/2012_10/zmist/R_2/ 04%20Dybuch.pdf 

3. Кравченко М. В. Актуальні проблеми соціального захисту інвалідів 
в Україні / М. В. Кравченко. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.academy.gov.ua/ej/ej12/txts/10kmvziu.pdf 

4. Модернізація України – наш стратегічний вибір: Щорічне Послання 
Президента України до Верховної Ради України. – К., 2011. – 416 с. – С. 78. 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.President.gov.ua 

5. Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2013 році: Щоріч-
не Послання Президента України до Верховної Ради України. – К.: НІСД, 
2013. – 576 с. 

6. Хелецька А. А. Напрями реформування системи соціального захис-
ту населення / А. А. Хелецька. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2012-1/doc/1/01.pdf. 

7. Чорній Л. Діюча система пільг, соціальних виплат та соціальних 
послуг / Л. Чорній. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://gurt.org.ua/news/recent/3803/. 

 
Хомин О. Й., Бутрин О. И. Модернизация социальной защиты. 
В статье определяются пути модернизации социальной сферы госу-

дарства. Указанные государственные приоритеты в обеспечении социальной 
защиты населения. Рассмотрены особенности социальной защиты различных 
категорий населения. Сделана попытка выделить особенности модернизации 
социальной защиты различных категорий населения, а именно занятых рабо-
тников, обездоленных, инвалидов, людей старше 75 лет. 

Ключевые слова: социальная защита, модернизация, социальная по-
мощь, заняты работники, обездоленные, инвалиды, люди старше 75 лет. 

 
Khomyn О. J., Butryn О. І. Modernization of social security. 
The ways of modernization of the social sphere of the state are determined in 

this article. State priorities in providing social security of the population are under-
lined. The features of social security of different categories are considered. An 
attempt to select the features of modernization of social security of different 
categories of population is made, namely employees, homeless, disabled, people 
older than 75 years. 

Key words: social security, modernization, social assistance, employees, 
homeless, disabled, people older than 75 years. 

 
Стаття надійшла 24 жовтня 2013 р. 

http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/tppd/2012_10/zmist/R_2/


_________________________________________________  Серія економічна ________ 
__________________________________________________________________________ 

 179 

Розділ 2 

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ  

НА МЕЗО- ТА МІКРОРІВНЯХ 

 

 
УДК 330.342.3        Г. Я. Аніловська, 

 Д. М. Петкогло,  О. М. Самусевич 
 

СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ 
МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Визначено роль малих та середніх підприємств в економіці України. 

Проаналізовано причини та фактори, які визначають тенденції їх розвитку. 

Охарактеризовано завдання держави в цьому процесі.  

Ключові слова: малі та середні підприємства, структура економіки, 

державна підтримка підприємництва. 

 

Постановка проблеми. Одним із першочергових завдань дер-

жави на етапі трансформаційних перетворень є сприяння розвитку ма-

лих та середніх приватних підприємств. Ця діяльність є складовою 

політики ринкового структурного реформування економіки. Малі 

і  середні підприємства (МСП) є структуроутворювальним фактором 

економіки. Їх наявність та динаміка спричиняються до формування 

прогресивної економічної структури, підвищення ефективності її  

функціонування. Україні, яка перебуває в стані активної розбудови 

свого господарства на ринкових засадах, слід приділити цьому питан-

ню особливу увагу. Формування приватної, за термінологією Дж. Гел-

брейта, «ринкової системи»
*
 належить до пріоритетних завдань транс-

формаційної економічної політики.  

Стан дослідження. Новітні дослідження, що активно проводи-

лися на Заході в останні десятиліття, встановили наявність у МСП ці-

лої низки позитивних чинників. Внаслідок чого останні виконують 

важливі загальнонаціональні функції. 

–––––––––––––– 
* Дж. Гелбрейт ділить сучасну високорозвинуту економіку на дві сис-

теми: ринкову і плануючу. Перша включає дрібний бізнес, друга – великі кор-

порації. Гелбрейт Дж. Экономические теории и цели общества. – М.: Прогресс, 

1979. – С.  85. 
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По-перше, вони є носіями і генераторами конкуренції. Доведе-

но, що ринкова економіка не може успішно функціонувати без наявно-

сті значної кількості комерційних суб’єктів, що може бути забезпечено 

лише за рахунок МСП. Їх присутність надає національному господарс-

тву необхідну динаміку та постійне оновлення. Це досягається завдяки 

їх маневреності та гнучкості, здатності легко пристосовуватися до ко-

ливань попиту, швидко освоювати випуск нової продукції. Проте 

не  можна не враховувати їх нетривалість, вразливість на циклічні  

бурі. Позаяк відомою є значна «дитяча смертність» малих підпри-

ємств. Західна статистика свідчить, що приблизно 20% нових МСП 

щезають, не доживши до своєї першої річниці, 30% не дотягують до 

двох років і лише половина відзначає своє чотириріччя. Але на місці 

зниклих з’являються нові з успішнішими власниками, ефективнішим 

менеджментом. Це постійне оновлення МСП суттєво сприяє пожвав-

ленню конкуренції та послабленню монополістичних тенденцій. 

По-друге, мале підприємництво забезпечує структурну перебу-

дову економіки та сприяє розвитку нових галузей. Великі підприємст-

ва завжди є стрижнем кожної галузі і носіями «консервативного» на-

чала економіки.  

Малі підприємства, засвоюючи нові науково-технічні відкриття 

та створюючи нові вироби та ринки, становлять революціонуючу силу. 

Саме вони ініціюють структурні зрушення й переструктуризацію еко-

номіки. «Власники малих торгових (роздрібних та гуртових) і вироб-

ничих підприємств можуть встановити, що економіка, яка постійно 

змінюється, різко знизила або зовсім звела нанівець економічну обґру-

нтованість продовження їх бізнесу… Слабіючи або щезаючи в одних 

областях, малі компанії виникають у багатьох інших…» [1, с. 8]. Отже, 

вони роблять суттєвий внесок в оновлення економіки. 

По-третє, МСП створюють особливі можливості для викорис-

тання людського чинника. Оскільки їх центральною характеристикою 

є єдність права власності та безпосереднього управління підприємст-

вом, то існує персональна відповідальність керівника за фінансовий, 

технічний, соціальний стан фірми. А це потужний стимул до розвитку 

ініціативи, творчих пошуків, вдосконалення діяльності. Все це вира-

жається у нових комбінаціях виробничих факторів, вищій результати-

вності трудового процесу. Саме так розглядає підприємця 

Й.  Шумпетер. Його підприємець-новатор – це творча натура, яка пос-

тійно шукає і здійснює виробничі, технічні чи організаційні інновації 

[6, с. 169–175, 184–189]. В результаті «…відкриваються способи про-

позиції якісніших або дешевших товарів, ніж ті, що вже надходять 

споживачам» [5, с. 11]. 
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Активізація особистого фактора виявляється і в розвитку малого 

венчурного бізнесу. Останнім часом малий бізнес почав виявлятися 

у  наукомістких виробництвах, зокрема комп’ютерних та інших висо-

котехнологічних галузях. Він став своєрідною лабораторією, де пере-

віряються нові відкриття та ідеї, доводиться їх життєздатність. Так, 

на  кожен долар, проінвестований у науково-технічні розробки, малі 

фірми у США створюють у 2,5 раза більше винаходів, ніж великі кор-

порації [2, с. 127].  

По-четверте, мале та середнє підприємництво відіграє важливу 

соціальну роль, що полягає у підтримці соціальної та політичної стабі-

льності у суспільстві. Це досягається значною мірою тим, що воно 

створює багато робочих місць, зменшує безробіття. Стабільність сус-

пільства досягається і шляхом створення чисельного середнього класу, 

який формується головним чином за рахунок когорти малих підприєм-

ців. Він є в кожній провідній країні світу і забезпечує надійний, перед-

бачуваний розвиток суспільства. 

Для країн із перехідною економікою, зокрема України, неабияке 

значення має те, що розвиток МСП не вимагає значних коштів, особ-

ливо централізованих. Його капітали формуються за рахунок власних 

накопичень, а почасти й частини необхідного продукту. 

Отже, мале і середнє підприємництво виконує в сучасній зміша-

ній економіці важливі й незамінні функції, існує своєрідний поділ  

праці між великим та малим бізнесом. Обгрунтовуючи необхідність 

існування останнього, англієць Дж. Болтон пише, що проста і навіть 

дуже проста відповідь на це питання міститься у факті існування різ-

номасштабних економічних завдань. Роль малого бізнесу полягає 

у  виконанні тих функцій, які малі фірми можуть виконувати ефектив-

ніше, ніж більші фірми, тобто основою їх існування є доцільність, 

яка  не може бути ефективною у великомасштабній діяльності еконо-

мічної організації. 

Мета статті – з’ясувати важливість існування малого та серед-

нього підприємництва в економіці України та завдання держави в за-

безпеченні його функціонування.  

Виклад основних положень. Розвиток МСП в Україні відбува-

ється сповільнено й складно. Пройдений шлях можна розділити на два 

етапи. Перший розпочався ще в СРСР і тривав до проголошення Укра-

їною незалежності. На цьому етапі фактично розпочався процес фор-

мування малих підприємств, створювалося відповідне законодавство. 

1988 р. був прийнятий Закон «Про кооперацію в СРСР» та «Про інди-

відуальну трудову діяльність». 1990 р. вийшла Постанова Ради Мініс-

трів СРСР «Про заходи із створення та розвитку малих підприємств», 
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згідно з якою юридичним та фізичним особам дозволялося створювати 

приватні підприємства з використанням найманої робочої сили. 

Другий етап охоплює роки незалежності України і розпочина-

ється із 1992 р. Було створено певну законодавчу базу, проведено ма-

сову приватизацію, засновано організації державної підтримки МСП. 

Прийнято Закони України «Про підприємництво», «Про власність», 

«Про господарські товариства», «Про селянське (фермерське) госпо-

дарство». Це створило умови для розвитку МСП. Новий поштовх їх 

розвитку надав прийнятий у 2000 р. Закон України «Про державну 

підтримку малого підприємництва». Пік розвитку малих підприємств 

припадає на 1992–1993 рр., коли виникло їх понад 75 тисяч або біль-

шість існуючих. Далі з різних причин, зокрема через несприятливий 

суспільний клімат, цей процес сповільнився. 

Слабкий розвиток малого підприємництва в Україні пояснюєть-

ся великою кількістю перешкод, що стоять на його шляху. Це не лише 

проблеми, які притаманні малим підприємствам в будь-якій ринковій 

економіці, а й специфічні бар’єри, характерні для вітчизняної економі-

ки. До загальних перепон належать труднощі з фінансуванням бізнесу, 

доступ до кредитів, проблеми збуту продукції тощо. Крім того, перехі-

дній українській економіці притаманні ще й такі перешкоди: труднощі 

з постачанням комплектуючих, відсутність позичкового капіталу, ви-

сокий рівень оподаткування, бюрократія, брак приміщень та виробни-

чих площ, нестача фахівців, відсутність підприємницького ноу-хау, 

недостатня державна підтримка тощо. Загальний рівень бар’єрів на 

шляху МСП є дуже високий. 

Ситуація в Україні, зрештою, як і в інших ринкових країнах, 

вимагає державного втручання у сферу розвитку малого підприєм- 

ництва. Теорія та досвід свідчать, що державі належить вирішальна 

роль у підтримці МСП. Вони є нестійкими господарськими структура-

ми, надто вразливими на зовнішні шоки. Слабкою ланкою малого біз-

несу є постійний брак коштів для розвитку, недостатній прибуток або 

його тривале очікування у перші 3–5 років існування. Разом із фінан-

совими труднощами слабкими його сторонами є поверхове знання ри-

нку, оцінка кон’юнктури лише на найближчу перспективу, порівняно 

вузький асортимент продукції тощо. Саме в цьому криються причини 

високої «смертності» МСП. Перелічені хиби органічно притаманні 

останнім незалежно від часу і місця їх перебування. Якщо до цього 

додати складнощі й проблеми трансформаційної економіки, то стає 

зрозумілою необхідність державної опіки, здійснення урядового про-

текторату над малим бізнесом. Без цього він не може розвинутися 

до  потрібних розмірів, виконати належні функції. Слабість, недороз-
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винутість останнього не дозволяє створити ефективно діючу ринкову 

економіку. 

Важливість для економіки країни малого підприємництва підт-

верджується значною увагою до нього міжнародних фінансових інсти-

туцій, однією з яких є Міжнародна фінансова корпорація, яка входить 

до складу Світового банку. Ця організація визначає рейтинг Doing 

Business, методологія розрахунку якого така: рейтинг оцінює умови 

започаткування, ведення і закриття бізнесу у більшості країнах світу, 

базуючись на опитуванні понад 9600 авторитетних експертів із країн, 

що оцінуються. Індекс рейтингу складається із 10 субіндексів, які ві-

дображають регуляторні, фіскальні та ринкові обмеження, що усклад-

нюють або сприяють веденню бізнесу в країні. Ці субіндекси умовно 

поділені на 2 типи, що стосуються надійності правових інституцій та 

складності і затратності регуляторних процедур. До першого типу на-

лежать такі субіндекси: «Отримання кредиту», «Захист прав інвесто-

рів», «Виконання зобов’язань по контракту» та «Банкрутство», а до 

другого – «Започаткування бізнесу», «Підключення до мережі елект-

ропостачання», «Реєстрація власності» та «Зовнішня торгівля». Рей-

тинг охоплює 185 країн. Оцінка індексу «Ведення бізнесу 2013» базу-

ється на даних станом на 1 червня 2012 року.  

За даними цих досліджень у рейтингу «Ведення бізнесу 2013» 

(Doing Business 2013) Україна покращила свої позиції на 15 пунктів 

(до 137 місця зі 185 країн) і увійшла до списку 23 країн світу-

найбільших реформаторів умов ведення бізнесу, що кардинально ре-

формували 3 і більше сфери (субіндекси) ведення бізнесу у 2011–

2012  роках [7]. 

Проаналізуємо причини цих змін з точки зору впливу держави 

та ці процеси. 

Значне покращення позицій України за субіндексом «Започат-

кування бізнесу» (на 66 позицій) відбулося насамперед завдяки прийн-

яттю Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо спрощення процедури започаткування підприємництва» 

від 21.04.2011 № 3263-VI. Так, відповідно до цього Закону в Україні 

були скасовані вимоги до мінімального розміру статутного капіталу 

підприємств, а також щодо обов’язкового нотаріального засвідчення 

ряду документів під час створення юридичної особи. Внаслідок остан-

нього було зменшено кількість процедур під час започаткування бізне-

су (до 7 процедур проти 9 процедур згідно з попереднім рейтингом), 

вартість відкриття підприємства зменшилася майже у 3 рази – до 

1,5%  від річного доходу особи, а тривалість скоротилася на 2 дні 

(до  22  днів).  
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Таблиця 
 

Місце України у рейтингу Doing Business 

та за складовими у публікаціях 2009–2013 рр. 
 

 

2009 2010 2011 2012 2013 

Зміна 

2013 

до 2012 

 

Тенденція 

/  

Складність ве-

дення бізнесу, 

загальна оцінка 

145 147 149 152 137 +15  

За субіндексами:        

«Започаткування 

бізнесу» 

128 136 118 116 50 +66  

«Реєстрація вла-

сності» 

140 160 165 168 149 +19  

«Сплата подат-

ків» 

180 181 181 183 165 +18  

«Підключення до 

мережі електро-

постачання» 

  169 170 166 +4  

«Виконання зо-

бов’язань по 

контракту» 

48 43 44 44 42 +2  

«Банкрутство» 143 145 158 158 157 +1  

«Отримання кре-

диту» 

28 30 21 23 23 0 = 

«Дозвільна  

система у будів-

ництві» 

179 181 182 182 183 -1  

«Зовнішня  

торгівля» 

121 139 136 144 145 -1  

«Захист прав 

інвесторів» 

142 108 108 114 117 -3  

 

Варто зазначити, що тривалість процедур із відкриття нового бі-

знесу в Україні є значно нижчою, ніж у середньому в світі (30 днів) та 

у Польщі (32 дні).  

Крім того, відсутність вимоги щодо мінімального розміру  

статутного капіталу є світовою практикою, що набуває все більшого 

поширення. Зокрема ця вимога відсутня у Німеччині, США та Грузії, 

але ще діє у Росії (1,4% від річного доходу особи) та  Польщі (13%). 
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Покращення позицій України за субіндексом « Реєстрація влас-

ності» (на 19 позицій) пов’язана із прийняттям та набуттям чинності 

низки нормативно-правових актів, що впорядковують як процес реєст-

рації прав власності у цілому, так і процес реєстрації прав власності на 

землю зокрема. Так, було прийнято Закон України «Про Державний 

земельний кадастр» від 07.07.2011 № 3613-VI та Постанову Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження Порядку державної реєстрації 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень і Порядку надання витягів з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно» від 22.06.2011 

№  703, відповідно до яких встановлено чіткі строки щодо проведення 

процедури реєстрації прав власності уповноваженими органами дер-

жавної влади. 

Як наслідок, у разі незмінності кількості процедур із реєстрації 

прав власності (10 процедур) тривалість цього процесу бала скорочена 

майже удвічі – до 69 днів. 

Крім того, рівень витрат на оформлення скоротився на 0,2 вп. – 

до 3,7% від вартості об’єкта власності. 

У рейтингу Doing Business 2013 за субіндексом «Сплата подат-

ків» Україна не лише покращила власну позицію на 18 пунктів, а й 

потрапила до десятки країн-найбільших реформаторів цієї сфери дія-

льності за останні 7 років – 6 місце. Так, за цей період Україна набли-

зилась до оптимального значення на 31 в.п. (із 16% до 47% від опти-

мального значення).  

Завдяки проведенню податкової реформи в Україні поступово 

скорочується як рівень податкового навантаження, так і кількість та 

тривалість платежів зі сплати податків. 

Зокрема завдяки прийняттю та набуттю чинності низки поло-

жень Податкового кодексу від 02.12.2010 № 2755-VI, Закону України 

«Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI та інших норматив-

них актів кількість податкових платежів на рік було скорочено до 28 

проти 135 платежів у попередньому періоді. 

Крім того, завдяки впровадженню в дію пункту 49.4 Податково-

го кодексу України, відповідно до якого платники податків, котрі на-

лежать до великих та середніх підприємств, подають податкові декла-

рації до органу державної податкової служби лише в електронній фор-

мі, тривалість процесу сплати податків в Україні була скорочена на 

166 годин – до 491 години на рік. 

Також згідно з пунктом 10 підрозділу 4 «Перехідних положень» 

Податкового кодексу України ставка податку на прибуток підприємств 

із 1 квітня 2011 року була знижена з 25% до 23%, з 1 січня 2012 року – 
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до 21%, а з 1 січня 2013 року – до 19%. Як наслідок, відповідно до да-

них Doing Business середньозважена ставка оподаткування підпри-

ємств скоротилася до 55,4% проти 57,1%. 

Згідно з субіндексом, який оцінює ступінь легкості проходжен-

ня процедур, необхідних для підключення підприємства до системи 

електропостачання, Україна піднялася на 4 сходинки до 166 місця.  

Доступ до енергозабезпечення в Україні пов’язаний зі значною 

тривалістю та зарегламентованістю цього процесу (11 процедур, на 

виконання яких необхідно 285 днів). Однак порівняно з попереднім 

звітом в Україні спостерігається зменшення витрат, необхідних для 

підключення підприємства до системи електрозабезпечення, із 229,2% 

до 192,3% щодо прибутку на душу населення. Зазначимо, що обсяг 

витрат в Україні значно нижчий, ніж в Росії (1 573,7%), Білорусі 

(838,8%) та Латвії (389,1%).  

Складність умов підключення до мережі електропостачання в 

Україні пов’язана з високим рівнем монополізації цього ринку, відсут-

ністю конкуренції між електропостачальними компаніями та значною 

часткою державної власності серед підприємств із виробництва та пос-

тачання електроенергії. Однак із 2012 року спостерігається інтенсив-

ний процес приватизації у цій сфері, зумовлений передати низку енер-

гетичних компаній ефективному власнику, а також посилити конку- 

ренцію та ефективність роботи на ринку енергопостачання. 

Місце у рейтингу згідно з субіндексом «Виконання зобов’язань 

по контракту» підвищилося на 2 пункти до 42 позиції. Такий субіндекс 

відображає складність, а також втрати часу та капіталу, які можуть 

бути понесені у зв’язку з необхідністю вимагання від контрагента ви-

конання ним своїх зобов’язань через арбітражний суд та інші процеду-

ри, зокрема впровадження рішень суду. Хоча серед представлених кра-

їн Україна має порівняно високі витрати (41,5% від суми вимоги), але 

водночас досить швидкі терміни вирішення боргової суперечки 

(30  процедур, на які витрачається майже 343 дні). Заощаджений так 

час може частково компенсувати понесені витрати, оскільки в країні 

з  високою вартістю банківського капіталу швидкість його обертання 

стає запорукою успішного ведення бізнесу. 

Україна за субіндексом «Банкрутство» дещо збільшила свою 

позицію у рейтингу Doing Business 2013 (на 1 пункт), що відбулось 

не  внаслідок поліпшення власних показників, а через погіршення 

складових субіндексу в інших країнах. Зафіксовано зменшення частки 

поверненого капіталу кредиторам із 8,9 центів за 1 долар до 8,7 центів. 

Також стримувальним фактором є високі витрати підприємств під час 

процедури банкрутства, що в Україні становлять 42% від статутного 



_________________________________________________  Серія економічна ________ 
__________________________________________________________________________ 

 187 

капіталу. Високі витрати підприємства у разі його закриття (судові 

витрати, оплата послуг юристів, ліквідаційної комісії тощо) не дозво-

ляють власникам та кредиторам належно розподілити майно компанії, 

що ліквідується.  

За субіндексом «Отримання кредиту» Україна знаходиться на 

23  місці, що свідчить про розвиненість її фінансово-кредитної системи 

з точки зору захисту прав та інтересів кредиторів. У Doing Business 

2013 рейтинг України залишився без змін, що було обумовлено  

незмінністю складових субіндексу порівняно з попереднім роком. 

Водночас кількість позичальників у приватному реєстрі щодо доросло-

го населення збільшилась із 17% до 23,3%.  

Найгіршу позицію з усіх субіндексів Україна має за субіндексом 

«Дозвільна система у будівництві». Так, процес отримання дозволу в 

Україні вимагає проходження 20 процедур із загальною тривалістю 

375 днів та вартістю у 1262,6% від середнього доходу на душу насе-

лення в країні. 

Відсутність прогресу України у цій сфері пов’язана із тривалою 

імплементацією Закону України «Про регулювання містобудівної  

діяльності» від 17.02.2011 № 3038-VI, зумовленого значно спростити 

процедуру отримання дозволів на будівництво в країні. Так, із метою 

впровадження в дію норм зазначеного Закону у 2011 році було прий- 

нято 21 постанову Уряду, 15 наказів Міністерства регіонального  

розвитку, внесено зміни в 23 закони України і один декрет Кабінету 

Міністрів.  

Погіршення позиції України за субіндексом «Зовнішня торгів-

ля» у рейтингу Doing Business 2013 (на 1 пункт) відбулось в основно-

му, не через зростання вартості та терміну оформлення документів під 

час експортно-імпортних операцій, а внаслідок більш динамічної лібе-

ралізації умов здійснення зовнішньої торгівлі в інших країнах світу.  

За субіндексом «Захист прав інвесторів» позиція України  

погіршилася на 3 пункти (до 117 місця). Це зумовлено незмінністю 

позицій України (порівняно з попереднім рейтингом) за основними 

його індикаторами. Так, за індексом впливу міноритарних акціонерів 

на діяльність компанії Україна отримала 7 балів (із 10 можливих), 

за  індексом повноважень прийняття рішення на фірмах – 5 балів, а за 

показником відповідальності керівництва перед акціонерами – лише 

2  бали. Як наслідок, інтегральний показник захисту прав інвесторів 

становив лише 4,7 бали. 

Підтримка МСП у світі стала нормою. Давно розроблена й ап-

робована система заходів стимулювання розвитку малого підприємни-

цтва. Вона охоплює такі основні дії: створення загальних сприятливих 
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умов для розвитку підприємництва; фінансова, кредитна та страхова 

підтримка; інформаційне та консультативне забезпечення; сприяння 

у  здійсненні зовнішньоекономічної діяльності; допомога в інтеграції 

МСП у торгово-виробничі мережі. 

Не ставлячи за мету детальний розгляд наведених заходів, звер-

немо увагу на деякі принципові позиції. Насамперед це важливість 

і  необхідність створення загальних умов для підприємницької діяль-

ності. Останні у вузькому розумінні охоплюють законодавче регулю-

вання та управлінські процеси, що впливають на економічну діяльність 

підприємств [4, с. 99]. Йдеться про правове і нормативне забезпечення, 

наявність інституціональної структури, без яких приватні підприємст-

ва не можуть реалізувати свій економічний потенціал. В Україні відчу-

вається значне відставання саме цих «загальних умов» від потреб роз-

витку. Низка законів, яка свого часу дала поштовх розвиткові підприє-

мництва, вже не повною мірою відповідає вимогам часу і повинна бу-

ти переглянута. Прийняття інших чекає своєї черги. Це закони про 

іпотеку, продаж землі тощо. 

Важливе значення має і фінансова підтримка МСП. Чи не най-

більшою «слабкістю» останніх, як уже зазначалося, є гострий дефіцит 

фінансових ресурсів, особливо в перші роки існування фірми. Тому 

фінансове підживлення є вирішальною умовою їх виживання та розви-

тку. Держава повинна створити джерела та механізми фінансування 

малого бізнесу.  

В Україні визначено три таких джерела: Український фонд  

підтримки підприємництва – державна організація, через яку виділя-

ються бюджетні кошти на підтримку малого бізнесу; Український 

державний фонд підтримки селянських (фермерських) господарств; 

Державний інноваційний фонд України, що здійснює підтримку  

інноваційних  проектів.  

Однак слабкість економіки, проблеми з наповненням державно-

го бюджету не дають можливості виділяти цим фондам необхідні для 

їх успішної діяльності фінансові ресурси. Вони можуть запрацювати 

лише в умовах стабільної та зростаючої економіки. Тому є сенс акцен-

тувати увагу на розвиток фінансових структур, які могли б здійснюва-

ти фінансування малого бізнесу.  

Водночас слід відзначити реальну, хоча й недостатню за масш-

табами, підтримку МСП з боку міжнародних фінансових організацій, 

фінансових установ окремих держав. Тут варто вказати на діяльність 

Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), який реалізує 

проект «Кредитна лінія для розвитку малих і середніх підприємств» 

(SMELINE) для підтримки приватного сектора в посткомуністичних 
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країнах. З ініціативи уряду Німеччини та з метою фінансової підтрим-

ки МСП в Україні був створений Німецько-Український фонд, який 

реалізує програму «Трансформ». Партнерами-виконавцями цього про-

екту є з німецького боку банк Kreditanstalt für Wiederaufbau, з україн-

ського – НБУ. Є ще й третій міжнародний проект під назвою «Проект 

розвитку експорту» за участю Світового банку, Укрексімбанку та за 

сприяння Ексімбанку Японії. Цей проект має насамперед зовнішньое-

кономічне спрямування і повинен сприяти розвитку експортного поте-

нціалу України. Йдеться про кредитування конкурентоспроможного 

виробництва товарів і послуг та надання технічної допомоги для ство-

рення інформаційної інфраструктури і маркетингової діяльності на 

зовнішніх ринках.  

Висновки. Отже, в Україні є потреба у розробці та проведенні 

спеціальної економічної політики щодо МСП. Вона передбачає за- 

ходи, спрямовані на підтримку малого й середнього підприємництва 

і  пов’язані з вирішенням властивих йому проблем. Ця політика охоп-

лює дві групи заходів: ті, що спрямовані на усунення дискримінації 

МСП, і ті, що сприяють їх розвитку. 

Перша група дій спрямована на те, щоб утворити рівні умови 

для всіх ринкових суб’єктів незалежно від їх розмірів і форм власності. 

Вона передбачає усунення дискримінації МСП у законодавчій сфері, 

практичній діяльності урядових чи місцевих органів. Стосується вона 

й подолання нерівної конкуренції, зумовленої відмінностями в розмі-

рах підприємств, посилення конкурентоспроможності та ефективності 

МСП. Ці кроки держави отримали в західній економічній літературі 

назву «компенсації недоліків» [3, с. 185]. Суть останніх полягає  

в тому, що для створення рівних шансів господарського старту держа-

ва компенсує малому бізнесу його природжені недоліки порівняно 

з  великим  бізнесом.  

Якщо перша група заходів лише вирівнює шанси підприємств 

різної «вагової категорії», то друга має на меті створити додаткову 

підтримку процесу становлення та розвитку МСП. Ю. Конрад вказує 

на два такі завдання [3, с. 185–187]. Перше полягає у створенні мережі 

підприємств за участю МСП. Зазначається, що успішний розвиток 

останніх може бути забезпечений включенням у «мережу» постачаль-

ницько-збутових та коопераційних зв’язків з іншими малими, а також 

великими підприємствами.  

Держава повинна брати активну участь у подібній організації 

бізнесу за допомогою створення відповідного законодавства, привати-

зації та розукрупнення великих підприємств. Друге завдання зводиться 

до підтримки підприємств, керованих (приватними) власниками. 
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Йдеться про те, що індивідуальні власники чи партнери демонструють 

найвищі стимули до продуктивної діяльності, забезпечують найвищу 

ефективність малого бізнесу. В умовах браку коштів на підтримку 

МСП перевагу слід надавати саме таким фірмам. 

Наведене свідчить про те, що держава має великі завдання та 

можливості щодо сприяння розвитку малого та середнього підприєм-

ництва. Державна активність у цій сфері зумовлюється усвідомленням 

важливості МСП у змішаній економічній системі.  
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ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
У статті проаналізовано динаміку інтегрального показника фінансо-

вої безпеки Львівської області. Визначено найбільш вагомі чинники фінансової 

безпеки та проведено оцінку чутливості інтегрального показника до зміни 

індикаторів. На основі прогнозування динаміки індикаторів та інтегрального 

показника фінансової безпеки до 2015 р. окреслено напрями зміцнення фінан-

сової безпеки Львівської області. 

Ключові слова: фінансова безпека, інтегральний показник, регіональ-

ний бюджет. 

 
Постановка проблеми. Негативні наслідки фінансово-

економічної кризи 2008–2009 років для соціально-економічного розви-

тку та фінансової системи України загострили проблему неефективно-

сті існуючих інструментів та засобів нейтралізації та мінімізації впли-

ву зовнішніх і внутрішніх загроз фінансовій безпеці. Серед основних 

напрямів забезпечення фінансової безпеки визначено посилення пози-

тивного впливу бюджетної політики на посилення стабільності фінан-

сової системи [1], що, своєю чергою, залежить від збалансованості 

системи державних фінансів та ефективності використання коштів 

державного і місцевих бюджетів.  

У вирішенні проблем державних фінансів та забезпеченні стій-

кості фінансової системи важлива роль відводиться оптимізації проце-

су формування і використання бюджету в регіонах та реформі міжбю-

джетних відносин, зокрема удосконаленню механізмів реалізації прое-

ктів регіонального розвитку, запровадженню елементів програмно-

цільового методу бюджетування та середньострокового планування 

на  рівні місцевих бюджетів [2].  

З іншого боку, ступінь відповідності індикативних показників 

регіонального бюджету критеріям економічної безпеки визначає мож-

ливість реалізації інтересів регіону, що полягають у забезпеченні від-

повідного рівня життя населення, зокрема через бюджетне фінансу-

вання сфери освіти та охорони здоров’я, проектів розвитку інфрастру-

ктури, соціальних програм. 

Проблема оптимізації фінансових індикаторів регіонального ро-

звитку згідно з критеріями економічної безпеки є актуальною для 

Львівської області, оскільки виконання окремих цілей Стратегії розви-

тку Львівщини до 2015 року утруднюється внаслідок недостатнього 
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бюджетного фінансування. Так, не отримали належного фінансування 

з обласного бюджету заходи програмного характеру розвитку соціаль-

ної сфери, системи охорони здоров’я та освіти. За результатами стра-

тегічного моніторингу програма «Розвиток сімейної медицини та її 

профілактичної спрямованості на 2012–2014 роки» профінансована 

на  76%, мікропроекти з будівництва соціально-важливих об’єктів – на 

48,1%, розвитку освіти – на 9,7% [3]. Цим зумовлена актуальність  

оцінки фінансової безпеки, визначення найбільш вагомих індикаторів 

та окреслення напрямів удосконалення регіональної політики з метою 

зміцнення фінансової безпеки Львівської області як важливого чинни-

ка досягнення соціально-економічних інтересів регіону. 

Стан дослідження. У працях вітчизняних учених визначаються 

фінансові чинники економічної безпеки [4, с. 169] та загрози економі-

чній безпеці регіону, зумовлені нераціональною структурою регіона-

льного бюджету та неефективною системою оподаткування [5, с. 90]; 

узагальнюються підходи до формування системи індикаторів фінансо-

вої безпеки території [6]; розраховуються інтегральні індикатори зба-

лансованості фінансової системи за регіонами України [7]; обґрунто-

вується система індикаторів економічної безпеки, що характеризують 

стійкість фінансової системи [11]. Водночас недостатньо уваги приді-

ляється інтегральній оцінці стану фінансової безпеки регіону, вияв-

ленню впливу найбільш істотних загроз на рівень фінансової безпеки 

та визначенню напрямів її зміцнення на основі запровадження відпові-

дних заходів протидії загрозам. 

Метою статті є виявлення проблем та визначення напрямів за-

безпечення фінансової безпеки Львівської області. Відповідно до мети 

поставлені такі завдання: оцінка стану і динаміки зміни рівня фінансо-

вої безпеки регіону; виявлення чутливості інтегрального показника 

фінансової безпеки Львівської області до впливу загроз; розробка про-

гнозних сценаріїв зміни індикаторів фінансової безпеки регіону у се-

редньостроковій перспективі та визначення заходів протидії загрозам 

фінансовій безпеці Львівської області.  

Виклад основних положень. Враховуючи системний характер 

соціально-економічних відносин в регіоні, фінансова безпека визнача-

ється рівнем оптимізації фінансових відносин між суб’єктами регіона-

льної підсистеми держави, що забезпечують умови розвитку інших 

складових економічної безпеки (інвестиційної, виробничої, науково-

технологічної, зовнішньоекономічної, соціальної) за рахунок достат-

нього фінансування заходів за державними програмами регіонального 

і галузевого розвитку. Здатність соціально-економічної системи  

території адаптуватися до змінного зовнішнього середовища та проти-
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стояти негативному впливу деструктивних чинників в умовах поси-

лення кризових явищ залежить від фінансових можливостей та збалан-

сованості державного і місцевих бюджетів. Залежність економіки  

регіону від обсягів і дотримання термінів бюджетного фінансування 

проектів регіонального розвитку зумовлює ключову роль бюджетної 

складової у формуванні фінансової безпеки.  

Ґрунтуючись на методичних підходах до розрахунку показників 

фінансової безпеки, викладених у наукових працях М. Кизима, В. Кри-

воротова, Я. Гончарука, М. Флейчук, В. Срібного [8, с. 125; 9, с. 48; 10; 

11], сформуємо систему індикаторів фінансової безпеки регіону та 

встановимо їх граничні значення: відношення обсягу трансфертів 

із  держбюджету до ВРП (не менше 3%); індекс інфляції до грудня  

попереднього року (не більше 107%); відношення доходів регіональ-

ного бюджету (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) до ВРП 

(не  менше 16%); відношення видатків регіонального бюджету до 

ВРП  (не менше 19%); питома вага тіньового товарообороту у ВРП 

(не  більше 30%); відношення дефіциту (профіциту) регіонального  

бюджету до ВРП (не більше 4%).  

Значення індикаторів розраховуємо за даними Головного управ-

ління статистики у Львівській області і здійснюємо їх нормування 

(табл. 1). Для забезпечення однакової інформаційної спрямованості 

показників поділяємо їх на стимулятори та дестимулятори. Нормуван-

ня статистичних показників, за якого для показників-стимуляторів як 

нормувальне значення оберемо максимальне значення показника серед 

усіх регіонів України за 7 років (2006–2012 рр.), а для показників-

дестимуляторів – мінімальне значення. Інтегральний показник фінан-

сової безпеки має вигляд лінійної згортки і розраховується як: 

 





m

J

ijiji zаI
1

,    (1)
 

 

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

показника на інтегральний показник, розраховані з використанням 

моделі головних компонент програми «Статистика»; zij – нормовані 

значення індикаторів. 

З метою встановлення меж інтервалів рівня фінансової безпеки 

для різних станів регіону (нормального, загрозливого, передкризового, 

кризового) за кожним індикатором визначимо порогові та оптимальні 

нижнє і верхнє значення.  

Розрахуємо нормалізовані значення порогових та оптимальних 

нижніх і верхніх значень індикаторів фінансової безпеки. 



________  НАУКОВИЙ ВІСНИК 2´2013 ______________________________________ 

________  Львівського державного університету внутрішніх справ ____________ 

 194 

Таблиця 1 
 

Динаміка показників фінансової безпеки Львівської області 
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Статистичні показники  

2006 9,78 107 21,3 67,3 16,51 0,215 0,621 

2007 8,31 116,8 18,99 62,5 18,51 0,017 0,764 

2008 8,55 125,1 20,16 60,3 20,16 0,018 0,760 

2009 11,17 113,4 20,9 65,4 20,87 0,030 0,740 

2010 11,78 109,7 20,9 68,1 20,76 0,157 0,665 

2011 12,57 104,9 21,76 66,7 21,94 -0,174 0,656 

2012 12,06 99,3 20,2 68,9 19,83 0,420 0,669 

 Нормалізовані показники  

2006 0,778 0,928 0,979 0,446 0,753 0,079  

2007 0,661 0,850 0,873 0,480 0,844 0,991  

2008 0,681 0,794 0,926 0,497 0,919 0,940  

2009 0,888 0,876 0,960 0,459 0,951 0,556  

2010 0,937 0,905 0,960 0,441 0,946 0,108  

2011 1 0,947 1 0,449 0,999 -0,097  

2012 0,959 1 0,928 0,435 0,904 0,040  

Вагові 

коефі-

цієнти 

0,204539 0,212978 0,104282 0,209904 0,070090 0,198206 

 

 

Розраховано за: [10; 12–15]. 

 

Методом «зважених сум» визначимо інтегральний індекс фінан-

сової безпеки за порогових та оптимальних нижніх і верхніх значень 

індикаторів. В  результаті одержимо значення інтегрального індексу 

фінансової безпеки, які дозволяють ідентифікувати регіони з  низьким, 

оптимальним та високим рівнем безпеки: кризовий стан характеризу-

ється значенням інтегрального індексу, меншим за нижнє граничне 
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значення (від 0 до 0,689); низький рівень – значенням інтегрального 

індексу, меншим за нижнє порогове значення (від 0,689 до 0,712); оп-

тимальний стан визначається інтегральними показниками, що знахо-

дяться в межах нижнього і верхнього оптимальних значень (від 0,712 

до 0,740); верхній пороговий стан визначається інтегральним індексом, 

що знаходиться в межах між верхнім оптимальним та верхнім гранич-

ним значеннями (від 0,740 до 0,783); верхній граничний стан – визна-

чається інтегральним індексом, значення якого перевищує 0,783, що 

відповідає верхньому пороговому. 

Згідно з результатами оцінки фінансової безпеки Львівської об-

ласті за 2006–2012 рр. можна зробити висновки про кризовий стан фі-

нансової сфери регіону, оскільки значення інтегрального показника 

знаходиться в межах нижніх граничних значень.  

Попри позитивну динаміку інтегрального індексу (зростання 

у  2012 р. до 0,669 порівняно з попереднім роком (0,656)) рівень фінан-

сової безпеки залишається низьким і недостатнім для забезпечення 

досягнення інтересів регіону.  

Використовуючи функціональну залежність інтегрального  

індексу фінансової безпеки від множини індикаторів, отриману  

в процесі обробки даних за допомогою моделі головних компонент 

у  програмі «Статистика», розрахуємо коефіцієнт чутливості (еластич-

ності) за формулою: 

 

,
фін

і

і
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    (2)

 
 
де ∆ІФін – різниця між фактичним значенням інтегрального по-

казника фінансової безпеки і значенням показника після зміни статис-

тичного значення індикатора на 1%;  

∆хі – величина зміни статистичного значення індикатора у %;  

хі – фактичне (початкове) значення статистичного індикатора;  

ІФін – фактичне (початкове) значення інтегрального показника 

фінансової безпеки. 

Розрахунок коефіцієнта еластичності доводить, що найвищою 

є  чутливість інтегрального індексу фінансової безпеки Львівської об-

ласті до зміни таких індикаторів: індекс інфляції (Ке = 0,321); відно-

шення обсягу трансфертів із державного бюджету до ВРП (Ке = 0,294); 

відношення доходів регіонального бюджету до ВРП (Ке = 0,145).  

Відповідно, першочерговим завданням є оптимізація та покращення 

динаміки саме вказаних індикаторів.  
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Водночас зазначимо, що перші два індикатори залежать від  

макроекономічної ситуації в країні, державної бюджетної та цінової 

політики, характеризують вплив зовнішніх чинників на рівень фінан-

сової безпеки регіону, а тому їх безпосереднє регулювання на регіо- 

нальному рівні обмежене. 

Коефіцієнти еластичності відображають рівень чутливості інте-

грального показника фінансової безпеки до зміни кожного окремого 

індикатора за інших рівних умов.  

В реальній ситуації індикатори змінюються всі одночасно, 

як  і  показники бюджету, інфляції, тінізації економіки, що зумовлює 

необхідність врахування можливих змін у  процесі моделювання фі-

нансової безпеки регіону.  

Динаміка рівня фінансової безпеки залежить від нелінійних 

процесів, які відбуваються в бюджетній та інших сферах господар- 

ської діяльності регіону. Відповідно, система фінансової безпеки  

є  нелінійною.  

В умовах відсутності універсального математичного апарату, 

який дозволяв би прогнозувати нелінійні процеси, переважно вико- 

ристовують частково універсальні методики, зокрема лінеари- 

зацію, лінійну апроксимацію математичних моделей окремих ланок, 

чисельне моделювання перехідних процесів і динаміки неліній- 

них систем. У  нашому дослідженні застосуємо екстраполяцію  

тренда на основі інтерполяції функції зміни кожного індикато- 

ра фінансової безпеки.  

В  такому разі врахуємо, що методи автопрогнозу, засновані на 

аналізі часових рядів, екстраполюють ряд значень на основі інформа-

ції, що міститься в цьому ряді, тому такий прогноз є  ефективним лише 

в коротко- чи середньостроковій перспективі. Використовуючи стати-

стичні дані (табл. 1), розробимо прогнозні оптимістичний і песимісти-

чний сценарії зміни індикаторів фінансової безпеки Львівської області 

на  три  роки.  

Найбільш ймовірний сценарій зміни показника відношення об-

сягу трансфертів із державного бюджету до ВРП (рис. 1) – зростання 

до 15,33% у 2015 р. (R
2 
= 0,66), який будемо вважати оптимістичним 

прогнозом з огляду на те, що цей індикатор є стимулятором соціально-

економічного розвитку регіону.  

Песимістичний прогнозний сценарій зміни цього показника  

проілюстрований на рис. 1 логарифмічною функцією зміни відно- 

шення обсягу трансфертів із державного бюджету до ВРП і незнач- 

ним його зростанням у 2015 р. порівняно з 2012 р. – до 12,6% 

(R
2 
= 0,54).  
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y = 1,8475Ln(x) + 8,353

R2 = 0,5379
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Рис. 1. Динаміка та прогноз зміни 

відношення обсягу трансфертів із державного бюджету 

до ВРП у Львівській області (2006–2015 рр.) 

 

Зниження індексу інфляції (до грудня попереднього року) за оп-

тимістичним сценарієм очікується у 2015 р. до 97,85% (R
2 
= 0,34). 

Ймовірність зростання цього показника у 2015 р. за песимістичним 

прогнозом до 105,9% є невисокою (R
2 
= 0,13). Очікується досить низь-

ка ймовірність (R
2 
= 0,07) реалізації оптимістичного сценарію зміни 

показника відношення доходів регіонального бюджету до ВРП, який 

згідно з прогнозом у 2015 р. зросте до 21,23%. В такому разі ймовір-

ність реалізації песимістичного прогнозу різкого зниження цього інди-

катора у 2015 р. до 12,82% є істотною (R
2 
= 0,78) відповідно до полі-

номіальної функції.  

Згідно з прогнозними даними зниження рівня тінізації економі-

ки регіону малоймовірне, оскільки за оптимістичним сценарієм у 2015 

р. очікується зниження питомої ваги тіньового товарообороту у ВРП 

до 67,15% (R
2 
= 0,1), а згідно з песимістичним сценарієм – зростання 

цього показника до 70,1% (R
2 
= 0,26).  

З високою ймовірністю (R
2 
= 0,76) можливе зростання відно-

шення видатків регіонального бюджету до ВРП у 2015 р. до 22,2%  

згідно з оптимістичним сценарієм та зниження цього показника до 

14,2% – за песимістичним сценарієм (R
2
=0,93). Проте, враховуючи 

дуже низьку чутливість інтегрального показника до зміни цього  

індикатора (Ке=0,09), можна стверджувати, що реалізація будь-якого 

із  вказаних сценаріїв неістотно вплине на загальний рівень фінансової 

безпеки  регіону.  
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Водночас зауважимо, що для зміцнення фінансової безпеки 

на  основі підвищення бюджетної самозабезпеченості важливішою 

є  структура видатків регіонального бюджету. Так, у Львівській  

області разом зі спадною динамікою обсягів бюджетного фінансування 

економічної діяльності (будівництво; сільське і лісове господарство, 

рибне господарство та мисливство; транспорт, дорожнє господарство, 

зв’язок, телекомунікації, інформатика та ін.) частка цих витрат у за- 

гальних обсягах видатків регіонального бюджету у 2012 р. скоротила-

ся до 3,7% порівняно з 2007 р. (10,8%).  

Зменшення державної підтримки промислового виробництва 

в  регіоні негативно впливає не лише на  рівень фінансової безпеки, 

але й на виробничу, інвестиційну, зовнішньоекономічну складові  

безпеки.  

На основі прогнозних статистичних та нормалізованих значень 

індикаторів фінансової безпеки визначимо параметри оптимістичного 

і  песимістичного сценаріїв розвитку фінансової сфери. Проведемо 

оцінку рівня фінансової безпеки Львівської області за оптимістичним 

і  песимістичним сценаріями з урахуванням прогнозних даних до 

2015  р. (табл. 2).  

 
 Таблиця 2 

 

Прогноз стану фінансової безпеки 

Львівської області у 2015 р. 
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Оптимістичний сценарій 

Статистичні 15,34 97,85 21,25 67,16 22,28 0,37 - 

Нормалізовані  1,00 0,99 0,98 0,45 1,00 0,04 0,677 

Песимістичний сценарій 

Статистичні  12,60 105,98 12,82 70,1 14,17 0,54 - 

Нормалізовані  1,00 0,94 0,59 0,43 0,65 0,03 0,591 
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Так, за умови максимально можливого для Львівської області 

наближення показників фінансової безпеки до зони оптимальних зна-

чень інтегральний показник зросте до 0,677 у 2015 р., що свідчить 

про  незначне покращення ситуації, оскільки стан фінансової сфери 

залишатиметься кризовим. Песимістичний сценарій розвитку буде  

реалізований у випадку невідповідності більшості індикаторів крите- 

ріям безпеки, що зумовить зниження інтегрального індексу фінансової 

безпеки у 2015 р. до 0,591. 

Коли темпи зростання реальної заробітної плати перевищують 

темпи приросту продуктивності праці, а зростання цін на продовольчі 

товари зумовлене загальносвітовими тенденціями, єдиним реальним 

механізмом зниження індексу інфляції на регіональному рівні залиша-

ється інтенсифікація виробництва товарів і послуг. Реструктуризація 

та модернізація промислового комплексу регіону разом із диференціа-

цією сфери послуг на основі інноваційної діяльності сприятиме зрос-

танню валового регіонального продукту та, відповідно, поповненню 

регіонального бюджету та підвищенню бюджетної самозабезпеченості.  

Збільшення доходів регіонального бюджету повинно відбувати-

ся за рахунок податкових надходжень від суб’єктів підприємницької 

діяльності, а не через розширення набору фіскальних інструментів. 

В  такому разі зростає роль малого і середнього бізнесу, який забезпе-

чує реалізацію цільових імператив Стратегії розвитку Львівської обла-

сті до 2015 року, зокрема в межах операційних цілей 1.1 «Сприятливі 

умови для розвитку українських міжнародних фірм»; 1.3. «Розвиток 

ринкової інфраструктури»; 3.3. «Зростання інноваційного потенціалу». 

Для збільшення податкових надходжень до місцевих бюджетів доціль-

ною є реалізація регіональної програми підтримки малого і середнього 

бізнесу з урахуванням пріоритетних напрямів державної політики що-

до галузевого і секторального розвитку, а також із запровадженням 

реальних фінансових інструментів підтримки (пільгове кредитування, 

інвестиції) та прозорої процедури їх застосування. Розвиток малого 

підприємництва може здійснити опосередкований вплив на збільшен-

ня доходів місцевих бюджетів шляхом зростання надходжень від при-

буткового податку з фізичних осіб, оскільки створюються нові робочі 

місця та основа для формування «середнього класу». 

Висновки. Оцінка рівня фінансової безпеки Львівської області 

свідчив про кризовий стан у фінансовій сфері. Про це підтверджує 

зниження інтегрального показника з 0,764 (2007 р.) до 0,669 (2012 р.) 

і  перехід від оптимального стану фінансової безпеки, який спостеріга-

вся у 2009 р. (0,740), до нижнього граничного у 2010–2012 рр. Найви-

ща чутливість інтегрального показника фінансової безпеки Львівської 
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області спостерігається до зміни індексу інфляції, відношення обсягу 

трансфертів із державного бюджету до ВРП, відношення доходів  

регіонального бюджету до ВРП. Враховуючи реальні можливості  

регіону розробляти і реалізовувати засоби з оптимізації цих індикато-

рів, основними напрямами регіональної політики у фінансовій сфері 

визначимо збільшення доходів регіонального бюджету через забезпе-

чення податкових надходжень на основі стимулювання розвитку про-

мисловості, малих і середніх підприємств. 

Державна підтримка розвитку промислового виробництва та ре-

алізація місцевими органами влади заходів із підвищення інвестицій-

ної привабливості стратегічних галузей промисловості є важливим 

напрямом зміцнення фінансової безпеки, що відповідно до теорії авто-

поезису забезпечить самовідтворення регіональної соціально-еконо- 

мічної системи. Отже, необхідно покращувати структуру видатків ре-

гіонального бюджету, зокрема збільшити частку витрат, спрямованих 

на економічну діяльність. Такий підхід є актуальним для реалізації 

регіональних галузевих проектів на засадах державно-приватного пар-

тнерства, наприклад, через Державний фонд регіонального розвитку.  

Напрямами подальших досліджень визначимо обґрунтування 

індикаторів, врахування яких під час оцінки фінансової безпеки регіо-

ну сприяло б виявленню впливу внутрішніх загроз на розвиток фінан-

сової сфери. Ґрунтовне дослідження внутрішніх фінансових можливо-

стей на регіональному рівні має стати основою розробки інструментів 

і  засобів оптимізації стану фінансової безпеки, застосовуваних місце-

вими органами влади, що посилить здатність економічної системи  

регіону до самовідтворення.  
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факторы финансовой безопасности и проведена оценка чувствительности 

интегрального показателя к изменению индикаторов. На основе прогнозиро-

вания динамики индикаторов и интегрального показателя финансовой безопа-

сности до 2015 г. определены направления укрепления финансовой безопасно-

сти Львовской области. 

Ключевые слова: финансовая безопасность, интегральный показа-

тель, региональный бюджет. 

 

Babets I. G. The problem of ensuring the financial security of the 

Lviv  region. 

The dynamics of the integral index of financial security of the Lviv region is 

analyzed. The most important factors of financial security are determined and the  

sensitivity of integral index to changes in indicators is estimated. On the basis of 

forecasting the dymnamics of indicators and the integral index of financial security 

by 2015 the directions of strengthening the financial security of the Lviv region are 

outlined. 

Key words: financial security, integral index, regional budget. 
 

Стаття надійшла 23 жовтня 2013 р. 

 

 

УДК 339.94         С. К. Березинець  
 

ПОТЕНЦІАЛ МАЛОГО БІЗНЕСУ:  
ФОРМУВАННЯ ТА НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ 

 
Висвітлено склад та формування потенціалу малого бізнесу. З’ясовано 

та визначено напрями реалізації потенціалу малого бізнесу в контексті забез-

печення соціально-економічного розвитку національної економіки. 

Ключові слова: потенціал, потенціал малого бізнесу, соціально-

економічне зростання національної економіки, суб’єкт малого бізнесу. 

  

Постановка проблеми. Стійкий соціально-економічний розви-

ток будь-якої країни неможливий без існування малого бізнесу. Серед 

можливих рішень існуючих проблем разом із модернізацією економі-

ки, створенням привабливих умов для інвестицій, розвитком соціаль-

ної та інженерної інфраструктури, навчанням і підвищенням кваліфі-

кації населення, створенням робочих місць для молоді важливим є ро-

звиток малого бізнесу.  

Суб’єкти малого бізнесу відіграють одну з провідних ролей у 

розвитку приватного сектора та поступово стають основним чинником 

сталого економічного зростання, формуючи середній клас та активне 

громадянське суспільство. 
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Актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю ство-

рення сприятливих умов для розвитку вітчизняного малого бізнесу та 

розкриття їм всього потенціалу, закладеного у феномені «малий біз-

нес» для забезпечення соціально-економічного зростання національної 

економіки. Динаміка розвитку малого бізнесу залишається тривалий 

час вкрай низькою, що не відповідає потребам економіки і в силу цьо-

го не дозволяє суб’єктам малого бізнесу виконувати свою роль у роз-

витку економічної системи країни. Це пояснюється неефективністю 

управління потенціалом малого бізнесу та відсутністю відповідних 

стимулів і мотивів до його саморозвитку. 

Стан дослідження. Різні аспекти розвитку малого бізнесу в 

Україні досліджувалися у працях як зарубіжних, так і вітчизняних нау-

ковців, а саме: З. Варналія, Г. П’ятницької, М. Харченко, Л. Лебедєвої, 

Ю.  Долгорукова та ін. [2–5]. Водночас деякі питання формування та 

реалізації потенціалу малого бізнесу для забезпечення соціально-

економічного розвитку в Україні нині лишаються ще не достатньо ви-

вчені та потребують подальшого розгляду. 

Метою статті є розкриття складових, формуючих потенціал ма-

лого бізнесу, та виявлення напрямів його реалізації для забезпечення 

соціально-економічного розвитку національної економіки. 

Виклад основних положень. Впродовж декількох століть в на-

уковому середовищі розглядалися теоретичні, методологічні та прак-

тичні аспекти поняття «малий бізнес». Проте питання про сутність 

цього економічного явища досі залишається дискусійним, що поясню-

ється складною і багатогранною його природою. 

На різних етапах розвитку економічної думки спостерігаються 

різні трактування «малого бізнесу», що й було з’ясовано під час ви-

вчення спеціальної наукової літератури з обраної теми дослідження. 

Оскільки глибиний теоретичний аналіз підходів до визначення поняття 

«малий бізнес» не є метою цієї статті, ми пропонуємо визначення  

поняття малого бізнесу, на якому будемо ґрунтуватися у нашому дос-

лідженні. Малий бізнес – це діяльність суб’єктів малого бізнесу, тобто 

малих підприємств будь-якої форми власності та громадян-

підприємців (фізичних осіб), що проводиться на власний розсуд та 

ризик із метою отримання прибутку. Тобто це будь-яка діяльність 

суб’єкта малого бізнесу, спрямована на виготовлення товарів, робіт, 

послуг із метою отримання прибутку.  

Малий бізнес є особливим сектором економіки, потенціал  

якого на практиці сьогодні не використовується в повному обсязі і, як 

наслідок, не надає можливості для динамічного розвитку національної 

економічної  системи. 
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Кожний суб’єкт бізнесу гіпотетично намагається вести свій біз-

нес рентабельно, ефективна діяльність якого залежить від комплексно-

го і оптимального використання свого потенціалу. 

Для дослідження підходів щодо формування та використання 

потенціалу малого бізнесу необхідно визначитися, а що саме означає 

термін «потенціал» і «потенціал малого бізнесу». Термін «потенціал» 

походить від латинського слова «potentia», що означає «сила». В еко-

номічній енциклопедії «потенціал» визначається як сукупність наяв-

них засобів, можливостей в конкретній сфері [1]. І тут же простежуємо 

визначення економічного потенціалу країни, який означає здібність 

економіки країни, її галузей, підприємств випускати продукцію, това-

ри, роботи, послуги, задовольняти потреби населення, забезпечувати 

розвиток виробництва та споживання. Економічний потенціал країни 

визначається її природними ресурсами, резервами, засобами вироб-

ництва, трудовим і науково-технічним потенціалом, накопиченим 

національним багатством[1]. 

У вітчизняній економічній літературі цей термін у широкому 

розумінні трактують як можливості, наявні сили, запаси, засоби, які 

можуть бути використані, або як рівень потужності у будь-якому 

відношенні, сукупність засобів, необхідних для чого-небудь [2]. 

Отже, поняття потенціалу можна розглядати як ресурс, резерв 

і  можливість. 

Підтверджений практикою історичний досвід доводить, що в ді-

яльності будь-якого суб’єкта економіки-підприємства для здійснення 

підприємницької діяльності мають бути у розпорядженні певні ресур-

си, резерви та можливості, а саме: трудові, матеріальні, фінансові. 

Що  і становлять, на нашу думку, основу потенціалу суб’єкта економі-

ки-підприємства. Але із розвитком сучасного світу цей перелік складо-

вих необхідно доповнити інтелектуальними, інформаційними, іннова-

ційними, соціально-комунікативними та технологічними ресурсами. 

Усі ці ресурси, резерви та можливості об’єднуються у систему і ство-

рюють потенціал малого бізнесу, тобто потенціал суб’єкта малого біз-

несу можна розглядати як систему елементів, які знаходяться в певній 

взаємодії один з одним і з навколишнім середовищем.  

Для з’ясування впливу потенціалу малого бізнесу на соціально-

економічний розвиток регіону чи країни маємо визначити чинники, що 

впливають на формування та використання його потенціалу. 

Узагальнено ці фактори можна згрупувати так: 

– особистісні – вік, характер, рід занять, рівень освіти, досвід 

роботи, кваліфікація, стиль життя, образ мислення, мотивація, підпри-

ємницькі цілі, підприємницька соціалізація, наявність бізнес-зв’язків;  
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–  соціальні – демографічні змінні, чисельність населення по-

тенційного ринку збуту, рівень і якість освіти населення, орієнтація 

освітянських програм навчальних закладів на потреби ринку, криміно-

генна обстановка, родинні зв’язки, соціально-комунікативні зв’язки, 

менталітет, соціальні очікування; 

– економічні – економічне становище країни та регіону, рі-

вень доходів населення, рівень доходів підприємств, доступність  

фінансово-кредитних ресурсів, фіскальна політика, індекс споживання, 

темпи інфляції, ринкові очікування; 

– правові та адміністративні – політичні ризики, корупційні 

ризики, інституційна стабільність, прозорість ринкових транзакцій, 

гарантованість, захищеність прав власності, дієва та прозора судова 

система;  

– інформаційні – інформаційна прозорість; 

– інноваційні – доступ та використання сучасних новітніх 

технологій; 

–  фактори довколишнього середовища – місцезнаходження, 

галузева участь, політичні та соціальні змінні;  

– бізнес-фактори – об’єм фінансування, використання та дос-

туп до нових технологій, доступ до природних ресурсів, вік бізнесу, 

місце експлуатації, наявність філій (наявність мережі бізнесу), кіль-

кість штатних робітників, бізнес-стратегії, цілі, мотиви. 

Всі означені фактори впливають на формування та якість ресур-

сів, резервів та можливостей для суб’єктів малого бізнесу. Що має 

вплив на макроекономічну та мікроекономічну ситуацію в країні. 

Від  комбінування в різних пропорціях складових потенціалу суб’єкта 

малого бізнесу залежить результативність його діяльності. Тобто  

оптимально сформований скомбінований потенціал спрямовується на 

досягнення певного підприємницького ефекту та результату. 

Зі світового досвіду очевидно, що в країнах із розвиненою рин-

ковою економікою саме малий бізнес здатен істотно впливати на  

розвиток національної економіки, вирішення соціальних проблем,  

збільшення чисельності зайнятих працівників, зниження соціальних 

навантажень на видатки бюджетів, а також сприяти розвитку конкуре-

нції, наповненню споживчого ринку товарами і послугами, створенню 

нових робочих місць, формуванню широкого прошарку власників 

і  підприємців.  

Тому вважаємо, що роль малого бізнесу в економіці розкрива-

ється через реалізацію потенціалу, закладеного в його феномені.  

По-перше, малий бізнес сприяє розвитку конкурентного середовища 

в  економіці; по-друге, забезпечує необхідну гнучкість та мобільність 
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в  умовах ринку, створює глибоку спеціалізацію; по-третє, здатний 

швидко реагувати на потреби ринкової економіки і формувати відпові-

дну ринкову інфраструктуру, по-четверте, здатен генерувати іннова-

ційні ідеї та рішення; по-п’яте, сприяє забезпеченню зайнятості насе-

лення та формування середнього класу.  

Тобто можна говорити, що реалізація потенціалу малого біз- 

несу відбувається у таких напрямах, як економічний, соціальний, інно-

ваційний. 

Економічний напрям реалізації потенціалу полягає у забезпе-

ченні зайнятості населення; збільшенні кваліфікованих кадрів, зокрема 

й управлінського складу; наповненні бюджетів різних рівнів та роз- 

витку місцевих територій; сприянні конкуренції; наповненні спожив-

чого ринку товарами і послугами, формуванні широкого прошарку 

власників і підприємців. 

Соціальний напрям реалізації потенціалу полягає у подоланні 

бідності; формуванні середнього класу та громадянського суспільства; 

сприянні у задоволенні людини у самореалізації та вдосконаленні.  

Інноваційний напрям реалізації потенціалу полягає у можли- 

вості ринкової гнучкості; свободі мислення і створити нових ідей,  

технологій  тощо.  

Висновки. Потенціал суб’єктів малого бізнесу необхідно розг-

лядати як певну систему елементів, які складаються із ресурсів, резер-

вів, можливостей, а саме: трудових, матеріальних, фінансових, інтеле-

ктуальних, інформаційних, інноваційних, соціально-комунікативних та 

технологічних ресурсів.  

На формування потенціалу малого бізнесу впливають такі чин-

ники: економічні, соціальні, особистісні, правові та адміністративні, 

інформаційні, інноваційні, фактори довколишнього середовища, біз-

нес-фактори. Реалізація потенціалу малого бізнесу відбувається за 

економічним, соціальним та інноваційним напрямами. 
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Березинец С. К. Потенциал малого бизнеса: формирование и на-

правления реализации. 

Освещены состав и формирование потенциала малого бизнеса. Выяс-

нены и определены направления реализации потенциала малого бизнеса  

в контексте обеспечения социально-экономического развития национальной 

экономики.  
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М. К. Бондарчук  
 

ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК ЯК ІНФОРМАЦІЙНЕ 
ДЖЕРЕЛО ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ 

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 
 
У статті обґрунтовується запровадження облікової складової під час 

побудови економічної безпеки підприємства. Проведене дослідження дало 

змогу поглибити сукупність теоретичних і методичних положень з орієнтації 

фінансового обліку на посилення економічної безпеки.  

Ключові слова: фінансовий облік, облікова інформація, економічна 

безпека. 

 

Постановка проблеми. В умовах ринкових відносин виникає 

необхідність використання облікової інформації для економічної  
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безпеки підприємства. Тут фінансовий облік є базою оцінки діяльності 

підприємств, забезпечує інформацією зовнішніх користувачів обліко-

вої інформації, які приймають рішення про інвестування капіталу 

в  його розвиток, банківського кредитування, придбання акцій, отри-

мання дивідендів тощо. Інтеграція економіки України в європейську 

та  світову, покращення інвестиційного клімату у державі вимагають 

наявності якісної і достовірної інформації про фінансовий стан та гос-

подарську діяльність її підприємств. 

Облікова інформація є інформаційним джерелом для контролю 

і  регулювання відхилень у діяльності суб’єктів господарювання, що 

створюють загрозу економічній безпеці підприємства. 

Головною умовою розвитку підприємства в ринкових умовах 

є  належний рівень фінансового забезпечення, критерієм якого є його 

економічна безпека. Економічна безпека підприємства є комплексним 

поняттям і пов’язана не стільки з внутрішнім станом, скільки із впли-

вом зовнішнього середовища, з якими підприємство вступає у взаємо-

дію. Відтак можна стверджувати, що вона відображає узгодженість, 

збалансованість фінансових інтересів підприємства й інтересів 

суб’єктів зовнішнього середовища.  

Функціонування механізму управління економічною безпекою 

підприємства передбачає постійну взаємодію таких функцій менедж-

менту: планування, обліку, аналізу, регулювання та контролю. Важли-

вою складовою економічної безпеки є облікова система підприємства, 

яка виступає інформаційним джерелом для прийняття оптимальних 

управлінських рішень в умовах нестабільного ринкового середовища.  

Стан дослідження. Сучасний стан світової економіки обумов-

лює необхідність розробки кожним суб’єктом господарювання дієвої 

системи економічної безпеки, спроможної мінімізувати існуючі загро-

зи його фінансовій стійкості та підвищити безпеку подальшого функ-

ціонування. 

Нині питання економічної безпеки перебувають у полі зору ве-

ликої кількості вітчизняних та зарубіжних вчених [1–10]. Наукові дос-

лідження за напрямом економічної безпеки відбуваються досить акти-

вно, свідченням чого є значна кількість спеціалізованих колективних 

та індивідуальних монографій, науково-методичних видань. Однак 

певні теоретичні та практичні питання, які пов’язані з обліковою скла-

довою як інформаційною системою для економічної безпеки підпри-

ємства вимагають додаткового вивчення та аргументування. 

Теоретико-методологічні аспекти економічної безпеки підприє-

мництва висвітлені в монографіях Т. Г. Васильців [1], Е. И. Кузнецова 

[3], І. П. Мойсеєнко [7]. А. П. Дикий [2] розглядає організацію бухгал-



_________________________________________________  Серія економічна ________ 
__________________________________________________________________________ 

 209 

терського обліку як інструмент забезпечення економічної безпеки  

підприємств. 

Проблеми управління економічною безпекою суб’єктів гос- 

подарювання досліджують О. А. Кириченко, М. П. Денисенко, 

В. С.  Сідак, С. М. Лаптєв, С. А. Єрохін, О. І. Захаров, П. Я. Пригунов, 

І. Г. Манцуров [4, 5]. С. М.  Марущак пропонує методику комплекс- 

ної оцінки ризику в процесі забезпечення економічної безпеки підпри-

ємства [6]. 

О. І.  Паламарчук досліджує принципи і форми інтеграції функ-

ції обліку в посиленні економічної безпеки промислових підприємств 

[8], а питання забезпечення захисту облікової інформації в системі 

економічної безпеки підприємства висвітлено Л. С.  Сорокою [9]. 

Однак залишаються ще дискусійними питання неузгодженості 

підходів до визначення суті економічної безпеки та багатоваріантності 

сучасних методів управління цим економічним явищем. Це й обумо-

вило актуальність дослідження. 

Мета цього наукового дослідження полягає в аналізуванні скла-

дових економічної безпеки та оцінці облікових важелів її регулювання, 

оскільки надійність та ефективність функціонування системи бухгал-

терського обліку як інструменту захисту фінансових інтересів підпри-

ємства від зовнішніх та внутрішніх загроз значною мірою визначається 

обліковою політикою підприємства. 

Виклад основних положень. Основним постачальником інфо-

рмації про фінансово-господарську діяльність суб’єкта господарюван-

ня є фінансовий облік. На сучасному етапі розвитку економіки Украї-

ни необхідною умовою ефективної підприємницької діяльності є ре-

формування бухгалтерського обліку відповідно до потреб користува-

чів. Нині бухгалтерський облік в Україні, як і вся економіка держави, 

знаходиться у кризі.  

 В системі управління підприємством фінансовий облік виконує 

низку функцій: інформаційну, аналітичну, контрольну.  

 Контроль можливий тільки за правильної організації всього 

процесу фінансового обліку. Якісна облікова інформація дозволяє 

здійснювати контроль на різних стадіях виробництва, контролювати у 

разі потреби у всіх деталях діяльність підприємства та його підрозді-

лів, аналізувати її і на базі цієї інформації готувати, обґрунтовувати і 

ухвалювати відповідні управлінські рішення для забезпечення еконо-

мічної безпеки.  

Контроль, будучи невід’ємною частиною бухгалтерського облі-

ку, містить такі складові:  

– дотримання облікової політики;  
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– оцінка ступеня надійності наданих керівництву доказів пере-

вірки дотримання правильності облікових процедур;  

– перевірка точності записів;  

– контроль збереження активів;  

– попередження помилок і зловживань; 

– визначення ефективності окремих операцій. 

Забезпечення достовірності даних у процесі обліку – основне 

завдання бухгалтерського контролю, яке реалізується в декількох  

аспектах:  

– у відносинах між учасниками виробництва з формуван- 

ня первинних даних про господарські операції і стан виробничих  

ресурсів;  

– у відносинах із забезпечення достовірності інформації та її 

збереження під час обробки, класифікації бухгалтерською службою 

підприємства. 

Контроль бухгалтерського обліку і звітності здійснюється для 

забезпечення надійності облікових даних і передбачає розподіл 

обов’язків ведення обліку від обов’язків з управління підрозділом 

і  щодо зберігання виробничих запасів та грошових коштів.  

Бухгалтерський контроль спрямований на:  

– попередження втрати грошей чи товарів у результаті крадіжок 

або зловживань;  

– забезпечення точного обліку фактів господарського життя та 

інформації в облікових регістрах. 

Ефективна облікова система, що відповідає таким цілям контро-

лю, повинна бути розроблена так, щоб забезпечувати реєстрацію всієї 

продукції, відвантаженої підприємством своїм клієнтам, і відображен-

ня обсягу реалізації та бухгалтерської звітності за відповідний обліко-

вий період.  

Здійснення бухгалтерського контролю дозволяє вирішити низку 

загальних або часткових завдань, серед яких:  

– сприяння досягненню цілей господарюючого суб’єкта;  

– попередження зривів у роботі;  

– збереження невикористаних ресурсів;  

– попередження нераціональних витрат і безгосподарності;  

– встановлення сутності господарських операцій;  

– попередження незаконних дій і втрат;  

– прийняття заходів щодо попередження відхилень у май- 

бутньому;  

– встановлення реальності фактичного стану підприємства;  

– виявлення результатів управлінських взаємодій;  
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– визначення відповідності господарського процесу прийняв- 

тим управлінським рішенням, виявлення ступеня реалізації управлін-

ських  рішень; 

– зміцнення економічної безпеки підприємства тощо. 

Л. С. Сорока розглядає економічну безпеку підприємства як  

певний рівень гарантії ефективного використання ресурсів власності 

(капіталу, інформації, техніки, нематеріальних активів) і підприєм- 

ницьких можливостей для стабільного функціонування та сталого роз-

витку. Рівень економічної безпеки підприємства залежить від того, 

наскільки ефективно її керівництво та фахівці будуть спроможні уник-

нути можливих загроз і ліквідувати шкідливі наслідки окремих нега-

тивних складових зовнішнього і внутрішнього середовища [9]. 

З метою забезпечення стабільного розвитку підприємства необ-

хідним є формування системи показників-індикаторів економічної 

безпеки, що мають науково обгрунтовані межі і певні кількісні показ-

ники. Показники-індикатори можна визначити за даними фінансового 

обліку. Достовірність облікових даних є запорукою об’єктивності роз-

рахунків відповідних показників. На основі даних фінансового обліку 

і  звітності проводиться аналіз показників-індикаторів: рівня фінан- 

сової незалежності від кредиторів, моніторинг дебіторів, ліквідності 

активів, платоспроможності, формування і використання прибутку 

тощо [9]. 

Основними складовими системи управління економічною  

безпекою є: 

1) мета управління – реалізація стратегії розвитку підприємства; 

2) об’єкти управління – фінансова складова розвитку під- 

приємства; 

3) задачі управління – виявлення загроз економічній безпеці, за-

провадження заходів, спрямованих на забезпечення економічної без-

пеки підприємства, аналіз ефективності цих заходів. 

Інформаційно-аналітичною підсистемою управління еконо- 

мічною безпекою є сукупність даних бухгалтерського обліку та  

фінансової звітності, а також аналізу, контролю і аудиту. Облік забез-

печує отримання достовірної та оперативної економічної інформації 

про ефективність використання ресурсів підприємства, рух фінансових 

потоків і кінцеві результати діяльності. Облік створює інформаційні 

умови для здійснення основних функцій управління економічною  

безпекою.  

Отже, підкреслюємо необхідність досліджувати економічну 

безпеку підприємства з позицій окремого аспекту його діяльності, 

а  саме – обліку.  
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Автори підтримують точку зору [2, 8], що одним із важливих 

напрямів розвитку підприємства є «…створення дієвого механізму 

економічної безпеки, яким є бухгалтерський облік. Обґрунтовується це 

тим, що бухгалтерський облік є однією з основних функцій управлін-

ня, спрямованою на забезпечення безпеки підприємства, і саме бухгал-

терський облік виключає можливість прямих розкрадань без встанов-

лених законом наслідків, створює інформаційні умови для здійснення 

контролю за доцільністю і законністю використання ресурсів в преве-

нтивному, поточному і наступному режимах, сприяє запобіганню реа-

лізації загроз, які зменшують економічну стійкість підприємств» [2]. 

Ґрунтуючись на дослідженнях [2, 8, 9], вважаємо, що інтеграція 

організації бухгалтерського обліку на підприємстві буде одним із ва-

желів забезпечення його економічної безпеки (табл. 1). 

Фінансовий облік є однією з основних функцій управління, яка 

спрямована на забезпечення економічної безпеки підприємства. Облік 

виключає можливість прямих розкрадань без встановлених законом 

наслідків, створює інформаційні умови для здійснення контролю доці-

льності і законності використання ресурсів у превентивному, поточ-

ному і наступному режимах і в цьому значенні сприяє запобіганню 

реалізації загроз, що знижують економічну стійкість підприємств. 

Передумовами для орієнтації обліку на посилення економічної 

безпеки підприємства є: 

– внутрішні – економічна стійкість підприємства, цілеспрямова-

ність економічного механізму внутрішнього управління;  

– організаційні – існуюча на підприємстві організаційна струк-

тура управління, система делегування відповідальності і повноважень 

в управлінні;  

– методичні – ступінь науково-методичного забезпечення як об-

ліку, так й інших функцій управління;  

– технічні – оснащеність засобами обчислювальної техніки, дос-

татність програмного забезпечення.  

Загроза економічній безпеці підприємства може виникати через 

усвідомлені дії або прагнення до дій у всіх сферах діяльності і на всіх 

рівнях управління, що мають на меті нанести збиток шляхом відкритих 

і завуальованих розкрадань, зловживань, а також через прорахунки і 

помилки, зумовлені некомпетентністю, недбалістю і бездіяльністю 

керівництва підприємств. 

Навмисні дії, прорахунки і помилки в усіх без винятку випадках 

стосуються ресурсів. В одному випадку ресурси стають об’єктом зазі-

хань з метою їх присвоєння, в іншому – є реальними чи потенційними 

втратами, що знижують ефективність діяльності підприємств. 
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Таблиця 1 
 

Процедури організації фінансового обліку  

як інформаційного джерела економічної безпеки підприємства 
 

Процедура Зміст 

Організація роботи 

облікового персоналу  

Створення умов для сталого розвитку цілісної системи 

управління в інтересах підтримки стійкості підприєм-

ства і запобігання загроз фінансовій безпеці досяга-

ється шляхом: 

– своєчасного створення достовірної інформації про 

економічні об’єкти, яка є достатньою для виконання 

функцій планування, контролю, регулювання, аналізу 

в оперативному режимі; 

– здійснення контролю, аналізу і регулювання госпо-

дарських операцій та сукупних процесів, виявлення 

відхилень від норм, виникнення яких знижує ефектив-

ність діяльності (а отже становить загрозу економічній 

стійкості); 

– збереження комерційної таємниці. 

Порядок організації та 

техніки ведення бухга-

лтерського обліку 

Розробка етапів обробки бухгалтерської інформації, 

порядку документообігу, забезпечення захисту облі-

кової інформації, визначення порядку, термінів збері-

гання документів, в тому 

числі й електронних, використання ліцензованого 

програмного забезпечення. 

Здійснення організа-

ційної інтеграції облі-

ку з іншими функція-

ми управління 

 

Інтеграція обліку із плануванням, контролем, регулю-

ванням створить більш серйозні, ніж існуючі, переду-

мови запобігання загроз, що наносять підприємствам 

збиток, і тим самим сприятиме посиленню його мож-

ливостей у фінансовій безпеці.  

Організація внутріш-

нього контролю в час-

тині бухгалтерського 

обліку 

 

Систематичне отримання об’єктивних оцінок про по-

точний стан фінансової безпеки підприємства відпові-

дно до певних критеріїв і показників безпеки. Резуль-

тати внутрішнього контролю безпеки дозволяють 

сформувати оптимальну, з точки зору ефективності та 

витрат, систему захисту бухгалтерської інформації, 

адекватну поточним завданням підприємницької 

діяльності. 

 

Водночас загрози обов’язково пов’язані з господарськими про-

цесами і з конкретними структурами, в яких відбуваються господарсь-

кі процеси і управлінська діяльність.  
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Отже, в інтересах поглиблення інтеграційних процесів в управ-

лінні підприємствами і орієнтації обліку на посилення їхньої безпеки 

необхідно класифікувати ресурси, процеси та центри загроз економіч-

ній безпеці. 

Під центрами загроз розуміються організаційні структури, що 

є  місцями здійснення господарських процесів, використання ресурсів, 

прийняття управлінських рішень. 

Сформульовані в літературі задачі обліку, хоча й охоплюють 

важливі аспекти цієї функції управління, але містять спірні положення, 

не завжди враховують радикальну зміну обстановки, зокрема і кримі-

ногенної, мають багато повторень і нечітких формулювань, недостат-

ньо чітко націлюють систему обліку на запобігання загроз економічній 

безпеці. Інтеграційні процеси в управлінні підприємством будуть не-

минуче поглиблюватися, отже потрібно ставити перед бухгалтерами 

задачі, відправляючись не від окремо взятої функції обліку, а від про-

блеми, що пов’язана з необхідністю посилення економічної безпеки. 

Працівники облікової служби повинні створювати інформаційну базу 

для поступового розвитку цілісної системи управління в інтересах під-

тримки стійкості підприємств у ринковому середовищі і запобігання 

загроз економічній безпеці. 

Перед обліковим персоналом у розвитку цієї мети повинні стоя-

ти такі першочергові завдання: 

– своєчасне створення достовірної інформації про економічні 

об’єкти, яка є достатньою для виконання функцій планування, контро-

лю, регулювання, аналізу в оперативному, поточному і наступному 

режимах; 

– здійснення превентивного, поточного і наступного контролю, 

аналізу і регулювання господарських операцій і сукупних процесів, 

виявлення відхилень від правил, норм та інших еталонних характерис-

тик, виникнення яких знижує ефективність діяльності і в цьому зна-

ченні становить загрозу економічній стійкості; 

– збереження комерційної таємниці [2]. 

Висновки. Для кожного підприємства актуальною є розробка і 

впровадження системи економічної безпеки з урахуванням облікових 

аспектів, яка сприятиме стійкому розвитку підприємства та забезпе-

чить максимальну ефективність його функціонування. Облікова інфо-

рмація є ключовим фактором у забезпеченні економічної безпеки під-

приємства. Захист облікової інформації є умовою об’єктивного відо-

браження реальної дійсності підприємства, що сприятиме вчасному 

виявленню внутрішніх і зовнішніх загроз та можливих розрахунків 

альтернативних рішень щодо їх усунення чи попередження. Фінансо-



_________________________________________________  Серія економічна ________ 
__________________________________________________________________________ 

 215 

вий облік має пріоритетне значення в запобіганні таких внутрішніх 

загроз економічній безпеці промислових підприємств, як відкриті та 

завуальовані розкрадання, перевитрата ресурсів, штрафи, пені тощо. 

Необхідність поглиблення орієнтації обліку в цьому напрямі потребує 

уточнення цілей, головних задач, що стоять перед системою обліку, 

принципів, на яких повинен створюватися та функціонувати облік. 

Інтеграція обліку з іншими функціями управління підприємст-

вом в інтересах посилення його орієнтації на забезпечення економічної 

безпеки передбачає необхідність: 

– на теоретичному рівні – класифікувати економічні об’єкти, за-

грози безпеки, центри їх виникнення, передумови, що визначають  

можливості розвитку обліку, у тому числі його адаптацію до цілей 

економічної безпеки; 

– на концептуальному рівні – зробити акценти на посилення 

економічної безпеки в постановці цілі і головних задач обліку, у прин-

ципах і вимогах до його організації і побудови інформаційних  

моделей, обґрунтувати необхідність організаційної інтеграції обліку 

з  іншими функціями управління підприємством, розробити підхід 

до  оцінки цілеспрямованості системи обліку; 

– на методичному рівні – розробити модель взаємозв’язку кла-

сифікацій об’єктів, загроз, центрів їх виникнення, організаційні струк-

тури, які здатні інтегрувати функції, поглибити методику оперативно-

го обліку і бухгалтерські моделі економічних об’єктів, критерії оцінки 

стану обліку; 

– на практичному рівні – зосередити функції планування, облі-

ку, контролю, аналізу, регулювання в основних центрах загроз еконо-

мічній безпеці підприємства, упорядкувати оперативний і поглибити 

бухгалтерський облік відповідно до розроблених методичних реко- 

мендацій [2].  
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Воляник Г. М., Бондарчук М. К. Финансовый учет как информа-

ционный источник для определения уровня экономической безопасности 

предприятия. 

В статье обосновывается введение учетной составляющей при  

построении экономической безопасности предприятия. Проведенное иссле- 

дование позволило углубить совокупность теоретических и методических 

положений по ориентации финансового учета на усиление экономической 

безопасности. 

Ключевые слова: финансовый учет, учетная информация, экономиче-

ская безопасность. 

 

Volyanyk G. M., Bondarchuk M. K. Financial accounting as informa-

tive source for determination of enterprise economic security level.  

The implementation of the accounting component in the construction of en-

terprise economic security is grounded in the article. The conducted research al-

lowed extending of a set of theoretical and methodological provisions from the point 

of view of financial account on economic security strengthening.  

Key words: financial accounting, accounting information, economic  

security. 
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УДК 330.53:351.713(477)                І. М. Горбан  
 

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ЯК КРИТЕРІЙ ВИБОРУ 
 СТРАТЕГІЙ ФУНКЦІОНУВАННЯ  

ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
 
В статті розглянуто методичні положення вибору стратегії функці-

онування торговельного підприємства (ТП) за критерієм економічної безпеки і 

розроблено рекомендації визначення її рівня на основі функцій розподілу випад-

кових величин факторів внутрішнього і зовнішнього середовища. 

Ключові слова: вибір стратегії функціонування ТП, критерій еконо-

мічної безпеки, визначення рівня економічної безпеки, аналіз факторів внутрі-

шнього і зовнішнього середовища, режим функціонування торговельного підп-

риємства, грошовий потік. 

 

Постановка проблеми. Об’єктивно існуюча невизначеність зо-

внішнього середовища торговельного підприємства (ТП) обумовлює 

дії в процесі руху до поставленої мети і формує необхідність розроб-

лення відповідних показників ефективності її досягнення. В теоретико-

методичному плані особливо актуальними стають питання вибору 

стратегії функціонування ТП за критерієм оцінки (планово-прогнозної) 

рівня економічної безпеки.  

Важливою проблемою стає правильний вибір стратегії функціо-

нування ТП, для якої буде розроблятися бізнес-план та вкладатимуться 

інвестиції. 

Ця проблема на етапі формування бізнес-плану є надзвичайно 

суттєвою, адже для ефективного функціонування ТП в подальшому 

необхідні значні витрати матеріальних, трудових, фінансових ресурсів 

та  часу. 

Стан дослідження. Ознаки класифікації та процеси розробки 

і  реалізації ефективних стратегій функціонування підприємств різних 

сфер діяльності досліджені у працях вітчизняних і зарубіжних авторів. 

Так, М. Портер [1] класифікував стратегії розвитку фірми за ознакою 

конкурентної переваги та виділив три основні види стратегій: цінового 

лідерства, диференціації та конкуренції [2]. Стратегії також класифі-

кують на основі ознак охоплення товарного ринку та пристосування до 

нього. М. І. Круглов [3] визначив особливості віолентної, патієнтної, 

комутантної та експлерентної стратегій [4]. Серед методів оцінки стра-

тегій слід виокремити: метод «дерева рішень»; аналогій; аналітичний 

метод; теорію ігор; методи вибору оптимальної стратегії в умовах  

ризику; теорію очікуваної корисності тощо. Ф. Котлер [5] на основі 
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розгляду підприємства (фірми), з точки зору його конкурентних пози-

цій, виділив чотири різновиди маркетингових стратегій: ринкового 

лідера, менеджера, послідовника і нішера, а А. Літл [6] виокремлює 

конкурентні стратегії залежно від конкурентних позицій фірми та її 

можливостей щодо поліпшення цих позицій. У сфері управління тор-

говельною діяльністю слід відзначити роботи В. В. Апопія [7], 

Я. А. Гончарука [7], А. А. Мазаракі [8], які приділили значну увагу 

розробці принципів стратегічної гнучкості і забезпеченню можливості 

зміни портфеля бізнесу торговельного набору його ділових стратегій. 

У наведених працях досліджуються процеси формування і функціону-

вання торговельних підприємств без поглиблення в розгляд специфіч-

них проблем розвитку ТП в транзитивний період, в зокрема вибору 

стратегій їх функціонування за різними критеріями. Загалом у науко-

вих працях не на належному рівні розглянуто питання сталого функці-

онування ТП  в динаміці перехідного періоду і дотримування стратегій 

їх розвитку залежно від впливу різноманітних факторів внутрішнього 

і  зовнішнього середовища. 

Мета дослідження – розробити методичний інструментарій ви-

бору стратегії його функціонування за визначеним критерієм та обґру-

нтувати математичний апарат для оцінки за критерієм економічної 

безпеки стратегії функціонування ТП. 

Виклад основних положень. Розглянемо початковий еконо- 

мічний стан ТП як фактор безпечного (успішного) функціонування. 

Етапи (час) функціонування підприємства можна розбити умовно 

на  два інтервали (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Режими функціонування 

 торговельного підприємства 

Перехідний режим  
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Ділянка від 1 до K етапу називається ділянкою перехідного  

режиму функціонування підприємства, а ділянки з K + 1 до n етапу – 

ділянки стаціонарного функціонування підприємства.  

У випадку неоднорідного випадкового процесу, коли змінні 

імовірності залежать від номера етапу, перехідний режим функціону-

вання присутній на всіх етапах, що розглядаються.  

Ефективність роботи ТП на ділянці перехідного режиму

  

залежить від його початкового стану. Початковий стан підприємства 

можна охарактеризувати кількістю реалізованих і нереалізованих  

ризиків. 

Проаналізуємо перехідний режим функціонування підпри- 

ємства. Очікуваний грошовий потік після n етапів, якщо процес  

почався зі  стану І, визначається за рекурентною форму- 

лою  [9]. 

 





m

j
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  (1) 

 

де )1( nVi  – очікуваний сукупний дохід після n-кроків, якщо 

процес почався зі стану і; 

)1( nV j
 – очікуваний сукупний дохід після n-1 кроків, якщо 

процес почався зі стану j;  

gi – середній очікуваний дохід на одному кроці, якщо процес по-

чався в і-му стані. 
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Різниця грошових потоків із початковими станами визначається 

за рекурентною формулою 
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–––––––––––––– 
 В бізнес-плануванні роботи ТП цей факт відіграє надзвичайно важли-

ву роль – авт. 
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Для ілюстрації одержаного результату визначаємо різницю 

грошових потоків підприємства на умовному прикладі з матрицею 

перехідних імовірностей

. 
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і матрицею доходів, що відповідають перехідним ймовірностям  

матриці Піj. 
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Після перетворення формули 3 отримаємо: 

 

)1)(1()()()( 2112212121 PPnnVnVn  
 (4)

 
 

У стартовому стані 
 

0)0()0()0( 2121   VV  
 

На першому етапі 

 

,9)3(6)1( 2121   gg
 

 

де  635.095.0121211111  rPrPg  

  

3)7(6.034.0222221212  rPrPg  
 

На подальших етапах 

 

9.9)4.05.01(99)1)(1()1()2( 2112212121   PP

 

99.9)1)(2()1()3( 2112212121   PP  

–––––––––––––– 
 Значення наведені в умовних одиницях, які в подальшому не позначе-

ні – авт. 
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999.9)1)(3()1()4( 2112212121   PP  
9999.9)1)(4()1()5( 2112212121   PP і  т. д.

 
 

Результати розрахунків наведено на рис. 1, крива а. 

 

Змінимо перехідні імовірності у матриці Піj  
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Різниця очікуваних грошових потоків із різними початковими 
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Результати розрахунку наведено на рис. 2, крива b. 
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Рис. 2. Різниця очікуваних грошових потоків 

 із різними початковими станами: 
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Проведений аналіз свідчить, що на рівень економічної безпеки 

впливає початковий стартовий стан підприємства. 

Відомо [10], що бізнес-план (як інвестиційний проект) є інстру-

ментом реалізації ділової стратегії підприємства. У випадку, якщо так-

тика реалізації стратегії відповідає системі критеріїв

 (Kr), де r – вид 

критерію (рис. 2), реалізацію ділової стратегії ТП доцільно здійснюва-

ти у формі інвестиційного проекту [11]. Умовні позначення на рис. 3: 

T1 … Tm – тактики стратегій; Tn1 … Tnj  – тактики, для яких потрібно 

реалізовувати проект; S1 … Sn  – стратегії, для яких потрібен проект. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Критеріальний відбір тактик стратегії,  

які необхідно реалізувати шляхом впровадження бізнес-плану 

–––––––––––––– 
 Яку можна ототожнити з інтегрованим критерієм «рівень економічної 

безпеки» – авт. 

Тактики,  

які потребують 

реалізації проекту 

1T  
2T  

3T  1T  

nT  

Можливі тактики 

стратегій 

Критерії відбору: 

К1 - потреба в інвестиціях 

К2 - віддача капіталу формі прибутку 

К3 - наявність обігу реальних інвестицій 

К4 - час початку і завершення 

К5 - обмеженість ресурсів 
Стратегії,  

які потребують 

реалізації 

11T  

12T  

nT  nS  

2S  

1S  



_________________________________________________  Серія економічна ________ 
__________________________________________________________________________ 

 223 

Обов’язково потрібно враховувати, що різні початкові стани за 

рівних решти параметрів є причиною різної вартості підприємства. 

Зменшення середньої вартості підприємства знижує попадання реалі-

зації процесу в область «безпечних» станів підприємства. 

З метою розкриття стратегій функціонування за критерієм «рі-

вень економічної безпеки» розіб’ємо матрицю перехідних імовірнос-

тей на декілька підмножин. 

 

 















1

1,

A

П kk

 
 

Підмножина А1 складається з одного елемента Р11, підмножина 

А2 включає елементи Pij, у яких i ˂ j, підмножина А3 включає елементи 

матриці, у якій i ≥ j, крім елемента P11. 

Стан підприємства S1 самий гармонізований і тому необхідно 

максимізувати імовірність знаходження підприємства саме в цьому 

стані. Імовірність переходу Р11 збільшується у випадку проведення 

попереджувальних організаційно-технологічних заходів зі зниження 

імовірності реалізації небезпеки (ризику). На рис. 3 наведено результа-

ти розрахунків, що показують зміну імовірності досягнення мети підп-

риємства зі зміною значення елемента матриці Р11 для різноманітних 

початкових станів. 

На рис. 4 подано результати розрахунків, що показують зміну 

показника економічної безпеки підприємства зі зміною підмножини А2 

для різноманітних початкових станів. Елементи підмножини А2 обумо-

влюють перехід підприємства в гірший стан. Значення перехідних імо-

вірностей із підмножини А2 можна знизити, як і в попередньому випа-

дку, за рахунок проведення додаткових організаційно-технологічних 

заходів зі зниження ризиків. 

На рис. 5 зображено залежність показника рівня економічної 

безпеки від зміни перехідних імовірностей з підмножини А3. Перехідні 

імовірності з підмножини А3 збільшуються за рахунок організації за-

ходів щодо ліквідації негативних проявів небезпеки (ризику). 

А3 

А2 
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На рис. 6 показано залежність показника рівня економічної  

безпеки від зміни перехідних імовірностей з підмножини А3. Перехідні 

імовірності з підмножини А3 збільшуються за рахунок організації  

заходів щодо ліквідації негативних виявів економічної небезпеки  

(ризику). 

На рис. 7 показано залежність рівня економічної безпеки від 

зниження втрат від реалізованих ризиків (небезпек). Збільшилися гро-

шові потоки з підмножин B1 і B2: 
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Втрати або їх частина можуть бути компенсовані за рахунок 

страхування. 

Грошові потоки з множини B1  можуть бути збільшені за допо-

могою страхування непрямих втрат, з множини B2 – звичайним  

страхуванням. 
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Рис. 4. Залежність імовірності економічної безпеки ТП  

від зміни перехідної імовірності 
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Рис. 5. Залежність імовірності економічної безпеки  

торговельного підприємства від зміни поведінки ймовірностей  

з підмножини A2 
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Рис. 6. Залежність імовірності економічної безпеки  

торговельного підприємства від зміни перехідних ймовірностей  

з підмножини А3 



________  НАУКОВИЙ ВІСНИК 2´2013 ______________________________________ 

________  Львівського державного університету внутрішніх справ ____________ 

 226 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0 0,04 0,08 0,12 0,16 0,2 0,24 0,28 0,32 0,36 0,4

 
 

Рис. 7. Залежність ймовірностей економічної безпеки  

торговельного підприємства від рівня страхування 

 

Висновки. Проведений аналіз свідчить, що на економічну без-

пеку здійснює істотний вплив початковий стан підприємства. Одержа-

ні залежності показника економічної безпеки від рівня страхування 

і  організаційно-технологічних заходів зі зниження небезпек (ризиків) 

дозволяють з більш обґрунтованих позицій підійти до розробки опти-

мальних управлінських рішень, а також до синтезу більш економічно 

«безпечного» підприємства.  

За допомогою методичного підходу до планування економічної 

безпеки торговельних підприємств можна вибрати стратегію його роз-

витку відповідно до заходів з усунення небезпечних ситуацій госпо-

дарської діяльності. 

Подальший напрям досліджень з цієї тематики пов’язаний  

з розробкою системного інструментарію, що дозволяє достатньо  

точно прогнозувати (планувати) економічну безпеку функціону- 

вання торговельного підприємства на всіх етапах його життєвого  

циклу. 
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Горбан И. М. Экономическая безопасность – критерий выбора 

стратегий функционирования торгового предприятия. 

Рассмотрены методические положения выбора стратегий функцио-

нирования крупноформатного торгового предприятия за критерием уровня 

экономической безопасности и разработаны рекомендации определения его 

уровня на основе функций распределения случайных величин факторов внут-

ренней и внешней среды. 

Ключевые слова: вибор стратегии функционирования ТП, критерии 

економической безопасности, уровень экономической безопасности, режим 

функционирования торгового предприятия, денежные потоки. 

  

Horban I. M. Economic security as a criterion for strategy selection of 

commercial enterprise operation. 

The article considers the methodological positions of strategy selection of 

commercial enterprise operation on the criterion of economic security and recom-

mendations to determine its level on the basis of the distribution functions of random 

variables of factors internal and external environment. 

Key words: strategy choice operation of trade enterprise, economic security 

criterion, the determination of economic security level, analysis of factors of internal 

and external environment, the mode of operation of commercial enterprise, 

cash  flow. 
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УДК 004.78+65.012.8          О. О. Гудзовата 

 

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА  
ХМАРНИХ СЕРВІСІВ 

 
У статті охарактеризовано технологію хмарних сервісів, проаналізо-

вано основні задачі і принципи її інформаційної безпеки, визначено перспекти-

ви розвитку як самої технології, так і параметрів безпеки.  

Ключові слова: хмарні сервіси (обчислення), інформаційна безпека, 

технологія, інфраструктура. 

 

Постановка проблеми. Інтенсифікація інноваційних процесів, 

розвиток інформаційних технологій, їх проникнення в усі сфери жит-

тєво важливих інтересів зумовило, крім безперечних переваг, і появу 

низки стратегічних проблем. Посилюється небезпека несанкціоновано-

го втручання в роботу комп’ютерних, інформаційних і телекомуніка-

ційних систем. Проблеми захисту інформації потребують комплексно-

го підходу, тобто створення системи інформаційної безпеки (ІБ). 

Сучасні підприємства знаходяться під постійним впливом фак-

торів, пов’язаних із розвитком технологій, які, з одного боку, спрощу-

ють роботу з великими обсягами інформації, проте, з іншого – зумов-

люють проблеми, пов’язані насамперед з інформаційною безпекою.  

Однією із таких технологій є хмарні сервіси (хмарні обчислен-

ня), що з’явилися в 2006 році, коли Amazon’s Elastic Computing Cloud 

побудували свої дата-центри. Багато підприємств, які займалися ін-

формаційними технологіями, створювали підґрунтя для власних хмар-

них обчислень. 2007 року Dell випускає свою версію хмарних сервісів, 

IBM запускає програмний продукт Blue Cloud. Пізніше з’являються 

такі продукти, як Google’s MapReduce, Microsoftware’s Windows Azure, 

iCloud, Amazon CloudDrive тощо. 

Нині завершується ранній етап розвитку хмарних технологій, 

які характеризуються новаторськими експериментами, нестійкістю 

бізнес-моделей, невирішеними питаннями їх інформаційної безпеки. 

Стан дослідження. Проблеми безпеки діяльності, фінансової 

та  інформаційної безпеки є актуальними і набули широкого висвіт-

лення у вітчизняній і зарубіжній науці. Питанням інформаційної без-

пеки присвячені дослідження таких вітчизняних науковців: Г. С. Гри-

джука, Б. А.  Кормича, В. Л. Гевко, а також російських учених, таких 

як Е. Б.  Белов, В. П.Лось, Р. В. Мещеряков, А. А. Шелупанов. 

Слід зазначити, що дослідження теоретичних і практичних засад 

функціонування хмарних сервісів у вітчизняній науці ще не набули 

http://uk.wikipedia.org/wiki/Amazon_EC2
http://uk.wikipedia.org/wiki/Amazon_EC2
http://uk.wikipedia.org/wiki/MapReduce
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достатнього поширення. Серед російських дослідників можна відзна-

чити Е. Гребнева, А. Федорова, Д. Мартинова.  

Інформаційна безпека хмарних сервісів є мало дослідженою 

сферою, особливо у вітчизняній практиці.  

Метою статті є аналіз і теоретичних, і практичних аспектів  

інформаційної безпеки технології хмарних обчислень, визначення 

їх  принципів  і  перспектив. 

Виклад основних положень. Інформаційна безпека підприємс-

тва – це захист інформації, якою володіє підприємство від несанкціо-

нованого доступу, руйнування, модифікації, розкриття і затримок під 

час надходження. Крім того, під інформаційною безпекою розуміють 

захищеність інформації та підтримуючої її інфраструктури від будь-

яких випадкових або зловмисних дій, результатом яких може бути на-

несення шкоди самій інформації, її власникам або підтримуючій ін-

фраструктурі [1; 9].  

Архітектура ІБ охоплює процеси, людей, технології, різні типи 

інформації, адаптуючись до них, враховує складність і мінливість су-

часного підприємства. Іншими словами, вона описує бажану структуру 

інфраструктури безпеки організації й інших, пов’язаних з інформацій-

ною безпекою, компонентів та інтерфейсів.  

Метою системи безпеки є: 

 захист прав підприємства (установи), його структурних 

підрозділів і співробітників; 

 збереження й ефективне використання інформаційних, ма-

теріальних і фінансових ресурсів; 

 підвищення іміджу системи за рахунок забезпечення якості 

послуг щодо інформаційної безпеки. 

Поява хмарних технологій спровокувала розгортання велико-

масштабних розподілених систем для постачальників програмного 

забезпечення. Хмарні системи забезпечують просту й уніфіковану 

взаємодію між постачальником і користувачем і включають програмне 

забезпечення, тобто сервісну підсистему, та базу даних із багато- 

разовим доступом. Ці системи динамічно розподіляють обчислювальні 

ресурси у відповідь на запити про резервування ресурсу користу- 

вачем і, відповідно, до певних стандартів якості обслуговування  

користувачів. 

Хмарні обчислення (англ. cloud computing) – це технологія роз-

поділеної обробки даних, в якій комп’ютерні ресурси та потужності 

надаються користувачам як Інтернет-сервіс [2].  

Хмарний сервіс є особливою клієнт-серверною технологією, 

яка  передбачає використання клієнтом ресурсів (процесорного часу, 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8
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оперативної пам’яті, дискового простору, мережевих каналів, спеціалі-

зованих контролерів, програмного забезпечення тощо) групи серверів 

у  мережі, які взаємодіють так: 

• для клієнта вся група виглядає як єдиний віртуальний сервер; 

• клієнт може прозоро та гнучко змінювати обсяги споживання 

ресурсів у разі зміни своїх потреб (збільшувати/зменшувати потуж-

ність сервера з відповідною зміною оплати). 

В такому разі наявність декількох джерел ресурсів, які вико- 

ристовуються, з одного боку, дозволяє підвищувати доступність  

системи клієнт-сервер за рахунок можливості масштабування у разі 

підвищення навантаження, а з іншого – знижує ризик втрати праце- 

здатності віртуального сервера під час виходу з ладу будь-якого  

із серверів, що обслуговують клієнта, оскільки можливе автоматичне 

перепід’єднання віртуального сервера до ресурсів іншого (резервного) 

сервера. 

За допомогою провайдерів хмарних рішень можна орендувати 

через Інтернет обчислювальні потужності та дисковий простір. Пере-

ваги такого підходу – доступність (користувач платить за ті ресурси, 

які йому потрібні) і можливість гнучкого масштабування. Клієнти  

позбавляються від необхідності створювати та підтримувати власну 

обчислювальну інфраструктуру. 

Під час використання хмарних технологій програмне та техніч-

не забезпечення надається користувачеві як Інтернет-сервіс. Користу-

вач має доступ до власних даних, але не може управляти і не повинен 

піклуватися про інфраструктуру, операційну систему і програмне за-

безпечення, з якими він працює. «Хмарою» називають Інтернет, який 

приховує усі технічні деталі.  

Хмарні сервіси змінюють підхід користувача до роботи з  

інформацією та програмами. Хмарні системи дозволяють мати доступ 

до інформації та серверів з будь-якого місця світу, звільнивши корис-

тувачів від необхідності мати стаціонарний комп’ютер та зробивши 

доступнішою спільну роботу багатьох людей, які можуть знаходитися 

в різних місцях. 

Першою компанією, яка повною мірою усвідомила комерційну 

перспективу технологій віртуалізації, стала Amazon [8]. Якщо до 2006 

року віртуалізацію розуміли як можливість розвернути потрібну кіль-

кість віртуальних серверів на власному обладнанні, то завдяки 

Amazon’s Elastic Computing Cloud в практику впровадилась ідея орен-

ди віртуальних серверів на чужому обладнанні. Саме в цьому полягає 

суть хмарних пропозицій класу «інфраструктура як сервіс» 

(Infrastructure as a Service – IaaS).  

http://uk.wikipedia.org/wiki/Amazon_EC2
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Найбільш авторитетне дослідження хмарних обчислень нале-

жить Національному інституту стандартів і технологій США (National 

Institute of Standards and Technology – NIST), який сформулював такі 

характеристики технології хмарних обчислень [6]: 

 Самообслуговування на вимогу – споживач самостійно ви-

значає і змінює обчислювальні потреби, такі як серверний час, швид-

кість доступу та обробки даних, обсяг збережених даних без взаємодії 

з представником постачальника послуг. 

 Універсальний доступ мережею – послуги доступні спожи-

вачам через мережу передавання даних незалежно від термінального 

пристрою. 

 Об’єднання ресурсів – постачальник послуг об’єднує ресу-

рси для обслуговування великої кількості споживачів для динамічного 

перерозподілу потужностей між споживачами в умовах постійної змі-

ни попиту на потужності. 

 Еластичність – послуги можуть бути надані, розширені, 

звужені в будь-який момент часу без додаткових витрат на взаємодію 

із постачальником. 

 Облік споживання – постачальник послуг автоматично об-

числює спожиті ресурси на певному рівні абстракції (наприклад, обсяг 

збережених даних, пропускна здатність, кількість користувачів, кіль-

кість транзакцій) і на основі цих даних оцінює обсяг наданих спожива-

чам послуг. 

Виокремлюють основні моделі надання послуг за допомогою 

«хмар» (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

 

Основні моделі хмарних сервісів 
 

Послуга Приклади 

Програмне забезпечення (SaaS) Сервіси Gmail та Google docs 

Платформа (PaaS) Google Apps надає додатки для 

бізнесу в режимі онлайн; ПЗ і дані 

зберігаються на серверах Google 

Інфраструктура (IaaS) Надання провайдером клієнтові 

різноманітної комп’ютерної інфра-

структури: серверів, систем збері-

гання даних, мережевого обладнан-

ня, ПЗ для керування цими ресур-

сами  
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Аналіз хмарних технологій, як і будь-якої технології, що швид-

ко розвивається, повинен враховувати як переваги, так і недоліки 

(табл.  2). 

 
Таблиця 2 

 

Переваги та недоліки хмарних сервісів 
 

Переваги Недоліки 

 Не потрібен сучасний потужний комп’ютер 

для виконання складної обробки інформації 

 Комп’ютери в обчислювальній системі «хма-

ри» завантажуються та працюють швидше, оскі-

льки вони містять менше програм і процесів, інте-

грованих у пам’ять 

 Збільшення обчислювальних потужностей за 

потребою 

 Менші витрати на ІТ інфраструктуру за раху-

нок використання обчислювальних ресурсів 

«хмари» для доповнення або заміни внутрішніх 

комп’ютерних ресурсів 

 Менші витрати на ПЗ; найсучасніші версії ПЗ 

 «Хмара» пропонує віртуально необмежений 

простір для зберігання інформації 

 Відсутність належності до одного комп’ютера 

чи мережі; документи та програми залишаються 

однаковими незалежно від того, за яким 

комп’ютером працює користувач 

 Надійність збереження даних, комп’ютерний 

збій у «хмарі» не призведе до втрати даних 

 У «хмарі» не має значення, якою операційною 

системою користується користувач 

 Хмарні сервіси значно скорочують апаратне та 

програмне обслуговування для підприємств усіх 

розмірів 

 Можливість багатьох користувачів легко ор-

ганізовувати спільну роботу над документами і 

проектами 

 Покращена сумісність форматів документів; 

не існує жодних форматних несумісностей, коли 

всі користувачі та документи знаходяться у хмарі 

 «Хмара» завжди має останню версію до- 

кумента 

 Технологія є вимо-

гливою щодо доступу 

до Інтернету, його 

безперебійності та 

швидкодії; бувають 

випадки, коли сервер 

може бути недоступ-

ний, і тоді ця послуга 

стає неможливою 

 Аспекти безпеки 

даних; Закон України 

«Про захист персона-

льних даних» не пе-

редбачає використан-

ня хмарних сервісів 

 Малоефективна 

робота у разі низької 

швидкості каналу 

зв’язку 

 Велика кількість 

ризиків втрати інфор-

маційних даних, серед 

яких найголовнішими 

є: ризик захоплення 

даних на шляху від 

компанії до сервера, 

витік інформації з 

центрів обробки да-

них, де розташовані 

хмари 
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У разі виникнення ризиків у роботі проблема інформаційної 

безпеки в системі хмарних обчислень перетворюється в критичний 

елемент системи. Розглянемо деякі аспекти інформаційної безпеки 

«хмар». 

Управління проблемами безпеки за допомогою віртуальної 

пам’яті  

І для IBM Blue Cloud, і Microsoft Windows Azure технології 

віртуальних машин розглядаються як платформа основних компо-

нентів хмарних обчислень, а різниця між Cloud Blue і Windows Azure 

полягає в тому, що віртуальна машина працює на операційній системі 

Linux або Microsoft Windows. Технологія віртуальних машин демон-

струє очевидні переваги, вона сприяє роботі сервера, який залежить не 

від фізичного пристрою, а від віртуальних серверів. У віртуальних 

машинах зміна фізичних параметрів або їх переміщення не впливають 

на надані постачальником послуги. Якщо користувачеві необхідно 

більше послуг, постачальник може задовольнити потреби користувачів 

без втручань в устаткування. 

Традиційний центр обробки та забезпечення безпеки даних 

співвідноситься із межами апаратної платформи, тоді як хмарні обчис-

лення можуть належати серверу з числа віртуальних серверів; вірту-

альний сервер може приєднуватися до різних груп логічних серверів. 

Тому існує можливість взаємної атаки, що веде до загрози захисту 

віртуальних серверів. 

Аутентифікація користувачів та параметрів доступу 

Хмарне середовище – це динамічний простір, в якому дані ко-

ристувача передаються з центру обробки даних до клієнта-

користувача. Для системи дані користувача змінюються постійно. 

Можливість читання та запису даних залежить від ідентичності 

аутентифікації користувачів та параметрів доступу. У віртуальній ма-

шині можуть знаходитися різні дані користувача, які повинні підлягати 

чіткому контролю. 

У хмарних обчисленнях є актуальною схема єдиного входу і 

корпоративної безпеки. В такому разі система звертається до сервісу 

контролю доступу для аутентифікації запиту до веб-сервісу. Веб-сервіс 

не реалізує власної схеми аутентифікації, а делегує цю задачу 

зовнішньому серверу. Отримавши підтвердження достовірності, веб-

сервіс взаємодіє зі сховищем даних для надання інформації.  

Концепція хмарних обчислень побудована на новій конфігурації 

Нова конфігурація складається із розмаїття нових технологій, 

таких як Hadoop (програмний каркас), Hbase (один із видів нереляцій-

них баз даних) сімейства Apache, що підвищує продуктивність системи 

http://uk.wikipedia.org/wiki/Linux
http://uk.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
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хмарних обчислень, але водночас може призвести до ризику. У сере-

довищі хмарних обчислень користувачі створюють багато динамічних 

віртуальних організацій, які насамперед ґрунтуються на довірі між 

цими організаціями. Ризики часто виникають на інтерактивних вузлах 

між віртуальними машинами і є динамічним, непередбачуваним про-

цесом. Середовище хмарних обчислень дає користувачеві можливість 

«купити» повний доступ до ресурсів, що також збільшує ризик загрози 

безпеці. 

Вимоги до безпеки на основі аналізу HDFS 

HDFS (HadoopDistributed File System) є відомою поширеною 

технологією хмарних обчислень, яка використовується у великомас-

штабних хмарних обчисленнях у типовій конфігурації розподіленої 

файлової системи. HDFS схожа на існуючу розподілену файлову си-

стему, таку як GFS (Google File System); вони мають ідентичні цілі, 

продуктивність, доступність і стабільність. HDFS спочатку використо-

вувалася в мережевій пошуковій системі Apache Nutch і стала основою 

проекту Apache Hadoop. 

Аналізуючи HDFS, вимоги безпеки до хмарних обчислень мож-

на поділити на такі групи: 

 Перевірка достовірності Логіна клієнта: більшість хмарних 

обчислень перевіряють браузер клієнта і проводять ідентифікацію ко-

ристувача згідно із запитом програм хмарних обчислень для первинної 

потреби. 

 Присутність одиничної помилки з Вузлом імені: якщо Вузол 

імені атакують або зламують, це може призвести до катастрофічних 

наслідків у системі. Тому ефективність Вузла імені в хмарних обчис-

леннях і його дієвість – це ключ до успіху в інформаційній безпеці. 

Посилення захисту Вузла імені є критично важливим. 

 Швидке відновлення блоків даних і контроль за правом чи-

тання/запису: Вузол даних (DataNode) – це вузол накопичення даних, 

де можливі проблеми та труднощі з доступом до даних. 

Також необхідно враховувати й інші можливості, а саме: конт-

роль доступу, шифрування файлів тощо. 

Принципи захисту даних  

Уся процедура захисту даних побудована на конфіденційності, 

цілісності та доступності. Конфіденційність належить до так званої 

прихованої функції фактичних даних або інформації і є однією із 

найжорсткіших вимог інформаційної безпеки. У випадку хмарних об-

числень дані накопичуються в центрах обробки даних, де безпека та 

конфіденційність даних ще важливіші. Цілісність даних у будь-якому 

вигляді не відіграє значної ролі для гарантії несанкціонованого вида-

http://uk.wikipedia.org/wiki/Apache_Nutch
http://uk.wikipedia.org/wiki/Apache_Hadoop
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лення, зміни або пошкодження. Доступність даних означає, що кори-

стувачі можуть використовувати дані за рахунок використання потен-

ціальних можливостей хмарних технологій. 

Модель захисту даних 

У моделі використовується тришарова захисна структура систе-

ми, кожен шар якої виконує свої власні завдання для забезпечення за-

хисту даних на всіх рівнях «хмари». 

 Перший шар відповідає за аутентифікацію користувачів ци-

фрових сертифікатів, виданих відповідними органами; управляє кода-

ми доступу користувачів. 

 Другий шар відповідальний за шифрування даних користу-

вача, а також захист конфіденційності користувачів у певний спосіб. 

 Третій шар – використання даних користувача для швидкого 

відновлення. 

Захист усієї системи – це останній рівень даних користувача. За 

допомогою трирівневої структури аутентифікація користувача викори-

стовується для забезпечення цілісності даних. Якщо в системі аутен-

тифікації користувача відбулося нелегальне втручання і небезпечний 

користувач входить в систему, шифрування файлів і захист конфіден-

ційності можуть забезпечити цей рівень захисту. На цьому рівні дані 

користувача зашифровуються у випадку, якщо ключ доступу був вве-

дений нелегально. Через функцію захисту конфіденційності небезпеч-

ний користувач не зможе отримати повного доступу до інформації, 

що  дуже важливо для захисту комерційних таємниць ділових кори- 

стувачів у середовищі хмарних обчислень. Нарешті, швидке віднов-

лення шару файлів за допомогою алгоритму відновлення надає  

можливість даним користувача швидко відновлюватися навіть у разі 

великих пошкоджень. 

Надійність 

Перехід до хмарних технологій вимагає значного підвищення 

вимог до якості надання послуг доступу до Інтернет, які стають крити-

чно важливими. Найбільше в цьому питанні розвинулись американські 

провайдери. В американській практиці прийнято публікувати у відкри-

тому вигляді деталізовані зобов’язання з дотримання якості надання 

послуг, які прописані в угодах про рівень обслуговування (Service 

Level Agreements). У випадку, якщо оператор не виконує своїх зо-

бов’язань, він несе за це фінансову відповідальність.  

Перегляд законодавства 

Інтернет став платформою для розподілених додатків: компанія 

може вести конфіденційний внутрішній документообіг на чужих по-

тужностях, уклавши контракт зі стороннім SaaS-постачальником, який, 
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своєю чергою, буде обробляти отримані дані на обчислювальних по-

тужностях інших постачальників послуг IaaS і/або PaaS. Існуюче зако-

нодавство (і зарубіжне, і вітчизняне) практично зовсім не передбачає 

таких ситуацій. 

Регулювання відносин у галузі хмарних технологій – складне 

завдання ще й тому, що інтереси користувачів, зацікавлених у збере-

женні контролю над своїми даними, та інтереси постачальників хмар-

них послуг, зацікавлених у максимальній свободі під час експлуатації 

та розвитку своїх сервісів, розходяться у протилежних напрямах. Май-

бутнє хмарних технологій багато в чому залежатиме від розумного 

компромісу обох сторін. 

У дослідженні «Економіка хмарних обчислень» (The Economics 

of the Cloud) фахівці з Microsoft висловлюють думку, що існуючі сьо-

годні правові проблеми типові для будь-якої нової технології і згодом 

юридичні перешкоди для хмарних обчислень перестануть існувати 

просто в силу природного розвитку ринку [8]. 

NIST запропонував набір із десяти базових принципів безпеки 

для хмарних обчислень (табл. 3). 

 
Таблиця 3 

 

Основні принципи безпеки для хмарних обчислень 
 

№ 

з/п 
Принципи Коротка характеристика принципів 

1. Прозорість Компанії-провайдери розкривають внутрішні 

правила обробки інформації, а також відомості 

про діяльність 

2. Обмеження за 

сферами вико-

ристання 

Компанії не претендують на володіння даними 

замовників і можуть використовувати їх лише в 

тих цілях, для яких вони були отримані від замов-

ників 

3. Розкриття Компанії розкривають дані замовників лише у 

випадку, якщо це потрібно самим замовникам або 

передбачено законом, і повинні в такому разі по-

передньо повідомляти замовників про розкриття 

даних на вимогу правоохоронних органів у тій 

частині, наскільки це дозволяє законодавство 

4. Система управ-

ління безпекою 

Компанії володіють потужною системою захисту 

даних, що відповідає міжнародним стандартам 

(таким, як ISO 27002) 

5. Додаткові мож-

ливості у сфері 

безпеки 

Компанії зобов’язуються пропонувати замовни-

кам додаткові можливості щодо захисту їх даних 
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Продовження таблиці 3 

6. Розміщення 

даних 

Компанії надають замовникам список країн, в 

яких розміщуються пов’язані з ними дані 

7. Повідомлення 

про витоки ін-

формації 

Компанії оперативно повідомляють замовників 

про всі відомі витоки, які ставлять під загрозу 

конфіденційність або цілісність даних 

8. Аудит Компанії звертаються до послуг сторонніх ауди-

торів з метою перевірки того, наскільки їх систе-

ма управління безпекою відповідає вимогам від-

повідних стандартів 

9. Переносимість 

даних 

Компанії надають замовникам можливість виван-

таження даних у стандартному форматі, придат-

ному для передавання через Інтернет 

10. Звітність Компанії співпрацюють із замовниками в адеква-

тному розподілі обов’язків під час складання зві-

тності «Про приватність і безпеку» 

 

Незважаючи на те, що зазначені пропозиції не набули широкої 

підтримки з боку учасників галузі, найімовірніше, в майбутньому дис-

кусія призведе до вироблення загальногалузевих правил – спочатку 

в  США і Європі, пізніше, а, можливо й одночасно, в інших країнах. 

Це  сприятиме регулюванню інтересів користувачів і постачальників 

хмарних послуг. 

Українське законодавство поки що не надає хмарним технологі-

ям особливої уваги. Насамперед немає розробленого договору двох 

сторін, який би врегульовував відносини між користувачем та провай-

дером, що надає хмарні потужності, водночас як у Європі процес оно-

влення законодавства в цьому напрямі досить активний.  

Висновки. Ідея доступних комп’ютерних послуг стає реальніс-

тю. Можливості «хмар» дозволяють розв’язувати завдання бізнесу та 

надавати користувачам сервіси в коротші терміни. Центри обробки 

даних отримують можливість надавати свої послуги більшій кількості 

користувачів. Розробники можуть думати про нові генерації своїх про-

дуктів. 

Передбачають, що масової міграції комерційних структур у пу-

блічні «хмари» не буде, повної відмови від власних дата-центрів також 

не передбачається – хмарні сервіси прийдуть до гібридної моделі, де 

збережуться обидва елементи. 

Програмні застосування майбутнього матимуть частину, що 

працює на комп’ютері користувача, та частину, що працює у «хмарі», 

причому хмарна частка повинна швидко розширюватись для роботи 

з  тисячами серверів в разі потреби, а також зменшуватись до роботи 
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на одній віртуальній машині. Мають бути розроблені системи керу-

вання енергетичним забезпеченням, щоб зробити можливим переве-

дення у режим енергозбереження сервери разом з усією пам’яттю та 

мережею. І це також є одним з елементів інформаційної безпеки.  

Ще потрібно не просто розробити правову модель використання 

нової технології, а й розподілити відносини між користувачами та пос-

тачальниками, забезпечивши найбільш розумний баланс між їхніми 

інтересами. 

Питання інформаційної безпеки технології хмарних сервісів по-

требують значного вдосконалення, а в багатьох аспектах – першочер-

гових розробок і напрацювань.  
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определены перспективы развития как самой технологии, так и параметров 

безопасности.  

Ключевые слова: облачные сервисы (вычисления), информационная 

безопасность, технология, инфраструктура. 

 

Gudzovata О. О. Informational safety of the cloud computing. 

In this article the author describes the technology of cloud computing, 

analyses the main tasks and the principles of its informational safety, defines the 

perspective of the development of this technology and the safety’s options. 

Key words: cloud computing, informational safety, technology, 

infrastructure.  
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ  
СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ  

ПІДПРИЄМСТВА 
 
В статті досліджено вибір і застосування методів математичного 

та імітаційного моделювання функціонування системи моніторингу та 

об’єктів спостереження. Для визначення відповідності потенційного експер-

та необхідним вимогам запропоновано використовувати анкетне опитування, 

самооцінку експерта та оцінювати компетенції експерта. 

Ключові слова: моніторинг, економічна безпека підприємства, ком-

петенції експерта, анкетне опитування, самооцінка експерта, коефіцієнт 

конкордації. 

 

Постановка проблеми. Моніторинг системи економічної без-

пеки підприємства передбачає реалізацію широкого комплексу заходів 

організаційного, методологічного й управлінського характеру з метою 

визначення і вибору оптимального поєднання різноманітних форм і 

видів оцінки зовнішнього та внутрішнього середовища, дослідження 

стану окремих функціональних складових економічної безпеки з ура-

хуванням особливостей кожної конкретної ситуації, що є дуже важли-

вим та вимагає ретельного дослідження.  

Стан дослідження. З історії менеджменту очевидно, що швид-

кість змін зовнішнього середовища безперервно зростає [1], а відтак 

сучасний менеджмент у разі неможливості функціонувати ізольо- 

вано найперше висуває проблеми адаптованості до змін зовнішнього  
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середовища. Незважаючи на мінливість зовнішнього середовища, під-

приємство може протистояти його негативним змінам. Хоч проблема 

управління елементами зовнішнього середовища є надзвичайно склад-

ною, але більшість вчених дотримуються схожої думки щодо реально-

сті її вирішення [2]. Так, для управління невизначеністю навколишньо-

го середовища можна скористатись трьома підходами, які передбача-

ють: 1) адаптацію до існуючих елементів навколишнього середовища; 

2) спробу сприятливо впливати на навколишнє середовище; 3) праг-

нення змінити сферу діяльності в більш сприятливому напрямі, щоб 

позбутися загрозливих елементів навколишнього середовища. 

Застосування того чи іншого підходу, що, безперечно, залежить 

від масштабів та можливостей певного підприємства, передбачає кон-

троль за зміною середовища функціонування, розпізнавання моменту 

виникнення загроз та розроблення і реалізацію превентивних захисних 

дій, тобто формування основи для застосування адаптивного управлін-

ня. Відтак виникає необхідність створення системи адаптивного 

управління рівнем економічної безпеки економічної системи, а в її 

складі – підсистеми моніторингу рівня економічної безпеки.  

Мета статті – дослідити ефективність функціонування системи 

економічної безпеки підприємства, яка б була спрямована на завчасне 

розпізнавання факту виникнення та розвитку загрози, мала б достатньо 

часу та резервів для прийняття адекватних до ситуацій управлінських 

рішень і забезпечувала поточний контроль за їх реалізацією. 

Виклад основних положень. Структурно система моніторингу 

складається із формованої сукупності інформаційних каналів, аналіти-

чних засобів та інформаційного банку даних. Основу аналітичних за-

собів становить сукупність показників, систематичний розрахунок 

яких дає змогу виявити проблеми і вибрати напрям основних зусиль у 

подальшій діяльності.  

Водночас потрібно підкреслити, що складні і непередбачувані 

умови функціонування вітчизняних підприємств вимагають в процесі 

моніторингу системи економічної безпеки підприємства не обмежува-

тися лише певним переліком показників, які розраховують за фактом 

реалізації певної події чи в кінці кожного звітного періоду, а застосо-

вувати комплексний багаторівневий підхід, який би передбачав систе-

матичне здійснення прогнозування, поточного моніторингу рівня еко-

номічної безпеки підприємства та контролю за реалізацією рішень в 

системі економічної безпеки. На нашу думку, лише у цьому випадку 

можна забезпечити високу ефективність функціонування системи еко-

номічної безпеки підприємства, яка б була спрямована на завчасне 

розпізнавання факту виникнення та розвитку загрози, мала достатньо 
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часу та резервів для прийняття адекватних управлінських рішень та 

забезпечувала поточний контроль за їх реалізацією. 

Дотримання визначених параметрів, а відтак формування та ре-

алізація моніторингу, який би повною мірою виконував усі завдання 

щодо інформаційного забезпечення системи економічної безпеки під-

приємства, можливий лише у випадку чіткого розроблення та дотри-

мання технології за такими етапами: 1) підготовчий; 2) планування, 

збору та надходження інформації; 3) структуризації моніторингу на 

окремі взаємопов’язані процеси; 4) встановлення зв’язку між послідо-

вністю та процедурою виконання кожного процесу; 5) отримання ре-

зультатів моніторингу; 6) удосконалення моніторингу системи еконо-

мічної безпеки підприємства.  

Реалізація технології моніторингу системи економічної безпеки 

підприємства, на нашу думку, повинна здійснюватися певною, чітко 

визначеною та сформованою системою. Система моніторингу має  

бути складовою системи економічної безпеки та виконувати функції 

щодо інформаційного забезпечення першої. Основними параметрами 

є  об’єкти, суб’єкти, завдання та узагальнена технологічна схема, ра-

зом з якими для нормального функціонування системи моніторингу 

необхідно обґрунтувати склад та суть забезпечувальних підсистем. 

Методологічне забезпечення охоплює необхідні принципи, спо-

соби, поняття, інструктивні матеріали, методики, що дають змогу ви-

конувати регламентовані вище процедури прогнозування, поточного 

моніторингу та контролю, для чого розробляється методологічна до-

кументація у вигляді розпоряджень, схем, програм, проектів, експерт-

них висновків, поточних та позачергових звітів. 

Наукове забезпечення полягає у виборі та застосуванні методів 

математичного та імітаційного моделювання функціонування системи 

моніторингу та об’єктів спостереження, що обумовлюється: 

• потребою у забезпеченні безпеки функціонування об’єкта спо-

стереження через визначення оптимальних способів отримання якісної 

за усіма параметрами інформації; 

• потребою у забезпеченні якісно нових методів спостереження і 

контролю, заснованих на інтегрованій обробці багаторівневої різнорі-

дної інформації; 

• необхідністю розробки та удосконалення науково обґрунтова-

них методів здійснення моніторингу. 

Кадрове забезпечення передбачає формування колективу фахів-

ців, здатних вирішувати поставлені завдання, для чого необхідна: (1) 

організація підбору та розстановки кадрів; (2) облік та оцінка кадрів за 

професіонально-кваліфікаційними вимогами, формування кадрового 
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резерву; (3) організація підготовки і перепідготовки кадрів, підвищен-

ня кваліфікації працівників. 

Організаційне забезпечення спрямоване на утворення спеціаль-

ної служби моніторингу і реалізацію таких комплексних завдань: орга-

нізація процесу збирання, накопичення і передавання інформації ін-

шим складовим економічної безпеки підприємства; організація інфор-

маційного супроводу рішення проблемних завдань; контроль за реалі-

зацією рішень в системі економічної безпеки підприємства. 

Математичне забезпечення складається із математичних мето-

дів, які використовуються для виконання завдань системою безпеки. 

До складу математичного забезпечення необхідно включати: статисти-

чні методи аналізу та інтерпретації даних; методи експертних дослі-

джень; методи інтерпретації та інтерполяції, фільтрації випадкових 

компонентів, тренд-аналізу, обчислення трансформант, отримання ци-

фрових моделей, побудову карт. 

Особливої уваги потребує якість застосовуваних методів і алго-

ритмів попередньої обробки та інтерпретації багатоаспектних даних. 

Програмно-технічне забезпечення має бути достатнім для вико-

нання усіх функцій системи моніторингу, реалізованих із застосуван-

ням засобів обчислювальної техніки, і мати засоби організації всіх не-

обхідних процесів обробки даних, що дають можливість своєчасно 

виконувати всі автоматизовані функції в усіх регламентованих режи-

мах функціонування системи. 

Інформаційне забезпечення охоплює: бази даних колективного 

доступу; сукупність уніфікованих вхідних документів (форм) для під-

готовки даних на магнітних носіях або надходження їх каналами 

зв’язку; сукупність уніфікованих вихідних документів, які містять ре-

зультати роботи системи моніторингу. 

Процедуру прогнозування нами пропонується здійснювати 

шляхом використання експертного методу з подальшим поетапним 

застосуванням методів графів та матричного аналізу, що вмотивовано 

наявністю таких проблем, які суттєво впливають на рівень безпеки 

вітчизняних підприємств: (1) висока невизначеність середовища функ-

ціонування; (2) складність формалізації принципів розвитку об’єктів 

зовнішнього середовища; (3) існування необхідності для потреб 

управління системою економічної безпеки підприємства здійснювати 

середньо- та довгострокового прогнозування; (4) відсутність достат-

ньої теоретичної основи для управління розвитком об’єкта управління. 

Ми вважаємо, що саме застосування експертного методу дозво-

ляє вирішити усі перелічені проблеми. Водночас потрібно взяти до 

уваги і складність проведення експертиз та їх доволі високу вартість, 



_________________________________________________  Серія економічна ________ 
__________________________________________________________________________ 

 243 

тому їх доцільно застосовувати раціонально для прогнозування змін 

зовнішнього та внутрішнього середовища в середньо- та довгостроко-

вій перспективі, а також визначення можливих джерел виникнення 

загроз як основи для подальшого планування здійснення поточного 

моніторингу. 

Слід зазначити, що проведення будь-якої експертизи здійсню-

ється за таким алгоритмом (рис.1): 

 

 
 

Рис. 1. Схема проведення експертизи 

 

Вибір експертів здійснюється за двома критеріями: 1) компе- 

тентність експертів; 2) кількість експертів у групі. 

Застосовувані в прогнозуванні методи експертних оцінок розді-

ляють на індивідуальні та колективні. Індивідуальні експертні методи 

засновані на використанні думок експертів-спеціалістів відповідного 

профілю, незалежних один від одного. Найбільш застосовуваними є 

такі два методи формування прогнозу: інтерв’ю та аналітичні експерт-

ні оцінки. Аналітичні експертні оцінки припускають тривалу і ретель-

ну самостійну роботу експерта над аналізом тенденцій, оцінкою стану 

і шляхів розвитку прогнозованого об’єкта. 

Методи колективних експертних оцінок засновані на виявленні 

колективної думки експертів про розвиток об’єкта прогнозування.  

Метод «круглого столу» дає змогу вільно обмінюватися думками 

і  дискутувати, тобто цілком реалізується колективна експертиза, але 

результат експертизи визначається логікою компромісу. Під час «моз-

кової атаки» збираються експерти, котрі представляють коло найріз-

номанітніших професійних інтересів. В такому разі реалізується метод 

«круглого столу», коли можуть обговорюватися будь-які неймовірні 
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висловлення. Метод Дельфі – конгломерат усіх зазначених методів 

і  використовується під час вирішення проблем, що не мають достат-

ньої теоретичної бази. Експерт повинен задовольняти такі вимоги: 1) 

високий рівень загальної ерудиції; 2) глибокі спеціальні знання в оці-

нюваній області; 3) здатність до адекватного відображення і тенденцій 

розвитку прогнозованого об’єкта, наявність технологічної спрямова-

ності на майбутнє; 4) наявність наукового інтересу до оцінюваного 

предмета, відсутність особистої зацікавленості в оцінці прогнозу; 

5) наявність виробничого або дослідницького досвіду в аналізованій 

галузі (не менше 10 років). 

Для визначення відповідності потенційного експерта переліче-

ним вимогам використовується анкетне опитування. Часто додатково 

використовують й самооцінку експерта. В такому разі зводяться  

в анкету. Її опрацювання за формулою [3], що дає оцінку компетенції 

експерта: 
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де: vj – градації, перекресленої експертом j-й характеристиці у 

балах; 

vjmax – максимальна вага (межа шкали) у’-ї характеристики  

у балах; 

т – загальна кількість характеристик компетентності в анкеті; 

λ – вага комірки, перекресленої експертом у шкалі самооцінки 

у  балах; 

Р – межа шкали самооцінки експерта у балах. 

Під час колективної експертизи однією із найскладніших проце-

дур є добір потенційних експертів, в такому разі важливо оцінити чис-

ло учасників п конкретної експертизи. Один із методів розв’язання цієї 

задачі шляхом знаходження інтервальної оцінки наведено [3]: 
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де: С – константа; 

Кmax – максимально можлива компетентність за використовува-

ною шкалою компетентності; 

К i – компетентність i-го експерта. 

Для визначення константи С використовується практика голо-

сування, коли обрання експерта встановлюється 2/3 голосів присутніх. 

Відтак С = 2/3. Підставляючи в (1.1) значення С і розв’язуючи нерів-

ність щодо nmax, отримуємо: 
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Мінімальна чисельність експертної групи визначається на осно-

ві заданої величини зміни середньої помилки (ε) під час включення до 

експертної групи або виключення з неї одного експерта, величина ви-

значається нерівністю: 

 

,
maxB

BB 


    

(1.5)

 
 

де: В – середня оцінка прогнозованої величини в балах; 

Â – середня оцінка, надана експертною групою під час вклю-

чення до неї (або виключення з неї) одного експерта; 

Вmax – максимально можлива оцінка прогнозованої величини за 

прийнятою шкалою оцінок. 

У літературі наводиться оцінка: 
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Остаточна чисельність експертної групи формується на підставі 

послідовного виключення малокомпетентних експертів, в такому разі 

використовується умова: 
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де η – задана величина припустимого відхилення компетент- 

ності /-го експерта від максимальної. Вважається, що практично 

п  є  у  межах 12–20. 
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Ґрунтуючись на тому, що наявність додаткової інформації про 

прогнозовані ознаки покращує якість оцінки експертів, доцільно при-

ділити увагу окремим аспектам інформаційного забезпечення проце-

дури прогнозування. 

Формування аналітичної інформації відбувається на основі да-

них фінансового та управлінського обліку, а також інформації, отри-

маної з альтернативних джерел, серед яких найбільш розповсюджени-

ми є видання центральних та регіональних органів управління стати- 

стики України. У них наводяться середньогалузеві показники за окре-

мими напрямами діяльності; періодичні офіційні видання державних 

органів та структур, видання Державної комісії з цінних паперів 

та  фондового ринку, відомчі збірники, що містять інформацію про 

фінансові та економічні показники; офіційні сайти державних струк-

тур, комітетів та міністерств, на яких публікується річна фінансова 

звітність тощо.  

Суть етапу ранжування коротко охарактеризуємо. Прогнозуван-

ня проводиться за т чинниками і в ньому беруть участь п експертів. 

Кожний експерт установлює рангу j-му чиннику (j= 1, 2,..., т). 

Водночас для j-го чинника визначається ранг Rj за формулою: 
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де Rij –- ранг, привласнений i-им експертом m j-му чиннику. Да-

лі обчислюється вага чинників Wj: 
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де: Wj – середня вага j-го чинника за всіма експертами;  

т – число чинників. 

Початкові оцінки, приписані експертами кожному чиннику 

Pij,  перетворюються до вигляду: 
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Далі визначається нормована оцінка W j-го чинника: 
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Для цілей попарного порівняння визначається середня вага ко-

жного чинника. Послідовне порівняння виконується відповідно до 

отриманих результатів ваги чинників. Після одержання експертних 

оцінок Wij і Wj виконується статистичний аналіз отриманих даних. Він 

полягає у визначенні ступеня узгодженості думок усієї групи експер-

тів, які беруть участь в експертизі, з відносною важливістю аналізова-

них чинників. Мірою узгодженості є коефіцієнт конкордації [3; 4], що 

розраховується так: за результатами опитувань експертів складається 

матриця nm  . Коефіцієнт конкордації характеризує ступінь погодже-

ності суджень експертів за всіма напрямами (факторами, параметра-

ми). Підраховуються суми для кожного чинника: 
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і середнє значення S цих сум за всіма чинниками Sj. 
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обчислюється сума квадратів відхилень S : 
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Одним з основних критеріїв перевірки узгодженості експертів є 

коефіцієнт конкордації, що розраховується за такою формулою [5]: 
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де       
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Цей коефіцієнт змінюється в межах від 0 до 1. Думки групи  

експертів будуть погоджені, якщо буде виконуватися така умова: 
Kk > 0.8 [5]. 

Збирання та опрацювання індивідуальних думок експертів щодо 
прогнозів розвитку об’єкта здійснюються, ґрунтуючись на таких  
принципах: 1) питання в анкетах формулюються так, щоб можна було 
дати кількісну характеристику відповідям; 2) опитування проводиться 
в декілька (4–5) турів, усі опитувані експерти після кожного туру 
ознайомлюються з результатами попереднього туру опитування; 
3)  у  подальших турах питання і відповіді уточнюються, експерти об-
ґрунтовують оцінки і думки, що відрізняються від думки більшості; 
4)  статистичне опрацювання відповідей проводиться після кожного 
туру із встановленням узагальнених характеристик. 

За допомогою методу Дельфі виявляються судження експертів в 
обстановці, що не передбачає спілкування, але дає змогу кожному екс-
перту зважувати свої судження з урахуванням відповідей і думок ко-
лег. Можливість перегляду своїх оцінок і думок стимулює урахування 
раніше пропущених чинників [5, 6, 7]. 

На етапі обробки анкет використовуються різні методи експерт-
ного аналізу. Пропонуємо використовувати матриці парних порівнянь 
із таким визначенням значущості зовнішніх загроз для забезпечення 
економічної безпеки підприємства. Елементи матриць парних порів-

нянь  s
ija  будуються відповідно до такої умови: 
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де s
j

s
i rиr  – ранги відповідно i-го і j-го загрози. 

Здійснення висновків з експертизи проводиться на основі ре-
зультуючих оцінок кожної загрози. За однаковою вагою кожного  
експерта в групі такі оцінки можуть бути отримані за допомогою  
такої  формули: 
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Для загрози, яка має найбільш суттєвий вплив на економічну 

безпеку підприємства, буде виконуватися умова i
i

Rmax . 
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Висновки. На основі отриманих результатів аналізу ознакового 
простору визначається оптимальна для дотримання балансу між мік-
роописом і агрегуванням кількість чинників у кожній групі. Отже, у 
результаті другого етапу методики експертної оцінки економічної без-
пеки підприємства буде скорочена розмірність вихідного ознакового 
простору і відібрані найбільш значущі загрози. 
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УДК 338.012     Ю. І. Кіржецький,  

М. С. Кіржецька 

 

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ СТАТИСТИЧНОГО 
АНАЛІЗУ СТАНУ ГАЛУЗІ  

В КОНТЕКСТІ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ  
ЇЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

 
Обґрунтовано доцільність застосування системного підходу до аналізу 

стану галузі. Розроблено систему критеріїв та показників, які дають можли-

вістьпровести комплексну діагностикугалузі, яка буде початковим етапом у 

процесі визначення стану її економічної безпеки. 

Ключові слова: національна безпека, статистичний аналіз, економіч-

на безпека галузі, аналіз рівня безпеки, система показників діагностики  

стану  галузі. 

 
Постановка проблеми. Економічна безпека як фундаментальна 

основа національної безпеки країни залежить від стійкості розвитку 

усіх складових національної економіки. Очевидним є зв’язок між за-

безпеченням економічноїбезпеки національної економіки тапроблема-

ми функціонування її галузей на макро-, мезо- та мікрорівнях. Вияв-

лення загроз на ранніх стадіях їх виникнення, формування і реалізації 

запобіжних заходів антикризового управління є основними завданнями 

у процесі дослідження економічної безпеки галузі. Важливим етапом 

виявлення потенційних загроз галузевої економічної безпеки є визна-

чення та діагностика чинників, що впливають на діяльність галузі. 

Стан дослідження. Проблеми економічної безпеки національ-

ної економіки досліджуються З. С. Варналієм, В. М. Геєцем, Я. А. Жа-

ліло, С. І. Кирєєвим, В. І. Мунтіяном [1–5] та іншими.  

Дослідженням проблеми функціонування галузевих ринків в 

Україні займаються В. Д. Базилевич, А. І. Ігнатюк, В. Д. Лагутін [6–8] 

та інші. 

Економічна безпека на галузевому рівні є менш дослідженою. 

Серед українських науковців вивченням цієї проблеми займаються 

Л. А. Горошкова, В. Л. Корінєв, В. О. Точилін, В. І. Франчук [9–11]. 

Виявлення прогнозованих і потенційно можливих загроз еконо-

мічній безпеці галузі стає можливим у процесі дослідження особливо-

стей її розвитку. Та, своєю чергою, вимагає багаторівневого аналізу 

основних чинників, які впливають на діяльність галузі. Ефективність 

аналізу залежить від повноти дослідження обраного об’єкта як єдиного 
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цілого з урахуванням його внутрішньої структури і всієї системи його 

взаємозв’язків. Саме тому найбільш відповідною основою діагностики 

стану галузі в контексті дослідження галузевої безпеки, на наш погляд, 

є загальна теорія систем.  

Метою статті є формування системи показників діагностики 

стану галузі, що забезпечить підґрунтя для оцінки рівня її економічної 

безпеки. 

Виклад основних положень. Системний підхід до аналізу галу-

зей і ринків було запроваджено 1956 р. Д. Бейном, якийі сформував 

базову парадигму дослідження (рис.) [12]. Запропонована науковцем 

парадигма «структура–поведінка–результат» свідчить, що діагностика 

стану галузі зосереджується на основних умовах, що визначають стру-

ктуру галузевого ринку. Такий підхід є можливим і длядіагностики 

стану галузі в процесі оцінки рівня її економічної безпеки, оскільки дає 

можливість накожному етапі дослідження визначатита структурувати 

об’єкт аналізу, а також можливі негативні зміни, що формуються сис-

темою загроз і ризиків. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. Парадигма «структура – поведінка – результат» [13, с. 5] 
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Загальний аналіз стану галузі варто розпочати з оцінки вихідних 

умов її функціонування.  

Вихідні умови функціонування галузі визначаються якісно-

кількісними показниками рівня попиту і пропозиції та відображають 

небажані їх зміни порівняно з базовим періодом.  

Основними критеріями аналізу вихідних умов галузі зі сторони 

попиту, якіхарактеризуються системою абсолютних і відносних показ-

ників, є (таблиця): 

 соціально-емографічні; 

 соціально-економічні; 

 поведінкові. 

Аналіз вихідних умов галузі зі сторони пропозиції на галузево-

му ринку можна провести за показниками: 

 виробничими; 

 техніко-технологічними. 
 

Таблиця  
 

Система критеріїв та показників вихідних умов  

функціонування галузі 
 

Критерії 
Показники 

абсолютні відносні 

Соціально-

демографічні  

 

- динаміка кількості насе-

лення 

- динаміка безробіття 

- динаміка чисельності насе-

лення за рівнем середньоду-

шових доходів 

Соціально-

економічні  

- динаміка доходів насе-

лення 

- споживання товару галу-

зі на національному та 

регіональних ринках 

- ємність ринку 

 

- динаміка середньодушових 

доходів 

- співвідношення середньо-

душових доходів із розміром 

прожиткового мінімуму 

- індекс споживчих цін 

- витрати домогосподарств на 

продукцію галузі залежно від 

розміру середньодушових 

еквівалентних загальних до-

ходів 

Поведінкові   - індекс сезонності коливання 

ціни 

- еластичність попиту за до-

ходами основних груп спожи-

вачів  

- еластичність попиту на то-

вар галузі за ціною 
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Продовження таблиці  

Виробничі  

 

- собівартість виробленої 

продукції 

- витрати на сировину 

- кількість найманих пра-

цівників 

- середньодобовий випуск 

продукції 

- тривалість виробничого 

циклу 

- тривалість простоїв 

- витрати на 1 гривню товар-

ної продукції 

- матеріаломісткість продукції 

- коефіцієнт виробничих втрат 

- коефіцієнт масовості 

 

Технологічні - середній строк експлуа-

тації устаткування 

- знос основних виробни-

чих фондів 

- трудомісткість продукції 

- енергоємність продукції 

- коефіцієнти, що характе-

ризують технічні особливості 

виробництва 

- коефіцієнт виробничих по-

тужностей 

 

Нині в Україні можна здійснити умовний поділ галузей за вихі-

дними умовами їх функціонування на дві групи. Перша група галузей 

характеризується формуванням вихідних умов функціонування під час 

планового регулювання економіки.  

Для прикладу, це галузі АПК, електроенергетична, паливна, ме-

талургійна, харчова тощо. До моменту переходу до ринкової економі-

ки такі галузі вже мали сформовану за багато років структуру й вироб-

ничо-економічні зв’язки. Потенційні загрози економічній безпеці 

цих  галузей переважно формуються під впливом факторів попиту 

та  пропозиції. 

Друга група галузей – це галузі, які розпочали функціонування 

або отримали нове підґрунтя для розвитку саме під час формування 

вітчизняної ринкової економіки: банківська та страхова галузі, мобіль-

ний зв’язок, а також галузі комп’ютерних та інформаційних технологій 

тощо. Вихідні умови функціонування цих галузей формувалися синх-

ронно зі структурою ринку та змінюються за незначних її змін. Саме 

тому лише незначна частка потенційних загроз економічній безпеці 

цих галузей формується на основі вихідних умов їх функціонування. 

Проте основні загрози економічній безпеці цих галузей формуються 

під впливом її структури та поведінки.  

Основними критеріями, що визначають структуру галузі, є кон-

центрація, локалізація та спеціалізація виробництва, а також рівень 

диференціації продукції. 
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Концентрація виробництва – це процес укрупнення розмірів пі-

дприємств та розподіл загального обсягу виробництва галузі між підп-

риємствами різного розміру. Однією із потенційних загроз галузевій 

безпеці є зростання рівня виробничої концентрації. Рівень концентра-

ції знаходиться у зворотній залежності від темпів зростання попиту. 

Тобто зниження темпів зростання попиту підвищує виробничу концен-

трацію, а отже й знижує ступінь конкурентності галузевого ринку. 

Найбільш часто для оцінки концентрації та монополізації вико-

ристовуються індекс концентрації, індекс Герфіндаля–Хіршманата 

індекс ентропії.  

Індекс концентрації (Ік) визначається як сума питомих ваг най-

більших одиниць сукупності (підприємств) у загальному обсязі сукуп-

ності за досліджуваною ознакою: 

 

,                                            

(1)

 

 
де n – кількість одиниць сукупності, для яких розраховується 

показник; 

аі– частка і-ї одиниці в загальній сукупності. 

Чим вище значення цього показника, тим сильнішою є концент-

рація виробництва. 

Індекс Герфіндаля–Хіршмана (ІХХ) розраховується як сума ква-

дратів часток одиниць сукупності в загальному обсязі досліджуваної 

ознаки: 

 

,                                        

(2)

 

 
де q – число одиниць досліджуваної сукупності. 

На відміну від коефіцієнта концентрації, індекс Херфіндаля–

Хіршмана характеризує нечастку ринку, контрольовану кількома най-

більшими компаніями, а розподіл ринкових частокміж усіма 

суб’єктами галузі. Чим більшим є значення індексу, тим вищою є кон-

центрація галузі. 

Індекс ентропії (ІЕ) оцінює хаотичність ринку. Чим вищою  

є невизначеність на ринку, тим вищим є рівень конкуренції. Отже,  

індекс ентропії – це показник, який на монопольному ринку дорівню-
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ватиме нулю, а на ринку досконалої конкуренції – одиниці. Визначити 

індекс ентропії можна шляхом розрахунку середньої частки фірм, що 

діють на ринку, скоригованої за натуральним логарифмом показника, 

оберненого до її величини: 

 

                             
(3)

 
 

Для визначення місця галузі регіону в національній економіці 

застосовуються коефіцієнти локалізації або спеціалізації виробництва. 

Найбільш часто для оцінки локалізації виробництва використовують 

коефіцієнти локалізації виробництва за галузевою ознакою, кількістю 

працівників, вартістю основних виробничих фондів та коефіцієнт ви-

робництва продукції галузі на душу населення. 

Коефіцієнт локалізації виробництва (Kl) за галузевою ознакою 

відображає питому вагупродукції галузі в загальному обсязі ва- 

лової доданої вартості. Розрахувати коефіцієнт локалізації можна 

за  формулою: 

 

,                      
(4)

 

 

де  – валова додана вартість галузі у регіоні; 

 – валова додана вартість усіх галузей у регіоні; 

 – валова додана вартість галузі країною; 

 – валова додана вартість усіх галузей країною; 

Qg – питома вага галузі розрахована за показником доданої вар-

тості в структурі виробництва регіону;  

QG – питома вага галузі розрахована за показником доданої вар-

тості у структурі виробництва в країні. 

Коефіцієнт локалізації за кількістю працівників розраховується 

за аналогічним принципом: 

 

,                                                
(5)

 

 

де  – питома вага галузі розрахована за показником чисель-

ності основних працівників у структурі зайнятості регіону 
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 – питома вага галузі розрахована за показником чисельнос-

ті основних працівників у структурі зайнятості в країні. 

Коефіцієнт локалізації із вартості основних фондів обчислюєть-

ся аналогічно до попередніх двох показників за формулою: 

 

,                                              (6) 

 

де Qf  – питома вага галузі розрахована за показником вартості 

основних виробничих фондів у структурі вартості основних виробни-

чих фондів регіону; 

QF – питома вага галузі розрахована за показником вартості ос-

новних виробничих фондів у структурі вартості основних виробничих 

фондів країни. 

Коефіцієнт виробництва продукції галузі на душу населення ро-

зраховується як відношення валового внутрішнього продукту певної 

галузі у регіоні до кількості населення у регіоні. 

За аналізом динаміки показників локалізації можна виявити по-

тенційні загрози стосовно розвитку галузі. Позитивна динаміка показ-

ників свідчить про перспективи зростання, а негативна відображає 

необхідність реорганізації підприємств галузі, модернізації вироб-

ництва, розширення асортименту тощо.  

Спеціалізація галузі характеризує завантаженість виробничих 

потужностей галузі виготовленням профільної продукції та розрахову-

ється за формулою: 

 

                                               
(7) 

 

де KS – коефіцієнт спеціалізації 

QP – обсяг виробництва профільної продукції галузі 

Qt – загальний обсяг виробництва галузі. 

Зростання коефіцієнта спеціалізації свідчить про зростання од-

норідності продукції галузі. Негативна динаміка цього коефіцієнта 

свідчить про погіршення використання матеріальних, трудових і фі-

нансових ресурсів на всіх етапах виробничого циклу. 

Диференціація продукту є критерієм поділу галузей на такі, що 

випускають одно рідну або диференційовану продукцію. Чим вищим 

є  рівень диференціації продукту, тим менше ластичним стає попит. 
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Потенційні загрози, які виявляються у процесі зниження диферент- 

ціації, – це регресивна інтеграція та підвищення чутливості споживачів 

до  ціни. 

Найбільш часто для оцінки рівня диференціаціації продукту ви-

користовуються такі показники: 

 кількість галузей, що виробляють товари-замінники, із вла-

стивостями, які сприяють задоволенню потреби; 

 коефіцієнт цінової перехресної еластичності; 

 індекс енторіпії. 

На основі аналізу даних показників слід виокремити потенційні 

загрози, що стримують розвиток галузі. 

Показниками оцінки галузевої поведінки можуть бути:   
 частка галузі у ВВП; 

 кількість виробленого товару на душу населення; 

 частка експорту продукції галузі у загальнонаціональному 

експорті; 

 частка імпорту галузі в загальному обсязі імпорту; 

 норма входу фірми на ринок (Nv): 

 

,                                          

(8)

 

 

де Ny  –кількість фірм, які увійшли на ринок за рік; 

Ny+d – загальне число фірм, що діють в галузі на кінець року;  

 норма проникнення фірми на ринок (Np): 

 

,         

(9)

 

 

де  – обсяг виробництва фірм, які увійшли на ринок за рік; 

 – загальний обсяг виробництва продукції в галузі за рік; 

 норма виходу фірми з ринку (Ny): 

 

,                                        

(10)

 

 

де  – кількість фірм, які вийшли з ринку за рік; 

– кількість фірм, які залишилися на ринку; 
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 коефіцієнт виживання (kv): 
 

,                                            

(11)

 
 

 – кількість фірм, які увійшли на ринок за рік, та зали- 

шилися. 
За допомогою аналізу динаміки показників галузевої поведінки 

можна визначити рівень конкурентоспроможності галузі та виявити 
потенційні загрози її зниження. 

Одним із найважливіших етапів діагностики галузі є досліджен-
ня результативності її діяльності. Аналіз результатів діяльності галу-
зі – останній етап у діагностиці її стану та виявленні реальних загроз, 
що можуть спричинити збитки. Основними загрозами результативної 
роботи галузі є: 

 скорочення попиту на продукцію підприємств галузі; 
 зростання собівартості продукції; 
 гальмування розвитку галузі; 
 зниження питомої ваги продукції галузі у національ- 

ному ВВП; 
 скорочення кількості виробленого товару на душу  

населення;  
 зниження частки експорту продукції галузі у загальнонаці-

ональному експорті; 
 зростання частки імпорту продукції галузі в загальному  

обсязі імпорту; 
 зниження рентабельності продукції галузі. 
Висновки. Діагностика стану галузі дозволяє здійснити моніто-

ринг основних показників її діяльності та виявити потенційні та реаль-
ні загрози подальшого її функціонування та розвитку. Застосування 
системного підходу дає матеріал для формулювання принципіві гіпо-
тез забезпечення економічної безпеки галузі, а також подальшого їх 
тестування. Проте слід розуміти, що економічна безпека галузі в кож-
ному конкретному випадку має суто індивідуальні риси, які й визнача-
тимуть систему індикаторів діагностики її стану відповідно до конкре-
тної ситуації. 
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УДК 343.13;336.227.1              М. І. Копитко  
 

ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ  
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ  

ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 
У статті проаналізовано сферу формування системи економічної без-

пеки підприємств з урахуванням особливостей промисловості, водночас ви-

значено вихідні категорії для її побудови. 

Ключові слова: промислові підприємства, система економічної безпе-

ки, рівень економічної безпеки, функціональні складові економічної безпеки 

підприємства. 

 

Постановка проблеми. Вивчаючи особливості економічної 

безпеки підприємств у сучасних умовах господарювання, варто зосе-

редити увагу на тому, що перед ними постає питання вмілого органі-

зування виробничого, збутового, інноваційно-інвестиційного процесів. 

У такому разі діяльність необхідно організувати так, щоб мінімізувати 

втрати. Це зумовлює потребу комплексного підходу до захисту госпо-

дарської діяльності, що відображається у необхідності утворення сис-

теми економічної безпеки підприємства.  

Стан дослідження. Як стверджує О. В. Локотецька [1], систем-

ний підхід варто використовувати у зв’язку з тим, що його кінцева ме-

та передбачає згрупування вагомих факторів, які сприяють формуван-

ню сприятливих умов для прибуткової діяльності та розвитку підприє-

мництва. Іншою стороною ситуаційного підходу є можливість аналізу-

вання ситуацій, умов чи результатів діяльності в логічному поєднанні. 

Тобто суть системного підходу під час гарантування економічної без-

пеки підприємств полягає у тому, що всі екзогенні та ендогенні чинни-
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ки у поєднанні з особливостями функціонування суб’єкта господарю-

вання розглядаються як динамічна система з притаманними їй 

зв’язками, за допомогою якої можна вчасно віднайти шляхи для  

її оптимізації. Крім того, з науково-методичної точки зору, системний 

підхід вважається основним напрямом методології пізнання і передба-

чає дослідження об’єкта з позиції складної системи. 

Встановивши необхідність формування системи економічної 

безпеки підприємств, доцільно визначити вихідні категорії для її побу-

дови. Над дослідженням таких категорій працювали О. В. Іващенко, 

П. М. Четвєріков та М. І. Камлик [2, 3], які за основу побудови ком-

плексної системи економічної безпеки підприємства враховують такі 

методичні положення: 

– будь-яке підприємство – це система, що містить сукупність 

пов’язаних між собою елементів, а на перетині внутрішніх і зовнішніх 

відносин якої можуть утворюватися прогалини, що є передумовою 

появи загроз; 

– характеристика системи враховує особливості її елементів, 

яким можуть бути притаманні виключно їм (а не цілій системі) риси; 

– система економічної безпеки є унікальною для кожного під- 

приємства, на її формування впливають вид галузі народного госпо-

дарства, спеціалізація та структура виробничої діяльності, рівня  

конкурентоспроможності підприємства, особливостей ринку, кадрово-

го та ресурсного потенціалу тощо; 

– система економічної безпеки підприємства є складовим еле-

ментом системи економічної безпеки населеного пункту, регіону, об-

ласті, держави, але водночас є порівняно самостійним утворенням що-

до інших підприємств; 

– комплексний характер системи економічної безпеки підпри-

ємства, що полягає у тісному взаємозв’язку всіх аспектів діяльності 

суб’єкта господарювання; 

– ефективною система економічної безпеки підприємства  

буде лише за умови попередньо сформованої концепції безпеки  

підприємства. 

Мета – дослідити особливості системи економічної безпеки 

промислових підприємств України. 

Виклад основних положень. Розглядаючи стан та умови діяль-

ності підприємств вітчизняної промисловості, варто проаналізувати 

умови їхнього функціонування, які впродовж років незалежності Укра-

їни не зазнали суттєвих позитивних змін. Так, необхідно відзначити 

проблеми залежності від сировини, зокрема палива та енергії, ринки 

якої монополізовані, недосконалості транспортної мережі, обмеже- 
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ності попиту на внутрішньому ринку і складність виходу на зовнішні 

ринки та багато інших чинників. Тому найважливішим є досягнення 

промисловими підприємствами економічного суверенітету в розумінні 

зниження впливу залежності від зазначених вище факторів. Вказана 

мета може бути досягнутою лише за умови формування багаторівневої 

системи економічної безпеки підприємства.  

Для кращого розуміння суті поняття «система» варто зупинити-

ся на її особливостях: 

– система – це сукупність елементів; 

– система – це наявність взаємозв’язків чи взаємозалежностей 

між її елементами; 

– система – це відображення поведінки та стану її елементів; 

– система – це результат впливу внутрішнього та зовнішнього її 

середовищ; 

– система – це складна ієрархія, в якій кожна її ланка може 

представляти певну меншу систему [1]. 

В такому разі, як запевняють науковці Т. Г. Логутова, 

Д. І. Нагаєвський та Н. В. Куркін [4, 5], важливою умовою є адаптація 

системи безпеки суб’єкта господарювання до систем регіональної та 

державної безпеки, правильне визначення загроз та своєчасність дій 

з  їх попередження або максимальне зниження негативного впливу, 

тобто її завдання зводяться до: 

– оцінювання економічної ситуації на макро-, мезо- та мік- 

рорівнях; 

– формування прогнозів зміни ситуації в соціально-економічній 

сфері на макро-, мезо- та мікрорівнях; 

– визначення ризиків, загроз та небезпек, що можуть вплинути 

на підприємство тепер чи в майбутньому; 

– формування комплексу управлінських рішень щодо нейтралі-

зації та попередження загроз та настання небезпек для підприємства; 

– моніторинг та оцінка ефективності прийнятих рішень; 

– перегляд системи протидії загрозам із подальшим її удоскона-

ленням та внесенням відповідних змін. 

Крім того, варто наголосити на тому, що сутність поняття сис-

теми економічної безпеки повинно доповнюватися низкою показників, 

які дозволяють визначити її якісні і кількісні параметри, а також де-

монструють загальну ситуацію на підприємстві. Інтегральним показ-

ником у такому оцінюванні є рівень економічної безпеки.  
Рівень економічної безпеки промислового підприємства – це 

критерій, який визначає ефективність використання корпоративних 
ресурсів для забезпечення належного рівня безпеки у кожній функціо-
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нальній складовій. Як зазначено у праці [6], корпоративні ресурси – це 
фактори бізнесу, які використовуються власниками і менеджерами 
підприємства для досягнення цілей бізнесу. До них належать:  

– ресурси капіталу (акціонерний капітал, позичені кошти тощо); 
– ресурси персоналу (менеджери підприємства, штат інженер-

ного персоналу та робітників, особи зі значним досвідом роботи, вина-
хідники тощо); 

– ресурс інформації та технологій; 
– ресурс сировини, техніки та обладнання; 
– ресурс прав (права на використання патентів, ліцензій, квот, 

природних ресурсів, експортні квоти, права на використання земель). 
Цей перелік для промислового підприємства варто доповнити 

ресурсом інноваційного потенціалу, адже результативність інновацій-
ної діяльності є вагомим важелем досягнення високої прибутковості та 
втримання конкурентних позицій на вітчизняному та іноземних ринках 
промислової продукції.  

Щодо функціональних складових, то за твердженням авторів 
праці [7, с. 25], вони є ним із напрямів (сфер) економічної безпеки 
промислового підприємства. Комплекс функціональних складових 
економічної безпеки промислового підприємства зображено на рис. 
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Рис. Комплекс функціональних складових 

економічної безпеки промислового підприємства 
 

Джерело: розроблено автором на основі [7; 8]. 
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Враховуючи комплекс функціональних складових, економічна 

безпека підприємства розглядається як процес, результатом реалізації 

якого повинно бути досягнення поставлених цілей. Перелік таких  

цілей є значним і залежить від галузі народного господарства, в якій 

функціонує суб’єкт підприємницької діяльності, розміру, кількості 

найманих працівників, активності зовнішньоекономічної, інвестицій-

но-інноваційної діяльності тощо. У працях [7, с. 13–14; 8, с. 656] наве-

дено орієнтовний перелік цілей економічної безпеки підприємств 

з  урахуванням особливостей вітчизняної економіки: 

– досягнення фінансової стабільності та незалежності, що  

передбачає отримання стабільно високого прибутку від усіх видів  

діяльності; 

– створення високоефективної системи менеджменту та управ-

ління, оптимальної організаційної структури; 

– забезпечення технологічної незалежності та досягнення висо-

кої конкурентоспроможності; 

– створення умов виробництва з мінімально негативним впли-

вом на довкілля; 

– створення умов правового захисту всіх аспектів діяльності пі-

дприємства; 

– гарантування захисту інформації підприємства, комерційної 

таємниці, а також створення умов для ефективного інформаційного 

забезпечення роботи усіх структурних підрозділів підприємства; 

– ефективна організація безпеки персоналу підприємства, капі-

талу та майна, а також інтересів і можливостей підприємства. 

Адаптуючи цей перелік до специфіки функціонування вітчизня-

них підприємств промисловості, варто доповнити його такими цілями: 

– створення максимально сприятливих умов для ведення інно-

ваційної діяльності; 

– активізація зовнішньоекономічної діяльності з можливою мі-

жнародною кооперацією; 

– створення умов для поглиблення диверсифікації виробництва; 

– створення максимально гнучкої системи ефективного викори-

стання ресурсів; 

– мінімізація ризиків та попередження загроз і небезпек  

діяльності. 

Висновки. Отже, встановлено важливість формування системи 

економічної безпеки на підприємстві. Водночас наголошено на адап-

тації поняття «система економічної безпеки підприємства» до галузей 

народного господарства, зокрема промисловості. Крім того, запропо-

новано у її структурі виокремлювати показники, за допомогою яких 
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можна визначити її якісні і кількісні параметри. Інтегральним по- 

казником в такому разі буде рівень економічної безпеки суб’єкта  

господарювання, значення якого залежатиме від наявних ресурсів 

компанії.  

Перелік ресурсів запропоновано доповнити ресурсом іннова- 

ційного потенціалу, який є одним із визначальних для промислових 

підприємств.  

На основі аналізу наукових праць здійснено адаптацію переліку 

цілей гарантування економічної безпеки до специфіки функціонування 

вітчизняних підприємств промисловості. 
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Kopytko M. I. The Study of the System of Economic Security Industry. 
This paper examines the sphere of economic security enterprises system 

formation, considering the industry peculiarities, at the same time the article defines 
outgoing categories for its construction. 

Key words: industrial enterprises, economic security system, level of 
economic security, functional components of economic security. 
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ІНВЕСТИЦІЙНА БЕЗПЕКА  
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ:  

СТАН ТА НАПРЯМИ ПОЛІПШЕННЯ 
 
Висвітлюються теоретико-методологічні засади інвестиційної безпе-

ки регіону. Оцінюється рівень інвестиційної безпеки Львівської області. Аналі-

зується структура інвестицій в регіоні за джерелами фінансування, сферами 
вкладення коштів. Обґрунтовуються напрями підвищення рівня інвестиційної 

безпеки Львівщини.  

Ключові слова: інвестиційна безпека, інвестиції, капітальні вкладен-
ня, інвестицій в основний капітал. 

 

Постановка проблеми. Економічний розвиток будь-якої країни 

залежить від залучення й ефективного використання інвестицій. Саме 

інвестування забезпечує впровадження сучасних технологій, пожвав-

лює активність на ринках товарів та послуг, сприяє макроекономічній 

стабілізації.  

У Законі України «Про основи національної безпеки України» від 

19 червня 2003 р. зазначено, що загрозою вітчизняним національним 

інтересам є зниження інвестиційної активності і науково-технічного та 

технологічного потенціалу [1]. І дотепер ситуація суттєво не змінилася, 

актуальною є проблема інвестиційної безпеки нашої держави. Слід за-

уважити, що Україні притаманна суттєва регіональна диференціація 

економічного розвитку, яка формувалася впродовж тривалого періоду 

часу внаслідок дії природних, історичних, культурних, господарських та 

управлінських чинників. Зважаючи на це, виникає потреба в аналізі ін-

вестиційної безпеки конкретних регіонів із метою пошуку найоптималь-

ніших напрямів активізації регіональних інвестиційних процесів, удо-

сконалення їхньої структури та підвищення ефективності.  
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Стан дослідження. Економічну, зокрема інвестиційну безпеку 

держави досліджували такі зарубіжні та вітчизняні вчені, як Л. Абалкін, 

О. Барановський, З. Варналій, В. Воротін, В. Геєць, Я. Жаліло, 

В.  Кириленко та інші.  

Окремі аспекти інвестиційної безпеки на рівні регіонів відобра-

жено у працях І. Бабець, З. Герасимчук, І. Олександренко, В. Томарєва. 

Результатом їхніх наукових пошуків стали спроби сформувати головні 

принципи формування ефективної державної політики забезпечення 

інвестиційної привабливості регіонів України, ідентифікувати загрози, 

обґрунтовувати методичні підходи до оцінки рівня регіональної інве- 

стиційної безпеки та її виконати. Однак значна нерівномірність регіо- 

нального розвитку зумовлює, на наш погляд, потребу в  аналізі чинни-

ків, загроз та оцінки рівня інвестиційної безпеки конкретних окремих 

регіонів України, зокрема Львівщини, зважаючи на її  лідерські позиції 

у  рейтингу інвестиційної привабливості в Україні.  

Метою статті є визначення чинників, оцінка рівня інвестиційної 

безпеки Львівської області та обґрунтування напрямів його підвищення.  

Виклад основних положень. Згідно з Методикою розрахунку 

рівня економічної безпеки України під інвестиційною безпекою дер-

жави розуміється такий рівень національних та іноземних інвестицій 

(за умови оптимального їх співвідношення), який здатний забезпечити 

довгострокову позитивну економічну динаміку за належного рівня 

фінансування науково-технічної сфери, створення інноваційної інфра-

структури та адекватних інноваційних механізмів [2]. 

В. Кириленко трактує інвестиційну безпеку як здатність підтри-

мувати виробничі нагромадження та вкладення капіталу на рівні, що 

забезпечує необхідні темпи розширеного відтворення, реструктуриза-

цію та технологічне переозброєння економіки [3, с. 56]. 

Зважаючи на ці визначення, інші вчені, зокрема В. Томарєва, 

розуміють інвестиційну безпеку як здатність економічної системи 

акумулювати, залучати та ефективно використовувати інвестиційні 

ресурси з метою забезпечення конкурентоспроможності економіки 

країни (регіону) [4, с. 254].  

Як певне кількісне значення обсягу інвестування, враховуючи 

соціальний компонент, трактує інвестиційну безпеку І. Олександренко: 

«Під інвестиційною безпекою регіону необхідно розуміти такий обсяг 

інвестицій в регіонів за рахунок оптимального поєднання внутрішніх 

та зовнішніх ресурсів, при якому матиме місце економічне зростання в 

усіх секторах економіки відтворення регіональних продуктивних сил, 

підвищення рівня життя населення та ріст доходів усіх економічних 

суб’єктів і бюджету» [5, с. 172].  
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На наш погляд, інвестиційна безпека регіону має передбачати 

не  тільки такий обсяг інвестування, який забезпечує розширене відт-

ворення, інноваційний розвиток, але й таку структуру інвестицій 

за  сферами господарювання, яка є найбільш економічно доцільною та 

ефективною, враховуючи регіональні природні, культурні, історичні 

особливості. 

Досягнення інвестиційної безпеки регіону зумовлює аналіз та 

оцінку її рівня з метою розроблення стратегічних і тактичних заходів 

його підвищення.  

Нині не існує «офіційної» методики оцінки рівня як економіч-

ної, так й інвестиційної безпеки регіону. На державному рівні Наказом 

Міністерства економіки України № 60 від 2 березня 2007 р. затвердже-

на лише Методика розрахунку рівня економічної безпеки України [2].  

Розгорнута методика визначення стану інвестиційної безпеки 

викладається в монографії В. Кириленка. Формування показників інве-

стиційної безпеки автор пропонує здійснювати за індикативними бло-

ками, що охоплюють: загальноекономічну сферу (блоки державних 

фінансів, оцінки банківської діяльності, грошово-кредитної системи, 

науки та інновації, інвестиційний); сферу реальних галузей економіки 

(блоки промисловості − електроенергетичний, кольорової металургії, 

машинобудівний, харчової, легкої, деревообробної, хімічної і нафтохі-

мічної; сільськогосподарський; транспортний; будівництва; торгівлі 

і  громадського харчування) [3, с. 185].  

Автор цієї методики бере за  основу саме ці дві сфери, аргумен-

туючи що інвесторів насамперед цікавить загальноекономічний стан 

та  провідні галузі економіки. Однак щодо оцінки рівня інвестиційної 

безпеки регіонів тут є певні застереження. Адже в Україні є немало 

регіонів, які можуть розвиватися за рахунок вкладення коштів і в інші 

сфери, наприклад, освіту, науку, рекреаційно-туристичний комплекс. 

Ще одним недоліком вищезгаданої методики є значна кількість  

показників.  

З. Герасимчук для оцінки рівня інвестиційної безпеки регіону 

рекомендує 6 блоків показників економічного, правового, соціального, 

екологічного, кримінального та політичного характеру [6, с. 90]. На 

наш погляд, ця методика дозволяє оцінити загальний рівень економіч-

ної безпеки регіону, ніж конкретно інвестиційної. Перелік показників 

є  досить широкий, деякі з них важко об’єктивно визначити (напри-

клад, рівень довіри населення президенту, Верховній Раді України, 

прокуратурі, судам, уряду, органам місцевого самоврядування), крім 

того, немає жодного показника, який би стосувався конкретно інвести-

ційної діяльності в регіоні. 
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Слушною є пропозиція щодо розширення системи індикаторів 

інвестиційної безпеки регіону за рахунок таких показників, як частка 

інвестицій за видами економічної діяльності, співвідношення інвести-

цій в сільське господарство, промисловість, будівництво тощо до обся-

гу їх виробництва та виконаних робіт, частка інноваційної продукції 

у  загальному обсязі виробництва, частка інвестицій за джерелами їх 

надходження. Це дасть змогу виявляти більш слабкі ланки економічної 

системи країни (регіону), зокрема інвестиційної діяльності підпри-

ємств регіону, та вживати заходи щодо їх покращення [4, с. 256]. 

Отже, є потреба у розробленні типової методики оцінки регіо-

нальної інвестиційної безпеки, яка б мала фіксовану (необхідний міні-

мум показників) і варіативну частину (що враховувала б специфіку 

його господарства). 

Доки такої методики немає, скористаємося для загальної оцінки 

рівня інвестиційної безпеки Львівської обл. індикаторами, що рекоме-

ндовані у Методиці розрахунку рівня економічної безпеки України. 

Як видно з табл. 1, рівень інвестиційної безпеки Львівської обл. 

впродовж 2005–2011 рр. в цілому був незадовільний.  

 
Таблиця 1 

 

Індикатори та порогові значення індикаторів стану 

інвестиційної безпеки Львівської області у 2005–2011 рр.* 
 

№ 

з/п 

Індикатор, 

од. виміру 

Роки 
П
о
р
о
го
в
е 

зн
ач
ен
н
я
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

1 Ступінь 

зносу осно-

вних засо-

бів, % 

46,7 47,7 46,3 48,1 60,9 70,1 - < 35 

2 Відношення 

обсягу ін-

вестицій до 

вартості 

основних 

фондів, % 

9,2 9,9 12,0 12,3 5,5 4,7 - > 6 

3 Відношення 

обсягів 

інвестицій в 

основний 

капітал до 

ВРП, % 

27,2 27,3 29,6 30,4 18,7 19,4 21,9 > 25 
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4 Відношення 

чистого 

приросту 

прямих 

іноземних 

інвестицій 

до ВРП, % 

1,4 2,2 6,2 6,9 5,2 2,3 2,3 5-10 

5 Частка пря-

мих інозем-

них інвес-

тицій у за-

гальному 

обсязі інве-

стицій, % 

4,4 6,8 17,6 19,4 22,4 10,0 9,0 20-30 

 

* Розраховано за [7].  

 

Лише два показники (відношення обсягу інвестицій до вартості 

основних фондів та відношення обсягів інвестицій в основний капітал 

до ВРП) протягом 2005–2008 рр. були в межах порогових значень. 

Причому значення більшості показників різко погіршилися у 2009 р., 

що очевидно є наслідком фінансово-економічної кризи 2008 р. 

І  в  2009–2011 рр. усі індикатори були або за межами порогових  

значень, або на нижній їхній межі.  

Наші висновки підтверджуються інтегральною оцінкою інвес-

тиційної безпеки Львівської обл. на основі таких показників: обсяг 

прямих іноземних інвестицій (ПІІ) на одну особу (дол. США); відно-

шення інвестицій в основний капітал до валового регіонального про-

дукту (ВРП) (%); частка ПІІ у ВРП (%); частка ПІІ у загальному обсязі 

інвестицій (%); частка вітчизняних інвестицій в основний капітал 

у  ВРП (%); відношення чистого приросту ПІІ до ВРП (%) [8].  

Як видно з рис. 1, інтегральний показник рівня інвестиційної 

безпеки Львівської обл. дещо перевищував своє порогове значення 

у  2007–2008 рр., але після 2008 р. різко знизився і вже у 2009–2011 рр. 

свідчив про інвестиційну небезпеку регіону.  

Оцінка рівня інвестиційної безпеки Львівської обл. згідно з Ме-

тодикою розрахунку рівня економічної безпеки України є досить умо-

вною. Адже у зв’язку зі значним рівнем диференціації економічного 

розвитку регіонів України, на наш погляд, для кожного з них мають 

бути обґрунтовані свої порогові значення індикаторів. Крім того, для 

всебічної, комплексної оцінки рівня інвестиційної безпеки регіону, 

отримання ґрунтовних висновків розрахунку вищенаведених п’яти 

показників явно недостатньо. 
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Рис. 1. Інтегральний показник рівня інвестиційної безпеки  

Львівської області у 2006–2011 рр. [складено за 8] 

 

У зв’язку з необхідністю глибшого аналізу рівня інвестиційної 

безпеки регіону проаналізуємо чинники, стратегічні цілі та стан інвес-

тиційної діяльності у Львівській обл. 

Чинниками привабливості Львівщини для залучення інвестицій 

є: близькість регіону до кордону з країнами ЄС; забезпеченість сиро-

виною для створення спільних підприємств у галузі будівельної індус-

трії, виробництва міндобрив, деревообробки, підприємств харчової 

промисловості; достатність кваліфікованих трудових ресурсів, вироб-

ничих площ із розвиненою інфраструктурою, зокрема земельними ді-

лянками; функціонування технопарку «Яворів» з відповідними пільго-

вими умовами; доступ до реалізації інноваційних та ЕКО-проектів за 

рахунок коштів ЄС в межах Програми транскордонного співробітник- 

цтва «Україна-Польща-Білорусь»; наявність підприємств, які призу- 

пинили виробничу діяльність, але в них збережена інфраструктура, 

виробничі приміщення, трудові ресурси а отже вони можуть стати 

економічно активними, на договірних умовах готовими до залучення 

інвестицій та випуску нових видів продукції. 

Пріоритетними для інвестування є такі сфери економіки, як:  

аграрна (створення індустріального аграрного парку); енергетична 

(альтернативна енергетика, енергоощадні технології); переробна  

промисловість; будівельна (виробництво будівельних матеріалів, енер-

гоощадне здешевлене виробництво); приладобудування; машинобуду-

вання; електроніка та суміжні галузі; медична (відновне лікування); 
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рекреація; ІТ-сектор; розвиток туристичної галузі (зелений, сільський 

туризм). 

Реалізація цих пріоритетів мала б відображатися у відповідних 

програмах розвитку Львівщини.  

Рішенням сесії Львівської обласної ради 13 березня 2007 р. була 

затверджена Стратегія розвитку Львівщини до 2015 року, у якій визна-

чено такі стратегічні цілі її розвитку:  

− регіон сталого економічного і підприємницького розвитку; 

− ворота України до Європейського Союзу; 

− регіон високоосвічених людей, інноваційного потенціалу 

та  технологічно розвинутих підприємств; 

− регіон чистого і привабливого навколишнього середовища, 

культури, туризму і рекреації [9]. 

4 квітня 2013 р. Держінвестпроект презентував результати  

дослідження інвестиційної привабливості регіонів України. Відповідно 

до отриманих даних Львівська область посіла 2-е місце в рейтингу  

інвестиційної привабливості серед регіонів України.  

2011 р. частка Львівщини у загальнодержавному обсязі ка- 

піталовкладень становила 5,5%. За цим показником вона серед регіо- 

нів України посіла шосте місце, а за темпами приросту – восьму  

позицію. Отже, інвестиційний потенціал області реалізується не пов-

ною мірою. 

На кожного мешканця в середньому припало 4522 грн інвести-

цій в основний капітал, що є дещо менше, ніж у середньому по Україні 

(4594 грн). 

2011 р. на розвиток економіки Львівської області за рахунок 

усіх джерел фінансування було спрямовано 12956,7 млн грн капіталь-

них інвестицій, що у 2,4 раза та на третину більше, ніж у 2005 р. та 

2010 р. Слід зауважити, що з 2005 р. до 2008 р. була стійка тенденція 

до зростання обсягу інвестування.  

У 2009 р. він на 34% знизився до рівня 2008 р., що очевидно 

пов’язано із впливом світової фінансової кризи, проте з 2010 р. вже 

знову почав збільшуватися (табл. 2).  

Переважну частку капітальних інвестицій становили інвестиції 

у матеріальні активи (99%), з них інвестиції в основний капітал (у ка-

пітальне будівництво та придбання машин та обладнання) – 88,1%. На 

поліпшення об’єктів (капітальний ремонт) витрачено 6,6% усіх вкла-

день; на придбання раніше існуючих та нових будівель і споруд, 

об’єктів незавершеного будівництва – 3%, а на інші необоротні матері-

альні активи – 1%. У нематеріальні активи спрямовано 1% капітальних 

інвестицій (!). 
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Таблиця 2 
 

Капітальні інвестиції у Львівській області 

за напрямами вкладення у 2005–2011 рр.* 
 

Інвестиції, млн. грн 
Роки 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 Мільйонів гривень 

Усього 5441,8 6835,3 9872,4 12696,3 8382,2 9646,0 12956,7 

 Інвестиції у матеріаль-
ні активи … … … … 8273,9 9523,7 12824,4 

 зокрема        

 інвестиції в основний 

капітал 4681,7 5875,5 8287,3 10799,3 6707,6 8060,8 11415,6 

 із них        

 капітальне будівництво 2334,3 3208,5 4658,2 6243,8 3767,1 5117,7 7012,0 

 машини, обладнання та  
 транспортні засоби 2347,4 2667,0 3629,1 4555,5 2657,7 2610,8 4058,8 

 земля … … … … 47,9 48,2 16,3 

 існуючі будівлі та 
споруди … … … … 227,7 322,4 314,1 

 нові будівлі, споруди, 
об’єкти незавершеного 
будівництва … … … … 118,8 115,2 81,6 

 довгострокові біологі-
чні активи тваринницт-
ва 3,7 8,5 13,2 6,7 6,1 19,4 17,2 

 інші необоротні мате-
ріальні активи 142,2 80,0 101,4 108,1 119,5 184,9 123,7 

 капітальний ремонт 579,4 797,4 1266,4 1653,8 1046,3 772,8 855,9 

 Інвестиції в нематеріа-
льні активи 34,8 73,9 204,1 128,4 108,3 122,3 132,3 

 
* Складено за: [10, с. 12]. 

 
Впродовж 2005–2011 рр. головним джерелом фінансування ка-

пітальних інвестицій у Львівській обл. були власні кошти підприємств 
і організацій. За їхній рахунок здійснювалося від 45 до 62% усіх інвес-
тицій. Водночас, як частка іноземних інвесторів різко знизилася із 
8,9% у 2005 до 2% у 2011 р. Другою за значенням у фінансуванні капі-
тальних інвестицій у Львівській обл. є частка кредитів банків та інших 
позик: у 2011 р. вона становила 25,8%, що у 3 рази більше, ніж у 
2010 р. У 2010–2011 рр. порівняно з 2005–2009 рр. більш ніж удвічі 
зросла частка капітальних інвестицій за рахунок коштів державного 
бюджету. Якщо у 2005–2009 рр. за рахунок державних коштів освоєно 
5–6% інвестицій, то у 2010–2011 рр. − 14,2 та 10,6%.  

В цілому обсяги інвестицій в основний капітал підприємств  
більшості видів економічної діяльності на Львівщині зросли у 2011 р. як 
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щодо 2005 р., так і 2010 р. ( за винятком будівництва, діяльності пошти і 
зв’язку). У 2011 р. порівняно з 2005 р. у 8 разів збільшились інвестиції в 
основний капітал сільського господарства, 5,6 разів – готелів та ресто-
ранів, 3,5 раза – транспорту і зв’язку, 1,7 разів – промисловості. Приріст 
інвестицій у промисловості обумовлений збільшенням на 30,3% інвес-
тування переробної промисловості у 2011 р. щодо 2010 р. 

Євро-2012 вніс зміни щодо вибору інвестиційно-привабливих 

сфер економіки. Але хоча й зросла питома вага інвестицій, спрямова-

них на розвиток інфраструктури, діяльності у сфері культури та спор-

ту, вона залишається невеликою (табл. 3). 

 
Таблиця 3 

 

Структура інвестицій в основний капітал у Львівській області 

за видами економічної діяльності за 2005–2011 рр. (у%)* 
 

Види економічної діяльності 
Роки 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Усього  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 Сільське господарство, мис-
ливство, лісове господарство 1,8 1,6 2,8 5,3 5,0 4,9 5,1 

 Промисловість 30,8 27,3 27,0 27,2 25,8 23,0 18,6 

 Будівництво 2,7 2,6 2,6 2,4 0,9 1,5 0,8 

 Торгівля; ремонт автомобі-
лів, побутових виробів та 
предметів особистого вжитку 14,5 16,2 15,2 16,2 20,7 9,5 6,5 

 Діяльність готелів і рестора-
нів 1,0 1,7 1,2 2,0 1,9 1,9 2,1 

 Діяльність транспорту та 
зв’язку 26,4 23,5 23,3 17,9 21,1 26,1 33,1 

 Фінансова діяльність 1,8 1,6 1,8 1,7 1,1 1,9 0,9 

 Операції з нерухомим май-
ном, оренда, інжиніринг та 
надання послуг підприємцям 13,0 18,2 19,6 19,7 14,7 21,3 16,1 

 Державне управління 0,4 0,7 0,7 0,7 0,4 0,3 0,4 

 Освіта 1,5 1,5 1,2 1,6 1,7 1,4 1,4 

 Охорона здоров’я та надання 
 соціальної допомоги  4,1 2,9 2,7 2,9 3,8 1,9 2,3 

 Надання комунальних та ін-
дивідуальних послуг; діяльність 
у сфері культури та спорту 2,0 2,2 1,9 2,4 2,9 6,3 12,7 

 
* Складено за: [10, с. 24−25]. 
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Як видно з табл. 3, впродовж 2005–2011 рр. у структурі інвести-

цій в основний капітал у Львівській області переважали частки проми-

словості та транспорту і зв’язку: у 2005 р. найбільшою була питома 

вага промисловості (30,8%), другою за величиною – транспорту та 

зв’язку (26,4%); у 2011 р. частка промисловості становила лише 18,6% 

(що на 4,4% менше, ніж у 2010 р.), а транспорту і зв’язку – 33,1%. 

Протягом 2006–2011 рр. спостерігалася стійка тенденція зниження 

інвестування у промисловості.  

У 2008–2011 рр. порівняно з 2005–2007 рр. збільшилася частка 

інвестицій у сільське господарство: якщо у 2005–2007 рр. вона була 

1,6–2,8%, то у 2008–2011 рр. – 5%. Суттєво зросли також інвестиції у 

сфері культури, спорту, відпочинку і розваг: у 2011 р. їхня питома вага 

у загальному обсязі інвестицій у Львівській області була 12%, що по-

рівняно з 2005 р. та 2010 р. більше у 12 та 2 рази. Отже, маємо набли-

ження до стратегічних регіональних цілей, але цього ще недостатньо, 

особливо у сфері рекреації та туризму.  

Впродовж аналізованого періоду найменшою була частка  

інвестицій у такі сфери, як: охорона здоров’я і соціальна допомога  

(2–4%), будівництво (1–3%), фінансова діяльність, діяльність готелів 

та ресторанів, освіта (1–2%), державне управління (0,3–0,7%). 

Отже, структура інвестицій в основний капітал за видами про-

мислової діяльності у Львівській області протягом 2005–2011 рр.  

суттєво не змінилася. Найбільшою у ній була частка переробної про-

мисловості – 59–67%, другою за величиною була частка добувної  

промисловості (19–26%), на третьому місці – частка виробництва 

та  розподілення електроенергії, газу та води (9–24%).  

Найбільшими у структурі інвестицій в основний капітал у пере-

робну промисловість 2011 р. була частка харчової (21,4%) та деревоо-

бробної (13,0%) її галузей.  

Інвестиційна діяльність в області є нерівномірною у районному 

розрізі. Найбільші обсяги інвестицій в основний капітал у Львівській 

області здійснювалися у місті Львові, Пустомитівському, Кам’янко-

Бузькому, Яворівському, Стрийському районах. Найменше інвестицій 

в основний капітал освоювали у м. Моршин, Мостиському, Старосам-

бірському, Золочівському районах. Серед районів аутсайдерів є міста-

курорти (Моршин) та гірські райони, де значний туристичний і рекре-

аційний потенціал. 

Львівська обл. є досить екологонебезпечною, оскільки тут фун-

кціонували і далі працюють різноманітні виробничі підприємства до-

бувної, енергетичної промисловості. Її територію перетинають міжна-

родні транспортні шляхи, що спричиняє значний викид вихлопних 
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газів. Тому тут спостерігаються значні викиди шкідливих речовин в 

атмосферне повітря, водне середовище, великі площі зайняті відхода-

ми. Однак дані табл. 4 свідчать, що виправлення такого становища і 

реалізація Стратегії розвитку Львівщини з такими обсягами інвесту-

вання в охорону довкілля є неможливими.  

 
Таблиця 4 

 

Капітальні інвестиції на охорону довкілля у Львівській області* 
 

Показник 
Роки 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Капітальні інвестиції 

на охорону НПС, 

млн. грн 

- у % до загального 

обсягу капітальних 

інвестицій 

- зокрема витрати на 
капітальний ремонт 

засобів природоохо-

ронного призначення 

- у % до всіх витрат 

на капітальний ремонт 

 

 

19,6 

 

 

0,36 

 

 

 

4,9 

 

0,84 

 

 

26,7 

 

 

0,39 

 

 

 

2,9 

 

0,36 

 

 

37,7 

 

 

0,38 

 

 

 

10,8 

 

0,85 

 

 

110,3 

 

 

0,87 

 

 

 

47,5 

 

2,87 

 

 

90,2 

 

 

1,08 

 

 

 

31,2 

 

2,98 

 

 

87,6 

 

 

0,91 

 

 

 

13,3 

 

1,84 

 

 

97,0 

 

 

0,75 

 

 

 

12,1 

 

1,41 

 

* Складено і розраховано за: [10, с. 12, 76].  

 

Отже, аналіз структури інвестиційної діяльності у Львівській 

області свідчить про: 

− низький рівень іноземного інвестування; 

− недостатнє державне фінансування інвестиційних процесів 

(якщо Львівська обл. посідає 2-е місце за рейтингом інвестиційної 

привабливості, то саме сюди мають бути спрямовані державні інвести-

ційні ресурси); 

− невідповідність структури інвестицій за напрямами економі-

ки задекларованим стратегічним цілям розвитку області (область про-

голошена як регіон високоосвічених людей, інноваційного потенціалу 

та технологічно розвинутих підприємств, регіон чистого і привабливо-

го навколишнього середовища, культури, туризму і рекреації). 

Висновки. Львівська обл. володіє значним промисловим, сіль-

ськогосподарським, торгівельним, науковим, туристичним та науково-

технічним потенціалом і має високий рівень інвестиційної привабли-

вості насамперед у зв’язку з географічним розміщенням та наявністю 
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природних і трудових ресурсів. Тому регіон має значні перспективи 

у  розвитку інвестування. Але його інвестиційний потенціал не пов- 

ністю реалізовується, рівень інвестиційної безпеки є незадовільним 

(критично низьким), структура інвестицій не відповідає стратегічним 

цілям його розвитку. Відтак, насамперед необхідне розроблення стра-

тегії інвестиційної безпеки Львівської обл., яка має відповідати Стра-

тегії її економічного і соціального розвитку, враховувати туристично-

рекреаційний та науковий потенціал.  

На державному або регіональному рівні також має бути затвер-

джена методика оцінки рівня інвестиційної безпеки регіону і здійсню-

ватися систематичний аналіз її індикаторів. Крім того, необхідний сис-

тематичний аналіз та оцінка існуючих темпів, ефективності та періоду 

окупності капіталовкладень, структури інвестицій за джерелами фі-

нансування, сферами економіки, територіальним розміщенням, відпо-

відності показників інвестування стратегічним цілям розвитку області.  

Головними завданнями державного регулювання інвестиційної 

діяльності в регіоні мають бути: максимально ефективне використання 

його ресурсів та конкурентних переваг; створення умов для запрова-

дження інноваційних технологій; розбудова та модернізація інфра-

структури регіонального розвитку. 
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Марченко О. М., Гурковская Л. В. Инвестиционная безопасность 

Львовской области: состояние и направления улучшения. 
Освещаются теоретико-методологические принципы инвестиционной 

безопасности региона. Оценивается уровень инвестиционной безопасности 
Львовской области. Анализируется структура инвестиций в регионе по исто-
чникам финансирования, сферам вложения средств. Обосновываются направ-
ления повышения уровня инвестиционной безопасности Львовщины. 

Ключевые слова: инвестиционная безопасность, инвестиции, капи-
тальные вложения, инвестиций в основной капитал. 

 
Marchenko О. М., Hurkovs’ka L. V. The Investment Safety of L’viv 

Region: the State and the Directions of Improvement. 
The theoretical and methodological principles of investment safety of region are 

highlighted. The level of investment security of L’viv region is estimated. The structure of 
investments in the region by source of funding, areas of investment is analyzed. The di-
rections of increasing the level of investment security of L’viv region are grounded. 

Key words: investment safety, investments, capital investments, investments 
in the fixed assets. 
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УДК 658: 658.115          І. П. Мойсеєнко, 

Р. О. Осінський  
 

ШЛЯХИ РЕФОРМУВАННЯ 
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО  
ГОСПОДАРСТВА ЛЬВІВЩИНИ 

 
Методами логіко-теоретичного узагальнення виявлено закономірності 

та окреслено проблеми житлово-комунального господарства, визначено сис-
темні основи реалізаціїї програми реформування ЖКГ Львівщини. Обгунтова-
но необхідність врахування стану, інтересів та загроз функціонування ЖКГ, 
забезпечення державного регулювання для визначення напрямів реформування. 

Ключові слова: житлово-комунальне господарство, гармонізація ін-
тересів, загрози, забезпечення реалізації програм регулювання. 
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Постановка пробеми. Житлово-комунальне господарство 

Львівської області є однією із найбільш важливих та пріоритетних га-

лузей господарського комплексу регіону, на яку покладено завдання 

стабільного функціонування підприємств у цій сфері та забезпечення 

життєдіяльності населення, котре проживає у містах і селищах області. 

Недосконалість системи управління житлово-комунальним господар- 

ством, зволікання з його реформуванням призвели до того, що підпри-

ємства галузі неспроможні ефективно працювати в ринкових умовах, 

надавати споживачам послуги належного рівня та якості. 

Процес реформування ЖКГ розпочався давно. Ринкові транс-

формації стосувалися багатьох аспектів його функціонування, однак 

вони відбуваються повільно та неефективно: переважне право власно-

сті та управління зберігається за державою та територіальними грома-

дами – перехід на конкурсне обслуговування житлового фонду тільки 

почався; існуюча система фінансування комунальних підприємств 

спричиняє постійне зростання дебіторської та кредиторської заборго-

ваності. Не вирішено більшість питань у галузі тарифного регулюван-

ня, не готові до виконання повноважень органи місцевого самовряду-

вання, законодавчо не встановлено граничні рівні підвищення тарифів 

на послуги ЖКГ [1].  

Трансформаційні та структурні деформації в економіці періоду 

активних ринкових реформ обумовили сьогоднішній його стан: вкрай 

високий ступінь зносу основних засобів ЖКГ у більшості регіонів 

України; важка фінансова ситуація на більшості підприємств; існуюча 

практика невиконання зобов’язань як з боку населення, так і з боку 

бюджетів різних рівнів, а також постачальників послуг; адміністратив-

ні, а не ринкові методи управління [2; 3]. 

Водночас постійний розвиток економічної практики призводить 

до нових проблем і виникає необхідність звернення до цієї тематики 

знову, вимагає концентрації уваги на недостатньо розроблених аспектах. 

Відтак проблеми розвитку житлово-комунального господарства в регіо-

ні мають бути вирішені через розробку науково-методичного забезпе-

чення заходів з підвищення ефективності його функціонування [4]. 

Метою статті є визначення основ реалізації регіональної полі-

тики щодо підвищення ефективності та надійності його функціонуван-

ня, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб в житлово-

комунальних послугах. Для досягнення ефективності реформування 

необхідно дослідити стан ЖКГ області, інтереси та загрози програми 

реформування. 

Стан дослідження. Основу досліджень регіональних проблем 

функціонування ЖКГ становили праці вітчизняних і зарубіжних учених. 
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Значний внесок у становлення і розвиток методології управління ЖКГ 

внесли такі вітчизняні вчені, як Б. І. Адамов, С. В. Богачов, В. М. Ва-

силенко, Г. В. Висоцька, В. О. Гаєвська, П. В. Гудзь, Б. М. Дани- 

лишин, М. І. Лєбєдев, О. А. Карлова, Т. М. Качала, Б. Т. Кліяненко, 

О. О. Лук’янченко, Н. М. Матвєєва, І. Н. Митрофанова, Л. М. Рассуж-

дай, П. М. Семенченко, В. О. Солодкий, В. І. Чиж та ін. Завдяки цим 

і  багатьом іншим ученим дослідження проблем функціонування ЖКГ 

регіону піднято на високий науковий рівень. Серед зарубіжних дослі-

джень слід виокремити роботи Х. Берр, Е. Дж. Блейклі, Р. Л. Кемпа, 

С. А. Розенфєльда, де автори викладають своє бачення шляхів удоско-

налення роботи галузі як своїх країн, так і висловлюють рекомендації 

іншим державам.  

Виклад основних положень. Реформування галузі необхідно 

проводити з урахуванням інтересів громадян та стану соціально-

економічної безпеки регіону, що вимагає науково-методичного  

обґрунтування процесу і загроз, перелік яких представлено в таблиці 1. 

 
Таблиця 1  

 

Загрози ефективного функціонування 

житлово-комунального господарства 
 

Інститутційні 

загрози: 

 

недосконалість відносин власності у багатоквартирно-
му житлі; 

безвідповідальне ставлення власників та користувачів 
до свого житла, що призводить до його швидкого фізи-
чного та морального старіння; 

нераціональне використання виробниками та спожива-
чами комунальних послуг; 
відсутність стратегії реформування житлово-комуналь-
ного господарства в населених пунктах області; 

недосконалість структури управління галуззю та нор-
мативно-правової бази для забезпечення її надійного та 
ефективного функціонування; 

недосконалість системи державного регулювання на 
ринку природних монополій; 

Організаційні: 

 

низький фінансовий та управлінський менеджмент на 
комунальних підприємствах та у житловому фонді; 

відсутність поширення процесу розмежування функцій 
замовника та виконавця послуг;  
недостатні темпи створення ефективного власника житла – 
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків; 
нерозвиненість сучасних форм ефективного управління 
підприємствами житлово-комунального господарства 
(управління, концесія, приватизація тощо); 
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відсутність конкурентного середовища на ринку жит-
лово-комунальних послуг, що характеризується низь-
кою кількістю залучених на конкурсних засадах прива-
тних підприємств; 

недостатня ініціатива органів місцевого самоврядування 
щодо залучення приватних підприємств та громадян до 
діяльності у сфері житлово-комунального господарства; 

Фінансові: 

 

незбалансованість тарифної політики, що призводить 
до погіршення фінансового стану підприємств; 

надання житлово-комунальних послуг неналежної яко-
сті та не в повному обсязі, що призводить до зменшен-
ня населенням оплати послуг; 

дефіцит фінансових ресурсів, необхідних для відновлення, 
належної експлуатації та обслуговування житлового фон-
ду, систем тепло-, водопостачання та водовідведення; 

високий рівень зношеності основних фондів та збіль-
шення видатків на ліквідацію аварійних ситуацій; 

понаднормативні мережеві та будинкові втрати води та 
теплоносія, відсутність у достатній кількості техноло-
гічних та будинкових приладів обліку; 

низька інвестиційна привабливість підприємств у 
зв’язку з незадовільним фінансовим та технічним ста-
ном галузі житлово-комунального господарства. 

 
Складено на основі [2; 5]. 

 
Для досягнення мети реформування галузі необхідно вирішити 

питання щодо:  

 узгодження економічних інтересів регіону держави та 

суб’єктів господарювання;  

 оптимізації виробничої та територіальної інфраструктури 

житлово-комунального господарства області відповідно до потреб 

населення;  

 створення умов для надійного і безпечного надання житло-

во-комунальних послуг за доступними цінами та тарифами, які стиму-

люють енергозбереження;  

 усунення диспропорції у попиті та пропозиції на ринку жи-

тла і житлово-комунальних послуг;  

 оновлення виробничої бази галузі з урахуванням новітніх 

досягнень науково-технічного прогресу, запровадження інноваційної 

моделі розвитку житлово-комунального господарства; 

 підвищення ефективності використання енергоносіїв та ін-
ших ресурсів, радикального зниження енергоємності виробництва, 
підвищення енергоефективності будинків, створення стимулів та умов 
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для переходу економіки на раціональне використання та економне ви-
трачання енергоресурсів;  

 стимулювання приватної підприємницької ініціативи для 
виконання завдань розвитку житлового фонду та комунальної інфра-
структури;  

 мінімізації техногенного впливу галузі на навколишнє при-
родне середовище і людину загалом;  

 розвитку ринкових відносин та відповідної інституційної 
інфраструктури;  

 поліпшення якості управління житлом та комунальною ін-
фраструктурою.  

Програма реформування ЖКГ передбачає здійснення заходів 
у  таких сферах: 

1) формування регіональної житлової політики;  
2) утримання будинків, споруд і прибудинкових територій,  

зокрема проведення реконструкції застарілого житлового фонду;  
3) ремонту приміщень, будинків, споруд; 
4) управління споживанням енергії в будинках; 
5) виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, 

надання послуг із централізованого опалення та постачання гарячої 
води, у тому числі з використанням альтернативних джерел енергії та 
видів палива; 

6) благоустрою населених пунктів;  
7) міського електротранспорту.  
Регіональна політика з питань реформування житлово-кому- 

нального господарства, що втілюватиметься у Львівській області, ба-
зується на основних принципах реформування, описаних в таблиці 2. 

Системний підхід до формування основ регіональної полі- 
тики в  галузі ЖКП передбачає формування таких завдань програми 
реформування:  

1) сприяння ефективному функціонуванню системи державного 
регулювання діяльності природних монополій на ринку комунальних 
послуг; 

2) формування регіональної житлової політики, створення ро-
звинутого конкурентного середовища на ринку обслуговування житла, 
зокрема впровадження комплексної реконструкції кварталів (мікро-
районів) застарілого житлового фонду із залученням інвесторів-
забудовників на конкурсних засадах;  

3) забезпечення беззбиткового функціонування підприємств 
житлово-комунального господарства;  

4) технічне переоснащення житлово-комунального господар-
ства, скорочення питомих показників використання енергетичних 
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і  матеріальних ресурсів, необхідних для виробництва та надання  
житлово-комунальних послуг, у тому числі створення дієвого і про-
зорого механізму стимулювання альтернативних джерел енергії та 
видів  палива; 

5) залучення інвестицій та співпраця з міжнародними фінансо-

вими установами і донорськими організаціями; 

6) забезпечення залучення громадськості до процесів фор-

мування житлової політики та реформування житлово-комунального 

господарства. 

 
Таблиця 2 

 

Основи програми реформування ЖКГ Львівщини 
 

Принципи Очікувані результати 

Спільна відповідальність місце-
вих органів влади та органів міс-
цевого самоврядування 

Реалізація державної політики регіона-
льного розвитку у сфері ЖКГ 

Доступність житлово-комуналь-
них послуг (ЖКП) відповідно до 
державних соціальних стандартів 

Ефективна система державного регу-
лювання діяльності суб’єктів природ-
них монополій у сфері водо-, теплопо-
стачання і водовідведення 

Ефективне використання ресур-
сів 

Накопичення інвестиційних ресурсів 
для технічного переоснащення 
підприємств ЖКГ та розвитку кому-
нальної інфраструктури 

Економічно обґрунтовані ціни і 
тарифи 

 

Збалансований розвиток тепло-, 
водопостачання та водовідведен-
ня 

Забезпечення поступового виведення з 
експлуатації аварійних житлових бу-
динків і відбудова аварійних об’єктів 
комунального господарства на умовах 
фінансування з державного та місце-
вих бюджетів 

Інноваційний розвиток в енерго- 
та ресурсозбереженні, впрова-
дженні екологічно чистих техно-
логій 

Надання споживачам якісних житлово-
комунальних послуг 

Відповідальність органів вико-

навчої влади за ефективне вико-
ристання майна територіальних 
громад 

Забезпечення сталої та ефективної 
роботи підприємств житлово-
комунального господарства, підви-
щення рівня безпеки систем життєза-
безпечення населених пунктів 

 

Складено на основі [2; 7; 8]. 
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Виконання завдань Програми потребує реалізації заходів інсти-

туціонального, організаційного, фінансового, нормативно-правового 

забезпечення, описаних на рис. 

 

 
 

Рис. Види забезпечення виконання завдань 

Програми реформування ЖКГ 

 

Виконання Програми дасть змогу:  

 забезпечити інноваційний розвиток житлово-комунального 

господарства; 

 створити сприятливі умови для залучення позабюджетних 

коштів у розвиток об’єктів житлово-комунального господарства, а та-

кож ефективний механізм подальшого його реформування із залу- 

ченням іноземних інвестицій, кредитів, коштів фізичних і юри- 

дичних  осіб; 

 зменшити до рівня експлуатаційної безпеки зношеність ос-

новних фондів у житлово-комунальному комплексі та витрати і втрати 

під час виробництва житлово-комунальних послуг; 

 забезпечити функціонування об’єднань співвласників багато-

квартирних будинків та технічні умови ефективного використання жит-

лової інфраструктури: зменшити питомі витрати умовного палива на 

відпуск теплової енергії, а також електроенергії на 1 м
3
 поданої води; 

 зменшити питомі витрати електроенергії на 1 м
3
 на очищен-

ня і транспортування 1 м
3
 стічних вод; встановити тарифи за житлово-

комунальні послуги на рівні середньої ціни в Україні; встановити бу-

динкові прилади обліку тепла та холодної води [2; 7; 8]. 
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Висновки. Зростання ролі регіональної політики у державній 

політиці країни, поступовий перехід до довгострокового планування 

регіонального розвитку вимагають удосконалення управління регіо- 

нальним розвитком. Інструментами державного управління регіональ-

ним розвитком є державні програми розвитку окремих галузей. У цій 

статті розглянуто науково-методичні основи Програми реформування 

ЖКГ  області. 

Методами аналітичного дослідження та шляхом детальної ди-

ференціації узагальнено і систематизовано фактори формування полі-

тики реформування, які визначають напрями змін та їх забезпечення. 

Запропоновано основи систематизації інтресів та загроз Про-

грами реформування ЖКГ, що дозволить підвищити ефективність реа-

лізації заходів за визначеними видами забезпечення програми, здійс-

нювати моніторинг виконання програми та встановити напрями регу-

лювання і відповідальності. 

На сучасному етапі реформування системи управління регіона-

льним розвитком зростає значення стратегічного планування як важе-

ля прямого впливу держави на процеси збалансованого відтворення 

регіональних комплексів. Одним із дієвих інструментів стратегічного 

планування є державна стратегія регіонального розвитку. Ґрунтуючись 

на таких міркуваннях, заходи Програми реформування ЖКГ повинні 

бути узгоджені та оптимізовані відповідно до цілей стратегії, що ви-

значає напрям подальших системних досліджень [5]. 
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ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ  
ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 
 
У статті розглянуто проблеми управління фінансово-економічним ро-

звитком на підприємствах України. Проаналізовано широке коло питань, 

пов’язаних з аналізом фінансового-економічного стану підприємств, його оці-

нюванням та управлінням. Розглянуто аспекти, що потребують розробки 

особливого підходу до оцінки економічного розвитку підприємств України.  

Ключові слова: фінансово-економічний стан підприємств, рівень ін-

фляції, оцінка бізнес-клімату. 
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Постановка проблеми. В сучасних умовах однією з актуальних 

проблем є управління фінансово-економічним розвитком на підприєм-

ствах України. Ця проблема стосується усіх сторін економічного жит-

тя підприємств, зумовивши не тільки хвилювання підприємницької 

активності господарюючих суб’єктів, але й безліч проблем, невідомих 

державі. Саме серйозні помилки у фінансовій та грошово-кредитній 

політиці спричинили фінансову кризу 1998 р. та 2008 р. [1]. 

Ринкову економіку можна представити у вигляді специфічного 

механізму, призначеного для виробництва прибутку. Практика пока-

зує, що проблеми, які існують в економіці сьогодні, не можуть бути 

вирішені без формування механізму, побудованого з урахуванням 

принципів стратегічного управління, що забезпечують стійкий розви-

ток підприємства. 

Якщо цьому механізму не заважати, то він досягне вражаючих 

результатів у виробництві товарів, наданні послуг і одержанні на цій 

основі прибутку. Прибуток – головний мотив і джерело накопичення, 

який найбільше відображає підприємницьку діяльність, забезпечує  

фінансування розширеного виробництва, соціально-економічного  

розвитку підприємства, є джерелом формування доходів державного 

бюджету та узгоджує інтереси держави і підприємницьких структур. 

А  капіталізація прибутку – основа накопичення, що, крім усього іншо-

го, є альтернативою позикам і кредитам. Проте вітчизняна економіка 

виробила таке економічне середовище і менталітет, де немає місця 

ефективному управлінню фінансами підприємств із метою максиміза-

ції прибутку. 

Стан дослідження. У працях таких зарубіжних і вітчизняних 

економістів як З. О. Манів, І. М. Луцький, О. В. Павловська, 

Н. М.  Притуляк, Н. Ю. Невмержицька, А. М. Поддєрьогін та інші [2–4] 

досліджено широке коло питань, пов’язаних із аналізом фінансово-

економічного стану підприємства, його оцінюванням та управлінням.  

Але водночас низка питань ще не досліджена. Це пов’язано з 

тим, що господарська діяльність кожного підприємства має свої особ-

ливості, що потребує розробки особливого підходу до оцінки економі-

чного стану підприємства.  

Виклад основних положень. Максимізація прибутку та міні- 

мізація збитку – одна з цілей фінансового розвитку будь-якого підпри-

ємства. Тому особлива увага в ході аналізу фінансових результатів 

приділяється резервам зростання прибутку і, відповідно, зменшення 

збитку. 

Окрім того, підприємства (а точніше власники) взагалі не орієн-

товані показувати прибуток із метою несплати податків. Цьому сприяє 
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механізм визначення оподаткованого прибутку, де з валових доходів 

віднімаються валові витрати. Такий підхід, як свідчить практика, 

не  запобігає зростанню витрат підприємства, а, навпаки, стимулює 

їх  збільшення, тому що, чим більше будуть витрати, тим менше по- 

датків. Парадоксально, але факт: на законодавчому рівні держава ввела 

витратний принцип ведення підприємницької діяльності. Проігнорова-

ний один із головних принципів ринкової економіки – конкуренція 

виробників, а отже – і конкуренція витрат.  

Тому доцільно ввести податок не на прибуток, а на витрати під-

приємства, пов’язані з виробництвом продукції. Впровадження такого 

оподаткування дозволить повернути таку важливу категорію, як собі-

вартість, більш ретельно визначати структуру витрат і насамперед пос-

тійних. У результаті підприємства будуть зацікавлені у збільшенні 

свого прибутку, оскільки діятиме залежність – чим більше заощадили, 

тим більше залишиться. Такий порядок оподаткування дасть можли-

вість досить точно прогнозувати податкові надходження до бюджету, 

оскільки на відміну від оподатковуваного прибутку такий об’єкт опо-

даткування, як витрати підприємств завжди існуватиме. 

В умовах ринкової економіки важливими є питання, пов’язані з 

системною оцінкою розвитку підприємства на рівні держави. Кожного 

власника та керівника цікавить об’єктивна та обґрунтована інформація 

про стан розвитку підприємства. Стабільність фінансової системи  

підприємства залежить від чинників на макрорівні, серед яких виокре-

мимо рівень інфляції, обсяги внутрішніх і зовнішніх боргів держави, 

стан виконання державного бюджету, рівень монетизації економіки, 

вартість банківських кредитів, достатній обсяг міжнародних резер- 

вів НБУ. Порушення в динаміці цих показників спричиняють ризики, 

а  іноді й загрози фінансовій безпеці держави, зокрема розвитку  

підприємств. 

Автори З. О. Манів та І. М. Луцький характеризують фінансово-

економічний стан підприємства ступенем прибутковості та оборотно- 

сті капіталу, фінансової стійкості та динаміки структури джерел фі-

нансування, здатності розрахуватися за борговими зобов’язаннями [2]. 

«Фінансово-економічний стан – це рівень збалансованості окре-

мих структурних елементів активів і капіталу підприємства, а також 

рівень ефективності їхнього використання», – так визначають сут- 

ність фінансового підприємства Е. В. Павловська, Н. Н. Притуляк 

і  Н. Ю.  Невмержицька [3]. 

Професор А. М. Поддєрьогін дає таке визначення: «Фінансовий 

стан – це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елемен-

тів системи фінансових відносин підприємств, визначається сукуп- 
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ністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою 

показників, що відображують наявність розміщення і використання 

фінансових ресурсів» [4]. 

Забезпечення сталості розвитку підприємств в Україні повинно 

відповідати не лише умовам динамічної теорії, а й конкретизованим 

вимогам. Показник інфляції є визначальним щодо рівня забезпечення 

внутрішньої фінансової стабільності у нашій державі.  

Загалом, на економічну ситуацію в Україні впливає показник 

інфляції, який належить до основних соціально-економічних показни-

ків під назвою «індекс споживчих цін». 

Динаміка оцінки рівня інфляції в Україні впродовж 2009–

2013 рр. свідчить про його поступове спадання: за 2009 р. – 112,3%; 

2010 р. – 109,4%; 2011 р. – 106,9%; 2012 р. – 99,8% та за 2013 р. – 

99,3% (дані за серпень 2013 р.) [5]. 

Отже, сталий розвиток підприємства – це інтегрована система 

господарювання, що має специфічний характер, метою якої є забезпе-

чення на довготривалий період потреб суспільства, підтримання еко-

номічної ефективності виробництва, підвищення якості життя насе-

лення, забезпечення збереження навколишнього середовища. 

Забезпечення механізму управління підприємством ґрунтується 

на певних принципах і методах, основні з яких є одночасно притаманні 

і для механізму сталого розвитку. Під час визначення складу таких 

принципів необхідно ґрунтуватися на вимогах відповідності їх цілям, 

зв’язкам, правовому забезпеченню управління (таблиця) [6]. 

В органічному зв’язку з цими принципами знаходяться методи 

як способи дослідження механізму стійкого розвитку, зумовлені до 

реалізації принципів управління. Методи механізму сталого розвитку 

підприємства є сукупністю прийомів цілеспрямованої дії суб’єкта 

управління на керований об’єкт, що забезпечують координацію їх дій 

у процесі виконання функцій управління для досягнення мети сталого 

розвитку. 

Основними економічними методами, що входять в механізм 

сталого розвитку підприємства, є: 

– техніко-економічне планування, за допомогою якого визнача-

ється програма діяльності підприємства; 

– економічне стимулювання, вихідним положенням якого  

є формування доходів персоналу підприємства залежно від внеску 

в  загальні  результати  праці; 

– економічна відповідальність за результати діяльності органів 

управління підприємством, що охоплює метод компенсації втрат, які 

можуть виникнути з вини органів управління. 
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Таблиця 1 
 

Основні принципи сталого розвитку підприємства 
 

Принцип Характеристика 

 
Принцип  
системності 

Під час формування механізму стійкого розвитку підпри-
ємства необхідно розглядати об’єкт на суб’єкт управлін-
ня як єдине ціле. В такому разі кожний структурний під-
розділ підприємства необхідно розглядати як систему, 
що також має свої складові елементи. 

 
Принцип 
цілепокладання 

Полягає у визначенні напряму розвитку підприємства в 
деякій перспективі. Цілепокладання – це якісне визна-
чення мети і тому потребує конкретизації для того, щоб 
була можливість передати установки мети функціональ-
ним елементам системи. 

 
Принцип 
компетентності 

Цей принцип означає, що формування механізму стійко-
го розвитку повинне охоплювати усі сфери діяльності 
керованого об’єкта, тобто воно повинне реалізовувати 
усі функції управління і стадії життєвого циклу виготов-
лення та експлуатації продукції, що випускається керо-
ваним об’єктом. 

 
Принцип  
ієрархічності 

Означає, що організаційна структура у формованому 
механізмі має бути багаторівневою з делегуванням пев-
них повноважень прийняття управлінських рішень від-
повідним структурним підрозділам формованої організа-
ційної структури управління. 

Принцип  
зворотного  
зв’язку 

Цей принцип означає, що необхідна організація  
постійного і своєчасного надходження інформації 
в  систему керування про стан керованого об’єкта. 

 
Механізм управління сталим розвитком підприємства є части-

ною загальної системи управління підприємством, що забезпечує 
вплив на чинники, від стану яких залежить результат діяльності керо-
ваного об’єкта. 

Серед фінансових проблем чи не найважливішою є оцінка й 
аналіз фінансового стану підприємства, який формується під впливом 
як зовнішніх, так і внутрішніх чинників. З одного боку, він є результа-
том діяльності суб’єкта господарювання, свідчить про його досягнення 
та набутки, з іншого – виявляє передумови та резерви для розвитку 
підприємства. 

Важливу роль у забезпеченні ефективних форм господарювання 
в Україні на вітчизняних підприємствах відіграє аналіз фінансово-
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економічного стану підприємств, який відповідає за відбір, оцінку та 
інтерпретацію фінансових, економічних та інших даних, що впливають 
на процес прийняття інвестиційних та фінансових рішень [7]. 

Оцінювання результатів діяльності підприємств є одним з осно-

вних елементів у системі управління і обґрунтування господарських 

рішень на рівні держави.  

Він становить інтерес для інвесторів, кредиторів, постачальни-

ків матеріально-технічних ресурсів, державних органів управління й 

виробничих менеджерів. 

Економічний аналіз фінансового стану підприємства використо-

вує весь комплекс доступної інформації, має оперативний характер 

і  цілком підпорядкований волі керівництва підприємством. 

Тільки такий аналіз дасть змогу реально оцінити стан справ на 

підприємстві, досліджувати структуру собівартості не тільки усієї ви-

пущеної і реалізованої продукції, але й собівартості окремих її видів, 

склад комерційних і управлінських витрат, зможе з особливою точні- 

стю вивчити характер відповідальності посадових осіб за дотриманням 

розділів бізнес-плану. 

В Україні фактично підтверджено положення економічної  

теорії, що ринок сам собою в умовах монополії підпри- 

ємств-виробників не в змозі регулювати цінами коливання попиту – 

пропозиції. Потрібен державний контроль, який з боку держави  

за фінансовим менеджментом на приватизованих підприємствах  

втрачений.  

Нестабільність на світових фінансових і товарних ринках буде 

призводити до виникнення об’єктивних ситуативних коливань цін, 

охоплюючи ціни на енергоносії, з метою забезпечення беззбитковості 

роботи окремих галузей економіки, що може призвести до тимчасово-

го коливання індексу споживчих цін, який становитиме до кінця 

2014 року 8,3% [8]. 

Трансформаційні процеси в соціальній, політичній та економіч-

ній сферах характеризується активізацією тіньових виявів в економіч-

ній діяльності.  

Це ж стосується і перетворень в Україні як на державному, 

так  і  регіональному рівні.  

Розгортання тіньової діяльності на початку трансформаційної 

кризи слід розглядати як закономірне явище, пов’язане із руйнуванням 

старої інституційної системи, коли нові важелі економічного регулю-

вання ще не сформовані.  

Процеси реформування в економіці та позитивні тенденції мак-

роекономічної динаміки не знижують автоматично рівень тінізації – 



________  НАУКОВИЙ ВІСНИК 2´2013 ______________________________________ 

________  Львівського державного університету внутрішніх справ ____________ 

 292 

в  Україні він залишається значним, що негативно впливає на розвиток 

приватної власності. За результатами щорічної доповіді Світового бан-

ку щодо оцінки бізнес-клімату (Doing business 2012), який склався 

в  нашій державі, Україна посіла 152 місце серед 183 країн (2010 р. – 

142 зі 183; 2011 р. – 145 зі 183) [9]. 

Досвід розвинених країн світу доводить, що прозорість, відкри-

тість і підзвітність органів державної влади суспільству забезпечує 

законність їх дій.  

Державний контроль сприяє підвищенню стабільно- 

сті політичних інститутів і суспільно-політичної ситуації загалом, 

оскільки відстоює інтереси громадян і ставить державні інституції 

під  контроль суспільства.  

Засобами державного контролю можливо не лише забезпечува-

ти об’єктивну, незалежну і відкриту оцінку результатів соціально-

економічного розвитку в державі, але й встановлювати цілі подальшо-

го удосконалення управління суспільством. 

Висновки. Практично в Україні у цій сфері виникла так звана 

інституційна пастка, вибратися з якої економіка самостійно не здатна. 

Необхідно просто наводити порядок. Але для цього потрібні не фінан-

сові заходи, а політична воля [10]. 

Виконання запропонованих заходів цілком реалізуються в коро-

ткостроковий період шляхом встановлення суворого фінансового кон-

тролю за діяльністю усіх підприємств на основі методів державного 

регулювання.  

Отже, на сталий розвиток підприємства впливає безліч фак.- 

торів. Проте для ефективного функціонування важливим є не тільки 

характер чинників, але й механізм, що забезпечує стійкий роз- 

виток  підприємства.  

Можливість оцінювання сталості розвитку підприємства  

дозволяє управляти її рівнем, ефективно й адекватно ринковій си- 

туації використовувати свій потенціал і добиватися сприятливого  

результату. 
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Наконечная Н. В. Финансово-экономические проблемы обеспече-

ния устойчивого развития предприятий Украины. 

В статье рассмотрены проблемы управления финансово-экономи- 

ческим развитием на предприятиях Украины. Проанализирован широкий круг 

вопросов, связанных с анализом финансово-экономического состояния предп-

риятий, его оценкой и управлением. Рассмотрены особенности, которые тре-

буют разработки особого подхода к оценке экономического развития предп-

риятий Украины. 

Ключевые слова: финансово-экономическое состояние предприятий, 

уровень инфляции, оценка бизнес-климата. 
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assessment of the economic development of enterprises in Ukraine are considered. 
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ  
ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦІВ ПІДРОЗДІЛУ БЕЗПЕКИ 

 ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

 
У статті досліджуються проблеми організації діяльності фахівців 

підрозділів безпеки щодо забезпечення економічної безпеки на вітчизняних 

підприємствах. Розкривається зміст їх діяльності в системі економічної без-

пеки підприємства. Визначено складові забезпечення їх діяльності, функції та 

завдання, які покладено на підрозділ безпеки із забезпечення економічної без-

пеки підприємства. На підставі здійснених досліджень визначені зміст та 

структура діяльності фахівців підрозділу безпеки щодо забезпечення економі-

чної безпеки підприємства. 

Ключові слова: підрозділ безпеки підприємства, функції, завдання, 

зміст та напрями діяльності щодо забезпечення економічної безпеки, система 

економічної безпеки підприємства, економічна безпека підприємства. 

 

Постановка проблеми. Необхідність забезпечення економічної 

безпеки на підприємстві пов’язана із самою специфікою здійснення 

підприємницької діяльності наявністю як об’єктивних, так і 

суб’єктивних загроз не тільки діяльності підприємству, а й його  

власникам [1]. 

Як свідчить вітчизняний та зарубіжний досвід, великі та середні 

суб’єкти господарської та підприємницької діяльності мають у своїй 

структурі відповідний підрозділ, який безпосередньо займається про-

блемами забезпечення безпеки. Загальна його назва – «служба безпеки 

підприємства». Від організації таких підрозділів, визначення функцій, 

завдань, напрямів діяльності, їх штатного забезпечення залежить і за-

безпечення безпеки на підприємстві, утворення цивілізованих умов 

для його існування та сталого розвитку, ефективність діяльності 

суб’єктів системи економічної безпеки підприємства [2]. 

Стан дослідження. Проблемі організації таких підрозділів 

та  специфіки їх діяльності присвячено наукові праці багатьох: фахів-

ців-учених із різних наукових галузей та практиків. Ми можемо  

визначити праці таких зарубіжних фахівців-учених: M. Button, 

Y. Koniechy, S. Garfinkel, A. Carrol, E. Ahlf, A. Zebrowski, 

Zb. Ruszkowski, Y.  Lobkovitz, О. Захарова, Й. Ліндера, В. Гамзи, 

М. Корольова, О. Олейнікова, О. Павлова, К. Харського, О. Шаваєва, 

В. Шликова, Є. Ющука, В. Яскевича, В. Ярочкіна.  
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Окремі праці українських економістів-фахівців з економічної 

безпеки присвячені проблемам визначенню специфіки діяльності під-

розділів безпеки у системі економічної безпеки підприємств. Серед 

них слід визначити наукові праці (монографії) І. Белоусової, 

Л. Гнилицької, Ю. Кіма, О. Кириченко, В. Франчука, Л. Шемаєвої, 

І. Мігус тощо, у яких подано рекомендації щодо поліпшення діяльнос-

ті підрозділів безпеки на підприємствах, визначення окремих напрямів 

їх діяльності. 

Водночас системних наукових досліджень щодо визначення 

змісту діяльності підрозділів безпеки із забезпечення економічної без-

пеки на вітчизняних підприємствах ще не проводилось. Окрім того, 

деякі науковці вважають, що змістом діяльності підрозділів безпеки 

є  здійснення розвідувальної та контррозвідувальної діяльності [3–4], 

що заборонено чинним законодавством.  

Мета статті – на підставі проведених досліджень визначити  

функції, завдання, специфіку та зміст діяльності підрозділів безпеки 

із  забезпечення економічної безпеки на підприємствах.  

Виклад основних положень. Систему економічної безпеки пі-

дприємства утворять теорія, методи, інструменти та механізми реалі-

зації функції безпеки в соціальній системі, спрямовані на захист її ін-

тересів від загроз цим інтересам.  

Від того, який набір і змістовна частина компонентів у си- 

стемі безпеки залежить зміст і сутність забезпечення безпеки, здат-

ність системи забезпечення безпеки захищати не тільки інтереси  

самої соціальної системи, але й інтереси, права й волі людини  

як  соціальної  істоти. 

Функціональну систему характеризує методологія теоретичних 

підходів до рішення питань безпеки об’єкта, а остання – розуміння 

сутності системи безпеки. Інакше кажучи, яка методологія такий і під-

хід до питання про те, що ставитися як об’єкт захисту і як розуміється 

сам захист [5].  

У теорії економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності 

прийнято виокремлювати основні методологічні особливості, функції 

та принципи системи забезпечення економічної безпеки підприємства. 

Основними методологічними особливостями системи безпеки підпри-

ємства є унікальність, самостійність і відособленість від аналогічних 

систем інших виробничих одиниць [6].  

Основними принципами побудови системи безпеки організації є 

комплексність або системність, безперервність, законність, плановість, 

ощадливість, взаємодія, сполучення гласності та конфіденційності, 

компетентність [7]. 
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Організація та функціонування системи економічної безпеки  
підприємства залежить від ефективної роботи штатного підрозділу 
безпеки, який є на підприємстві основним суб’єктом забезпечення  
його безпеки.  

Вітчизняними науковцями визначено основні функції та завдан-
ня, які вирішуються підрозділом безпеки підприємства із забезпечення 
його безпеки [8,9,10].  

Ці функції представлені на рис. 1. До основних завдань підроз-
ділу безпеки слід віднести такі: 

– забезпечення захисту економічних інтересів засновників  
підприємства; 

– здійснення профілактики правопорушень серед персоналу; 
– забезпечення особистої безпеки керівників та засновників  

підприємства; 
– сприяти своєю діяльністю (через забезпечення безпеки) стій-

кому розвитку підприємства; 
– забезпечення фізичної схоронності майна, активів підприємст-

ва, особистих речей його персоналу; 

– виявляти представників персоналу, які здійснюють порушення 

чинного законодавства або своєю поведінкою дискредитують діяль-

ність підприємства; 

– організовувати та контролювати здійснення захисту комерцій-

ної таємниці та інтелектуальної власності підприємства; 

– збирати інформацію для надання її засновникам та керів- 

ництву про вияви негативних тенденцій і фактів серед персоналу  

підприємства; 

– виявляти факти та організовувати протидію виявам недобро-

совісної конкуренції; 

– виявляти та протидіяти проявам корупції як збоку персоналу, 

так із боку недобросовісних чиновників від влади; 

– брати участь у здійсненні аналізу фінансової стійкості підпри-

ємства, виявляти факти порушень фінансової дисципліни серед відпо-

відних осіб персоналу підприємства тощо. 

За допомогою функцій та завдань діяльності підрозділу безпеки 

ми визначили зміст роботи фахівців із безпеки щодо забезпечення еко-

номічної безпеки підприємства, що повинно бути відображено як один 

із напрямів діяльності цього підрозділу.  

Здійснивши аналіз завдань, які виконують фахівці з безпеки що-

до забезпечення економічної безпеки на підприємстві, ми можемо ви-

значити основні напрями діяльності підрозділу безпеки із забезпечення 

економічної безпеки підприємства (рис. 2). 
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Рис. 1. Функції підрозділу безпеки 

 

 
 

Рис. 2. Основні напрями діяльності підрозділу безпеки  
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Розглядаючи діяльність фахівців із безпеки та підрозділу  

безпеки в цілому як вид професійної діяльності, яка вимагає наяв- 

ності професійних компетенцій, завдань, обов’язків, прав та необхід-

ного забезпечення, ми можемо визначити складові змісту цієї ді- 

яльності (рис. 3) та запропонувати логічну структуру такої діяльності 

(рис. 4). 

Слід враховувати, що зміст діяльності фахівців підрозділу  

безпеки підприємства, визначення суб’єктів її забезпечення за- 

лежать від поглядів власника підприємства щодо його діяльності 

та  розвитку. У сучасних словниках суб’єкт трактується як особа (фі-

зична або юридична), якій належать ті чи інші права та обов’язки, або 

носій дій,  той, хто пізнає, мислить та діє [11]. Тобто суб’єктом забез-

печення безпеки на підприємстві може бути особа (фізична або юри-

дична), яка  має певні права, обов’язки щодо здійснення заходів із без-

пеки на підприємстві. 

 

 
 

Рис. 3. Складові змісту діяльності підрозділу безпеки 

 щодо забезпечення економічної безпеки на підприємстві 
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Рис. 4. Логічна структура діяльності підрозділу безпеки  
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ційних характеристик професій працівників «Безпека господарської 

діяльності підприємства, установи, організації» [12; 13; 14].  
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Рис. 5. Структура діяльності підрозділу безпеки 

 щодо забезпечення економічної безпеки підприємства 
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Формування теорії та методології діяльності підрозділу безпеки 

підприємства та її складові повинні ґрунтуватися на загальній теорії та 

методології економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності, 

розглядатися як її невід’ємна частина. 

Тому що сама діяльність фахівців із безпеки здійснюється в сис-

темі забезпечення економічної безпеки підприємства. Так ми можемо 

визначити загальну структуру діяльності фахівців підрозділу безпеки 

щодо забезпечення економічної безпеки підприємства (рис 5).  

Висновки.  

1. Система економічної безпеки підприємства, як і будь-яка си-

стема, – це певна множина взаємопов’язаних елементів, що забезпе-

чують безпеку підприємства та досягнення ним цілей бізнесу (отри-

мання прибутку).  

Одним з елементів цієї системи є суб’єкти забезпечення безпеки 

на підприємстві.  

Основним суб’єктом забезпечення безпеки підприємства, зок-

рема економічної, є підрозділ безпеки та його фахівці.  

2. Система забезпечення економічної безпеки підприємства че-

рез здійснення професійної діяльності фахівців підрозділу безпеки по-

винна виконувати такі основні функції: прогнозування, виявлення, 

попередження, ослаблення небезпек і загроз, забезпечення захищенос-

ті діяльності організації і її персоналу, збереження майна, створення 

сприятливого конкурентного середовища, ліквідація наслідків нанесе-

ного збитку та інше.  

3. До змісту професійної діяльності фахівців підрозділу безпе-

ки слід віднести: суб’єкт, об’єкт діяльності, предмет та принципи дія-

льності, форми, засоби та методи здійснення діяльності, процес вирі-

шення професійних завдань та кінцевий результат діяльності. Тобто, 

досліджуючи проблеми забезпечення економічної безпеки підприємст-

ва, ми повинні розкрити зміст професійної діяльності фахівців щодо її 

здійснення.  

4. Під час дослідження специфіки діяльності підрозділу безпе-

ки із забезпечення економічної безпеки підприємства слід враховува-

ти, що само підприємство є власністю його засновників, тобто діяль-

ність підрозділу безпеки із забезпечення економічної безпеки суб’єкту 

господарської діяльності слід розглядати в контексті економічних  

інтересів власників підприємства. Так зміст діяльності фахівців під-

розділу безпеки підприємства, визначення суб’єктів її забезпечення 

залежить від поглядів власника підприємства щодо його діяльності 

та  розвитку. 
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5. Специфічність діяльності підрозділу безпеки полягає в тому, 

що він є інструментом для вирішення проблем засновників (керівни-

ків) підприємства щодо забезпечення захисту, охорони та безпеки їх 

інтересів, бізнесу.  

Через підрозділ безпеки здійснюється взаємодія засновників 

(керівників) підприємства з представниками правоохоронної системи 

для вирішення питань функціонування та розвитку не тільки підпри-

ємства, а й всього бізнесу.  

Отже, діяльність підрозділу безпеки є необхідною умовою для 

існування бізнесу та його розвитку. 
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Прыгунов П. Я. Современные подходы к определению содержания 

деятельности специалистов подразделения безопасности относительно 

обеспечения экономической безопасности предприятия. 

В статье исследуются проблемы организации деятельности спе- 

циалистов подразделений безопасности по обеспечению экономической  

безопасности на отечественных предприятиях. Раскрывается содержание 

их деятельности в системе экономической безопасности предприятия. 

Определены составляющие обеспечения их деятельности, функции и задачи, 

решаемые подразделением безопасности по обеспечению экономической 

безопасности предприятия. На основании проведенных исследований  

определены содержание и структура деятельности сотрудников подразде-

ления безопасности по обеспечению экономической безопасности пред- 

приятия.  

Ключевые слова: подразделение безопасности предприятия, функции, 

задачи, содержание и направления деятельности по обеспечению экономиче- 

ской безопасности, система экономической безопасности предприятия, эко-
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the unit safety experts to ensure economic security. 

The article is devoted to the organization problems of the security forces 

professionals to ensure economic security at the domestic enterprises. The content of 

their activities in the economic security of the enterprise is revealed. The 

components of their activities, functions and tasks that are assigned to the security 

unit to ensure economic security of the enterprise are identified. On the basis of 

viable researches the content and structure of the security unit of the activity to 

ensure economic security of the enterprise are defined. 

Key words: security department of the enterprise, the functions, tasks, 

activities, economic system of the enterprise security, organizational and staff 

structure. 
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УДК 336.142.3      В. В. Савка 

 

РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПЛАНУВАННЯ 
 ТА ФІНАНСУВАННЯ ВИДАТКІВ  

МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 
 
Висвітлюються організаційно-фінансові механізми заміни витратного 

методу бюджетного планування за штатами й контингентами бюджет- 

туванням, орієнтованим на результат. Окреслюються основні переваги і пер-

спективи результативного бюджетного планування. Характеризуються на-

прями оптимізації мережі бюджетних установ та шляхи удосконалення  

бюджетного менеджменту на місцевому рівні управління. 

Ключові слова: бюджетний процес, бюджетне планування, бюдже-

тування, орієнтоване на результат, мережа бюджетних установ, бюджет-

ний менеджмент. 

 

Постановка проблеми. В умовах світової фінансової глобалі-

зації відбуваються адекватні зміни в системі вартісного перерозподілу 

ВВП і національного доходу, одним із напрямів якого є бюджетне фі-

нансування видаткових повноважень на виконання загальнодержавних 

функцій і завдань. Видатки бюджету потрібно розглядати у діалектич-

ній єдності з обсягом бюджетних надходжень. Якщо на рівні Держав-

ного бюджету України проблема збалансування дохідної і видаткової 

частин має достатньо широкий спектр фінансових можливостей для її 

вирішення, то зовсім протилежною є ситуація на рівні місцевих бю-

джетів, оскільки нерівномірний розподіл бюджетних ресурсів, насам-

перед податкових надходжень, між центром і територіями доповню-

ється також і непрозорими механізмами бюджетного регулювання й 

територіального фінансового вирівнювання, недосконалою методоло-

гією бюджетування та фінансування як власних видаткових повнова-

жень місцевого самоврядування, так і делегованих державною владою. 

Стан дослідження. У вітчизняній економічній літературі, прис-

вяченій висвітленню проблем державних та місцевих фінансів, широко 

висвітлюється чинний порядок планування та організації фінансування 

бюджетних видатків. Водночас провідні науковці [2–7] наголошують 

на необхідності розробки нових методів бюджетування, які б відпові-

дали сучасним реаліям розвитку ринкового господарства в умовах су-

спільного вибору. Частково ці пропозиції враховані в Бюджетному 

кодексі [1] стосовно програмно-цільового методу планування видатків 

бюджету. З огляду на вагомі напрацювання в цій сфері фахівців пост-

радянського простору [8–10] доцільно розширити коло окреслених 
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досліджень із метою вироблення якісно нової системи формування 

бюджетних запитів та розподілу бюджетних призначень і бюджетних 

асигнувань, яка б не лише за формою, але й змістом відповідала пот-

ребам реформування бюджетного процесу.  

Метою статті є комплексне узагальнення та оцінка переваг і не-

доліків бюджетування, орієнтованого на результат, вивчення переду-

мов, чинників, наслідків його запровадження в бюджетний процес 

України за одночасної реструктуризації мережі бюджетних установ та 

модернізації бюджетного менеджменту. 

Виклад основних положень. Прагматика реформування бю-

джетної форми розподілу та перерозподілу ВВП як на загальнодержа-

вному рівні, так і в розрізі регіонів передбачає не лише підвищення 

рівня фіскальної віддачі мобілізаційної складової перерозподільчого 

процесу, але й забезпечення ефективного використання бюджетних 

коштів шляхом досягнення максимальної стійкості та достовірності 

затверджених бюджетних призначень. Запорукою вирішення цього 

завдання насамперед має стати запровадження якісно нового механіз-

му планування бюджетних призначень головним розпорядникам бю-

джетних коштів під час затвердження бюджетів та бюджетних асигну-

вань розпорядникам бюджетних коштів нижчого рівня у процесі фор-

мування планів асигнувань із загального фонду бюджету та уточнених 

єдиних кошторисів доходів і видатків бюджетних установ. Ринкова 

комерціалізація сфери невиробничих бюджетних послуг (під час  

збереження необхідного рівня централізованої фінансової підтримки 

державних і місцевих програм соціально-економічного розвитку)  

повинна супроводжуватися адекватними змінами у методології  

бюджетного планування шляхом запровадження орієнтованого на ре-

зультат планування замість розрахунків планових показників за шта-

тами й контингентами. 

Світовий досвід реформування бюджетного процесу також за-

свідчує поступовий перехід від традиційного бюджетного менеджмен-

ту до системи управління державними фінансами на засадах результа-

тивності, введення різноманітних форм моніторингу, оцінки та бюдже-

тування, орієнтованого на результат (БОР). Впровадження методів 

формування бюджету на принципах БОР передбачає зміни в підходах 

щодо організації фінансового забезпечення видаткових повноважень 

шляхом фінансування виконання відповідних функцій, а не власне 

видатків. 

Водночас проблему ефективного використання бюджетних ре-

сурсів неможливо вирішити однією лише зміною методології плану-

вання показників бюджетів. Потрібно закріпити планові передбачення 
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на практиці шляхом реформування бюджетного сектора національної 

економіки та удосконалення фінансового менеджменту в галузі управ-

ління бюджетними відносинами і бюджетними ресурсами. 

Процес планування і затвердження місцевих бюджетів із засто-

суванням БОР відрізняється від витратного методу (який застосовуєть-

ся ще з радянських часів) своєю чіткою цільовою орієнтованістю 

(табл. 1). 

 
Таблиця 1 

 

Відмінності БОР від витратного методу в процесі планування  

і затвердження місцевих бюджетів 
 

Елементи 

планування 
Витратний метод БОР 

Завдання плану-

вання 

Розподіл загального 

обсягу бюджетних 

видатків між розпо-

рядниками бюдже-

тних коштів 

Ув’язка обсягу і структури ви-

датків бюджетів із пріоритетами 

державної та муніципальної 

політики, а також з очікуваними 

і фактичними показниками соці-

ального розвитку 

Основні підходи 

до планування 

Планування в роз-

різі відомств та їх 

кошторисів 

Програмно-цільовий підхід, що 

ґрунтується на внутрішньовідо-

мчих програмах і результатив-

них показниках 

Вихідний пункт 

планування 

Потреба в коштах 

відомств 

Пріоритети, результати програм 

Планування ви-

датків бюджетів 

Пріоритет відомчої 

та економічної кла-

сифікацій 

Пріоритет програмної (тобто 

вдосконаленої функціональної) 

класифікації 

Формат проекту 

рішення про 

бюджет 

Не передбачає ін-

формації про за-

плановані результа-

ти 

Головне: мета, результати, ре-

зультативні показники 

Деталізація ви-

датків 

Дуже деталізована Агреговані видатки 

Представницькі 

органи розгля-

дають і затвер-

джують 

Детальну структуру 

видатків 

Мету, результати, результативні 

показники; агреговану структу-

ру видатків 

 

Джерело: Складено автором за даними [8, с. 24]. 
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Зазначені у табл. 1 елементи БОР вимагають реформування 

процесу виконання місцевих бюджетів (табл. 2). 

 
Таблиця 2 

 

Відмінності БОР від витратного методу в процесі виконання  

місцевих бюджетів, контролю і звітності 
 

Бюджетні повноваження  

і процедури на стадіях 

виконання, контролю  
та звітності про виконання 

бюджетів 

Витратний метод БОР 

Відповідальність голо-

вних розпорядників 

коштів 

За цільове використан-

ня коштів 

За цільове викорис-

тання коштів, а також 

за досягнення плано-

вих результатів за 

мінімальних витрат 

Самостійність головних 

розпорядників коштів 

Обмеження  Самостійне розпоря-

дження ресурсами (в 

межах програм; част-

ково між програмами) 

Рівень прийняття рі-

шень 

Значний рівень центра-

лізації 

Делегування на рі-

вень ефективного 

виконання 

Система контролю Переважання зовніш-

нього контролю за дія-

льністю розпорядників 

бюджетних коштів 

Переважання внутрі-

шнього самоконтро-

лю розпорядників 

бюджетних коштів 

Фокус контролю Цільове (за видами 

видатків) використання 

бюджетних коштів 

Досягнення заплано-

ваних результатів, пра- 

вильність їх виміру 

Головні об’єкти зовні-

шнього контролю 

Статті витрат в межах 

кодів економічної кла-

сифікації 

Результати і загаль-

ний обсяг видатків; 

якість системи внут-

рішнього контролю 

Звіти про виконання 

бюджетів 

Фактичні видатки порі-

вняно із затвердженими 

Акцент на досягнення 

результатів, причини 

відхилень, необхід-

ність коригування 

програм 

Інша звітність Законодавством не пе-

редбачена 

Звіти з моніторингу 

та оцінки 

 

Джерело: Складено автором за даними [7, с. 75]. 
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Зміна методології бюджетного планування неминуче призво-

дить до виникнення низки проблем перехідного періоду (про це пере-

конливо свідчить досвід запровадження БОР у Російській Федерації та 

інших колишніх радянських республіках), які в практичній площині 

бюджетування виражаються у такому: 

1) невідповідність мети, завдань і результативних по- 

казників обсягу повноважень окремих суб’єктів бюджетного  

планування; 

2) істотні обмеження кількісної оцінки результативності діяль-

ності головних розпорядників бюджетних коштів з огляду на недоста-

тні можливості статистики; 

3) відсутність напрацьованих методичних підходів для встанов-

лення планових значень результативних показників діяльності бюдже-

тних установ та інших отримувачів бюджетних асигнувань; 

4) непристосованість нормативного регулювання процесу  

і механізмів розмежування видатків на програмні та непрограмні 

[10,  с. 180]. 

Вирішення окресленого кола проблемних питань на територіа-

льному рівні управління доцільно здійснювати, на наш погляд, шляхом 

дотримання таких методологічних засад: 

1. У процесі поетапної заміни повитратного бюджетного плану-

вання за штатами й контингентами системою БОР потребують конкре-

тизації мета і завдання формування бюджетних запитів відповідно 

до  сфери статутної діяльності бюджетних установ – розпорядників 

бюджетних коштів. 

2. Результативні показники діяльності головних розпорядників 

бюджетних коштів повинні відображати насамперед чітко окреслені 

програмні заходи, а не їх мету і завдання.  

В превентивному аспекті це запобігає включенню в бюджетні 

запити показників, формування яких лише опосередковано пов’язане з 

відомчою юрисдикцією органів місцевої влади та місцевого самовря-

дування.  

Крім того, не можуть бути предметом запиту кошторисні 

об’єкти, функціонування яких безпосередньо залежить від масштабів 

державного фінансування.  

Наприклад, діяльність органів управління дорожнім господ- 

дарством раціонально оцінювати не за протяжністю збудованих 

або  реконструйованих автомобільних шляхів, а за їх якістю (в межах 

відповідної категорії) чи бюджетними витратами на будівництво 

1  км  дороги. 
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3. Запровадження БОР на рівні місцевих бюджетів потребує 

створення регіональної системи моніторингу результативних показ- 

ників діяльності галузевих органів управління. В умовах сьогодення 

практично неможливо забезпечити всебічне статистичне спостере- 

ження та оцінку динаміки показників зведених бюджетних запитів 

головних розпорядників бюджетних коштів, тому субнаціональна  

система БОР має передбачати альтернативні методи інформа- 

ційного забезпечення у вигляді відомчої статистики (збір інформації 

з  бюджетних організацій) та соціологічного опитування споживачів 

бюджетних послуг. 

4. Об’єктивна оцінка планових обсягів фінансування на субна-

ціональному рівні повинна доповнюватися проведенням систематич-

ного порівняльного аналізу числових значень параметрів видаткових 

повноважень різних місцевих бюджетів за відповідною ієрархічно-

управлінською горизонталлю. 

5. Дієвість та ефективність БОР визначається раціональним по-

ділом видаткових бюджетних призначень на програмні та непрограмні. 

Природно, що програмні видатки за своїм функціональним призначен-

ням повинні відображати сферу статутної діяльності органів місцевого 

самоврядування та підвідомчої їм мережі установ і закладів у частині 

виконання конституційних зобов’язань на рівні територіальних громад 

та їх об’єднань.  

Водночас вирішення цього завдання на початковому етапі ре-

формування бюджетного планування є практично нездійсненним, 

оскільки вимагає вироблення чітких критеріїв розмежування функцій 

і  планових завдань усіх структурних підрозділів і ланок відомчої  

ієрархії головних розпорядників бюджетних коштів.  

Тому на перехідний період централізовані видатки (оплата праці 

працівників територіальних відомчих управлінь і відділів, утримання 

будівель і споруд, інші поточні витрати) можна відносити до складу 

непрограмних. 

З урахуванням викладеного вище бюджетні запити голов- 

них розпорядників бюджетних коштів доцільно структурувати за 

окремими розділами з необхідним фінансово-економічним наповнен-

ням (табл. 3). 

Іншим важливим напрямом підвищення ефективності викорис-

тання коштів місцевих бюджетів має стати реформування бюджетного 

сектора шляхом оптимізації мережі бюджетних установ.  

Нині залишається невирішеною низка проблем, пов’язаних 

із  функціонуванням бюджетної сфери, найважливішими серед яких, 

на наш погляд, є такі: 
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Таблиця 3 
 

Розділи бюджетного запиту та їх інформаційна база 
 

Розділи Інформаційна база розділів 

1. Мета і завдання 

діяльності 

Стратегічна мета і тактичні завдання головного 

розпорядника бюджетних коштів 

2. Видаткові зо-

бов’язання і форму-

вання доходів 

Загальна величина прийнятих бюджетних зо-

бов’язань та аналіз зміни їх обсягів і структури у 

плановому і звітному бюджетних періодах; фак-

тичні й планові суми бюджетних надходжень від 

підвідомчих головному розпоряднику бюджетних 

коштів бюджетних установ 

3. Цільові програми, 

програмна діяльність, 

результативні показ-

ники 

Коротка характеристика поданих на затверджен-

ня середньострокових регіональних цільових 

програм, безпосереднім виконавцем яких є голо-

вний розпорядник бюджетних коштів, відомчих 

цільових програм, а також основний зміст непро-

грамної діяльності отримувача бюджетних приз-

начень. В розрізі окремих цільових програм не-

обхідно відображати кількісні числові параметри 

і показники досягнення запланованих результатів 

у базовому, звітному періодах та у середньостро-

ковій перспективі 

4. Розподіл видатків 

відповідно до постав-

леної мети, завдань, 

програм 

Аналіз складу, структури, тенденцій видатків 

базового, звітного, планового середньострокового 

періодів за критеріями мети, завдань, програм, 

що дає змогу скоригувати бюджетні призначення 

у перспективному фінансовому плані 

5. Результативність 

бюджетних видатків 

Оцінка результатів діяльності головного розпоря-

дника бюджетних коштів на основі даних про 

динаміку в звітному періоді планових і фактич-

них результативних показників видатків в розрізі 

цільових програм 

 

Джерело: Складено автором за даними [9, с. 182–186]. 

 

1) чинний механізм кошторисного фінансування (його низька 

ефективність зумовлена насамперед відсутністю зв’язку планово-

кошторисних бюджетних процедур із результатами діяльності бюдже-

тних установ); 
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2) утримання квазібюджетних установ (у складі фінансових ре-

сурсів таких установ переважають власні надходження від надання 

платних послуг в межах статутної діяльності. Це істотно обмежує на-

рощування обсягів фінансування установ, які надають державні (муні-

ципальні) послуги на неринкових умовах); 

3) відсутність чіткої нормативно-правової регламентації розпо-

рядження отриманими підприємницькими доходами в частині надання 

платних послуг, діяльності підсобних господарств, надходження депо-

зитних сум тощо адміністраціями бюджетних установ (це призводить 

не лише до неефективного використання отриманих позабюджетних 

ресурсів, але й до фінансових зловживань). 

Раціональний перерозподіл регіонального ВВП істотно усклад-

нюється дестабілізуючим впливом низки чинників нефінансового про-

філю, які опосередковано пов’язані з формуванням та використанням 

ресурсної бази місцевих бюджетів: 

1) чинною практикою утримання платежів за послуги, які фор-

мально повинні надаватися на безоплатній основі; 

2) обмеженими правами споживачів бюджетних послуг щодо 

вибору їх постачальників; 

3) невиправданим дублюванням функцій і нераціональним ви-

користанням державної власності у відомчих закладах охорони здо-

ров’я, науки, освіти, культури, інших непрофільних об’єктах. 

Отже, реструктуризація мережі бюджетних установ є од- 

ним із ключових елементів реформування локальних бюджет- 

них  відносин.  

Насамперед необхідно вирішити завдання оптимізації складу і 

структури отримувачів бюджетних коштів, реорганізації бюджетних 

установ шляхом їх переорієнтації на нові форми фінансового забезпе-

чення надання державних і регіональних послуг, запровадження орієн-

тованих на результат методів формування місцевих бюджетів.  

Завдання і  напрями здійснення окреслених перетворень подано 

на рис.  

Водночас органи місцевого самоврядування повинні забез- 

печити виконання поставлених завдань і цілей, що, своєю чергою,  

передбачає: 

1) формування конкурентного середовища між постачальниками 

бюджетних послуг; 

2) розподіл функцій постачальників та отримувачів бюджетних 

послуг; 

3) розмежування функцій фінансування послуг та функцій 

управління процесом реалізації послуг. 
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Рис. Реструктуризація бюджетної мережі 
 

Джерело: Складено автором за даними [8, с. 87–94]. 

 

Висновки. Вирішення проблем бюджетування показників вида-

тків місцевих бюджетів, а також оптимізації мережі бюджетних уста-

нов вимагає удосконалення методів і прийомів фінансового менедж-

менту в системі управління місцевими фінансами як елементом зага-

льнодержавних фінансів. Фінансовий менеджмент у системі управлін-

ня загальнодержавними фінансами, на наш погляд, має охоплювати 

такі процеси і процедури: 

1) визначення найефективніших напрямів використання обме-

жених бюджетних ресурсів для досягнення цілей соціально-

економічної політики; 

2) забезпечення ефективного виконання прийнятих рішень; 

3) делегування відповідальності; 

4) відповідальність і підзвітність за результати фінансово-

господарської діяльності. 
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Савка В. В. Реформирование системы планирования и финансиро-

вания расходов местных бюджетов. 
Освещаются организационно-финансовые механизмы замены затрат-

ного метода бюджетного планирования по штатам и контингентам бю-
джетирования, ориентированным на результаты. Очерчиваются основные 
преимущества и перспективы результативного бюджетного планирования. 
Характеризуются направления оптимизации сети бюджетных учреждений и 
пути усовершенствования бюджетного менеджмента на местном уровне 
управления. 

Ключевые слова: бюджетный процесс, бюджетное планирование, 
бюджетирование, ориентированное на результат, сеть бюджетных учреж-
дений, бюджетный менеджмент. 

 

Savka V. V. Planning system reformation and financing spending of the 

local budgets. 
The organizational and financial mechanisms of the replacement cost 

method of the budget planning based on the staff and contingents budgeting by the 
result orientated are highlighted. The main advantages and perspectives for the 
effective budget planning are outlined. The directions of the budgetary institutions 
network optimization and the ways of the improving fiscal management at the local 
level of the government are characterized. 

Key words: budget process, budget planning, results-oriented budgeting, 
budgetary institutions network, fiscal management.  
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УДК 65.012.8                О. Р. Сватюк  
 

УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ 
КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУР 

 
Проаналізовано погляди сучасних вітчизняних та закордонних фахівців 

щодо основних шляхів розвитку та характерних їм способів формування кор-

поративних структур відповідно до типу економічних систем. Основна увага 

зосереджується на дослідженні процесів формування корпоративних струк-

тур, зокрема міжнародної вертикальної інтеграції в межах сучасних страте-

гій транснаціональних корпорацій.  

Ключові слова: корпоративні структури, стратегія вертикального 

інтегрування. 

 

Постановка проблеми. Корпорації як головні інституції сучас-

ної економічної системи виникають об’єктивно для подолання значних 

трансакційних витрат ринку. Вони налагоджують економічну безпеку 

держави, підтримують у ній дух здорової конкуренції, розвивають 

управлінські та підприємницькі здібності, забезпечують сталий розви-

ток загалом.  

Одночасно з новими формами господарювання пасивно форму-

валися теоретичні конструкції щодо їхнього аналізу, інституційне та 

законодавче забезпечення діяльності, розвиток належної ринкової ін-

фраструктури, суспільне ставлення до нових систем господарювання. 

Тому не завжди зберігався баланс у межах економічної системи.  

Метою статті є розкриття основних шляхів, стратегій розвитку 

та характерних їм способів формування корпоративних структур від-

повідно до типу економічних систем.  

Стан дослідження. Наукові дослідження за напрямом управ-

ління корпораціями відбуваються досить активно, свідченням чого 

є  низка фундаментальних праць іноземних [5; 9] та українських  

[1–3]  науковців, а також удосконалення нормативно-законодавчої  

бази  [6–8].  

Корпоративні структури доводять свою більшу ефективність та 

дієвість порівняно з підприємствами одноосібного володіння, а саме: 

можливість акумулювати майже необмежені засоби для збільшення 

інвестицій і розвитку виробництва; відокремлення капіталу – власності 

від функцій управління; зменшення економічних ризиків [1]. Однак 

потребують подальшого дослідження напрями і методи формування 

корпоративного сектора в Україні [4], які характеризуються елемента-

ми вимушеної трансформації з метою налагодження економічних  
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взаємозв’язків та подолання замкненості економічної системи в межах 

процесів інтеграції та глобалізації.  

Виклад основних положень. Найбільш привабливими для ін-

весторів є чотири характеристики корпоративних структур: 

 самостійність підприємства як юридичної особи; 

 обмежена відповідальність індивідуальних інвесторів; 

 можливість передавання іншим особам акцій, що належать 

індивідуальним інвесторам; 

 гнучке централізоване управління. 

Перша і друга характеризують межі, що відокремлюють відпо-

відальність корпорації від відповідальності її акціонерів. Тобто те, що 

належить акціонерному товариству, може не належати її членам, та 

відповідальність, яку несе корпорація, може не бути відповідальністю 

її акціонерів. 

Міра відповідальності індивідуальних інвесторів обмежена об-

сягом їхнього внеску в корпорацію. Відповідно, їхні можливі втрати 

не  можуть бути більше їхнього внеску. Водночас перевага обмеженої 

відповідальності досягається за рахунок втрати частини контролю за 

діяльністю корпорації. Акціонери передають право управління корпо-

рацією менеджерам, тобто вони делегують право ухвалювати рішення 

щодо цілої низки питань діяльності директорам і менеджерам, за виня-

тком рішень принципової важливості. 

Поділ функцій володіння та контролю за діяльністю корпорації 

не зумовлював би жодних серйозних проблем, якби інтереси власників 

і менеджерів повністю збігалися. Але інтереси часто розходяться.  

По-перше, менеджери випробовують вплив різних факторів, а саме: 

розмір корпорації або влада та престиж; зайняття особистого поло-

ження в корпорації не має прямого відношення до інтересів акціонерів. 

Особисті інтереси можуть зумовити менеджерів приймати рішення, 

які  не тільки не відповідатимуть інтересам акціонерів, але можуть 

і  зашкодити їм.  

По-друге, відрізняються одна від одної форма й розмір матеріа-

льної винагороди, яку одержують менеджери й власники корпорації. 

Менеджерам традиційно гарантується винагорода у формі заробітної 

плати. Акціонери розраховують на ту частину прибутку, що залиша-

ється після того, як корпорація відзвітується за усіма своїми зо-

бов’язаннями. Складність узгодження цих двох форм винагороди за-

кладена в самій їхній природі. Загалом затрачено багато зусиль у цьо-

му напрямі: менеджерам нараховувалася винагорода у формі акцій 

корпорації, опціонів, а також виконувалися спроби погодити рівень 

їхньої заробітної плати з рівнем курсової вартості акцій. В тому разі, 
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коли подібні мотиваційні методи погодження інтересів менеджера 

і  акціонерів мають успіх, проблема залишається. Як правило, акціоне-

ри інвестують у конкретну корпорацію тільки частину свого капіталу, 

розподіляючи свої інвестиції між цілою низкою об’єктів. Менеджери, 

навпаки, концентрують все своє надбання в одному місці – корпорації, 

в якій вони працюють. Робота є головною їхньою цінністю, а її втрата 

є серйозною небезпекою. Завдяки цій обставині менеджер може при-

йняти такі рішення, які не схвалив би акціонер, хоч їхні інтереси в ре-

зультаті можуть збігатися. Отже, головна функція корпоративного 

управління – забезпечити роботу корпорації в інтересах акціонерів, 

які  надали корпорації фінансові ресурси, а також в інтересах інших 

зацікавлених осіб. 

Характеристика основних шляхів та способів формування кор-

поративних структур відповідно до типу економічних систем. 

В країнах із ринковою економікою приватизація і корпоратизація 

є лише одним із методів формування корпорацій, що визначає:  

 моделі корпоративного управління корпорацією, що перебу-

вають на етапі створення підприємств і застосовуються у невеликих 

корпораціях та поширені на початковому етапі формування;  

 інтеграція, тобто основний метод створення корпорації  

з метою розширення впливу на ринок;  

 підприємство, яке перестає бути окремою юридичною осо-

бою внаслідок купівлі-продажу; 

 основну мету під час захоплення ринку та удосконалення  

організаційної структури і управління корпорацією; 

 на відміну від злиття чи поглинання передбачається вхо-

дження корпорації у партнерські відносини найчастіше з невеликою 

організацією-новатором (розробником нових технік і технологій), що 

залишається окремою юридичною особою;  

 децентралізацію (перерозподіл) контрольованих чинників 

виробництва як додатковий метод організації корпоративних відносин;  

 застосування на базі аналізу економічної доцільності реорга-

нізації та децентралізації бізнесу як перепродаж частини активів ін-

шим корпораціям, їхнє відокремлення в окрему юридичну особу або 

формальне розмежування меж діяльності;  

 період функціонування міжнародних зрілих корпорацій. 

Характеристика способів формування корпоративних структур в 

країнах із трансформаційною економікою така:  

 приватизація і корпоратизація як основні методи формуван-

ня господарської системи на принципово новій основі;  
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 інтеграція доповнює перший метод, коли основна критична 

маса нових підприємств уже сформована з метою концентрації капіта-

лу та укрупнення виробництва;  

 на цьому етапі власна модель корпоративного управління 

удосконалюється;  

 відбувається активний процес копіювання досвіду розвине-

них країн; 

 нечасто беруть участь корпорації з однієї держави;  

 найчастіше міжнародні корпорації завойовують цікавий для 

них ринок;  

 створення корпорацій майже відсутнє за рахунок браку  

власного ресурсного потенціалу;  

 децентралізація або перерозподіл контрольованих чинників 

виробництва реалізується насамперед у межах приватизації та корпо-

ратизації як розподіл єдиних виробничих комплексів.  

Характеристика шляхів і способів формування корпоративних 

структур в країнах із корпоративною економікою: 

 корпорації формуються за всіма напрямами одночасно;  

 переважають злиття, поглинання та інтеграція;  

 приватизація є лише одним із допоміжних методів.  

Приватизація у країнах із корпоративною економікою передба-

чає не стільки збільшення бюджетних надходжень та зменшення част-

ки державної власності, скільки переведення підприємств у так званий 

конкурентний стан. В такому разі приватні корпорації та інфраструк-

тура, яка їх обслуговує, вже існує. Вона не створюється у процесі при-

ватизації та корпоратизації, що характерно для країн із трансформа-

ційною економікою.  

Програми приватизації розроблені якісно, виправдані практи-

кою, що не властиво для країн, які прагнуть перейти до ринку.  

Країни, що розвиваються за будь-якого методу, харак- 

теризуються: 

 тим, що підпадають під вплив основного інвестора капі- 

талу в країну, що стає фактично й головним в економічній політиці 

держави;  

 приймаючі країни відіграють у процесі пасивну роль та є 

поширенням старих товарів і технологій, основним джерелом дешевих 

ресурсів;  

 власна модель корпоративного управління відсутня;  

 переважає той тип, який нав’язується дочірніми корпорація-

ми представлених ТНК та МНК;  

 високий ступінь конфліктності.  
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В Україні процес формування повноцінної саморегульованої 

національної економіки передбачає наявність ефективно господарюю-

чих суб’єктів. Трансформація фундаментальної основи такої економі-

ки можлива лише завдяки створенню системи різних форм власності, в 

якій акціонерній формі належатиме провідне місце. Структура інсти-

туційної власності в Україні за 2010 р. така: українські промислові фі-

нансові групи (51%), інвестори та фонди (30%), зарубіжні корпорації 

(14%), банки (5%) [6]. Нині недостатньо розвинений фондовий ринок 

України унеможливлює застосування акціонерами такого інструмента, 

як продаж акцій, що є основою американської моделі корпоративного 

управління.  

В Україні методи злиття та поглинання як способи формування 

корпоративних структур застосовувались ще з перших років привати-

заційних реформ. Проте він до цього часу слабо відпрацьований як на 

рівні держави, так і корпорацій. Через захоплення, злиття та поглинан-

ня великі монополії, що спеціалізуються на випуску продукції кінцево-

го чи інвестиційного попиту, починають завойовувати критично важ-

ливі для них сировинні ресурси. Так вони втрачають застарілий вузь-

когалузевий характер, а набувають багатогалузевий. На місце галузе-

вої монополії приходить міжгалузева, яка і перетворюється на нову 

основну ланку всієї економічної системи.  

Українські корпоративні структури перебувають у стадії фор-

мування та є перехідною конструкцією, в якій формально представле-

но різні елементи. Йдеться про порівняно розпорошену власність, що 

є  ознакою аутсайдерської моделі. Ця особливість (за умови існування 

низьколіквідного ринку цінних паперів) нерозвиненої фондової інфра-

структури є стримувальним чинником становлення корпоративного 

управління як системи реалізації прав акціонерів про тенденції до зро-

стання концентрації власності, становлення елементів інсайдерського 

контролю, впровадження схем перехресного володіння акціями та фо-

рмування складних корпоративних структур різного типу (притаманні 

інсайдерським моделям).  

В Україні сформувалась змішана, але з відчутними аутсайдер-

ськими рисами система корпоративного управління. Аутсайдерський 

характер системи корпоративного управління в Україні пов’язаний із 

низьколіквідним ринком цінних паперів, нерозвинутою фондовою ін-

фраструктурою та порівняно розпорошеною власністю, тобто великою 

кількістю дрібних власників корпоративних цінних паперів, які нама-

гаються реалізувати свої права.  

Ознаками інсайдерського характеру системи корпоративного 

управління в Україні є тенції до зростання концентрації власності. 
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Комбінація елементів сучасних моделей корпоративного управління 

є  однією з основних рис української моделі. Яскравим прикладом по-

єднання елементів аутсайдерської та інсайдерської моделей є діяль-

ність наглядової ради. Відповідно до українського законодавства  

наглядова рада підприємства здійснює управлінські і контролюючі 

функції, що притаманно німецькій та японській моделям корпоратив-

ного управління.  

Для України актуальним є створення своєї корпоративної  

системи регулювання, яка має відображати соціальні особливості  

розвитку суспільства (зайнятість населення; захист прав акціонерів), 

економічні (доступ до міжнародних фінансових ринків; покращення 

інвестиційного клімату; використання корпоративних прав держави; 

наповнення державного бюджету; забезпечення стабільності діяльно- 

сті корпорацій у стратегічно важливих секторах економіки) і політичні 

(приєднання до міжнародного економічного співтовариства; під- 

вищення міжнародного авторитету держави).  

Виокремлюють декілька джерел для запозичення моделей регу-

лювання, на які орієнтувалися реформатори: 

 законодавство європейського співтовариства, до якого авто-

ри намагались адаптувати Закон України «Про акціонерні товариства»; 

 найкраща світова практика, насамперед стандарти Організа-

ції економічного співробітництва та розвитку. 

Лише за умови виправлення наявних деформацій у процесах 

формування вітчизняного корпоративного сектора можна буде говори-

ти про вихід України на шлях формування нової економічної системи. 

29 квітня 2009 року набув чинності Закон України «Про акціонерні 

товариства» [6], який характеризувався дворічним перехідним періо-

дом для акціонерних товариств і впровадженням ними суттєвих змін у 

системі корпоративного управління, а також у їхні відносини з акціо-

нерами, кредиторами та інвесторами. 

Проблемними є такі питання, які для економічної безпеки Укра-

їни залишаються невирішеними: механізми оцінки корпорації, доціль-

ність певного способу злиття, організація спільної діяльності та звіт-

ності, реструктуризація корпорації, зміна організаційної структури, 

налагодження контактів між керівництвом корпорацій, гнучкість кері-

вного складу, врахування експертних оцінок виконавчими органами, 

визначення масштабів концентрації бізнесу, недопущення значної мо-

нополізації ринкової влади в руках олігархічних кланів, обмеження 

штучного розподілу між фінансово-промисловими групами та іншими 

групами з концентрованими інтересами галузей, регіонів та ринків. 

За  таких умов складно говорити про значні позитивні зрушення  
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в діяльності вітчизняних корпорацій та інтегрованих корпоративних 

структур, які формуються на їхній основі.  

Різновидом організаційного об’єднання корпоративних струк-

тур є інтеграція як стратегієя розвитку більшості корпорацій для під-

вищення ефективності виробництва та стійкості їхнього функціону-

вання. Виокремлюють такі фактори формування інтегрованих  

структур: розвиток фінансового капіталу; технологічні; ринкові; 

управлінські [1; 4]. 

Основою суспільства (капіталізму), побудованого на ринкових 

засадах, є приватна власність на засоби виробництва, ресурси і працю. 

Управління економікою в цілому та окремими підприємствами базу-

ється на системі ринків і цін. Поведінка кожного учасника економічної 

діяльності мотивується його егоїстичними інтересами. Ринкова систе-

ма – це механізм, через який індивідуальне рішення і переваги стають 

відомими іншим і координуються.  

Різноманітність економічних умов діяльності підприємств зумо-

влює існування різних типів інтеграції: вертикальної, горизонталь-

ної, діагональної або змішаної [4; 5]. 

Горизонтальна інтеграція виникає у разі злиття підприємств, 

які виробляють подібні або однорідні товари з метою їх подальшої 

реалізації через спільну систему розподілу та отримання в такому разі 

додаткового прибутку, що супроводжується виробництвом за кордо-

ном товарів, аналогічних до тих, що виробляються в країні базування. 

Така стратегія передбачає встановлення коопераційних зв’язків між 

підприємствами, пов’язаними взаємним володінням капіталу, застосо-

вуваними технологіями, видами сировини, типом готової продукції, а 

також ринками збуту, що використовуються.  

Зміни в організації виробництва у результаті горизонтальної ін-

теграції приводять до перебудови відносин власності, трансформують 

індивідуальні цілі підприємства в стратегію взаємного співробітницт-

ва, перетворюють управління людьми або видами діяльності в управ-

лінні процесом. Ця стратегія сприяє скороченню управлінських ланок 

із 5–12 до 3–4, що впливає на прискорення процесу отримання інфор-

мації та прийняття рішень, а також дозволяє направити всі ресурси на 

інтереси клієнта, швидко розібратися у постійно змінному попиті по-

купців та своєчасній реакції на них. 

Вертикальна інтеграція передбачає об’єднання корпорацій, ко-

трі функціонують у різних виробничих циклах. Вона розширює масш-

таб і силу впливу підприємств у галузі, що створює для них певні кон-

курентні переваги завдяки зміцненню конкурентної позиції та/або збе-

реженню конкурентних переваг.  



_________________________________________________  Серія економічна ________ 
__________________________________________________________________________ 

 321 

Форми вертикальної інтеграції: 

 інтеграція донизу – розширення підприємством свого бізнесу 

за рахунок на стадії виробництва сировини (приєднання заводу-

виробника сировини або напівфабрикатів до корпорації, яка веде осно-

вне виробництво); 

 виробнича інтеграція догори. У цьому разі підприємство на-

магається розширити свій бізнес за рахунок подальших стадій вироб-

ництва і збуту через власну мережу. Міжнародні приклади цієї інтег-

рації пов’язані з намаганням нафтових корпорацій створити власну 

мережу бензоколонок, тобто довести товар і послуги до кінцевого 

споживача; 

 невиробнича інтеграція догори, яка охоплює сферу роз- 

поділу. 

Вертикальну інтеграцію поділяють на такі види: 

 конічна інтеграція, що передбачає ситуацію, коли підприєм-

ство створює власні виробничі потужності, підрозділи, підрозділи з 

реалізації для виготовлення або реалізації власними силами певної 

продукції. У випадку інтеграції назад йдеться, наприклад, про компле-

ктуючі, а за інтеграції вперед – про готову продукцію або напівфабри-

кати. Конічна інтеграція може здійснюватися шляхом купівлі або 

об’єднання підприємств; 

 квазіінтеграція означає придбання у підприємства-поста- 

чальника або реалізацію великої частини продукції підприємств, в якій 

підприємство володіє певною частиною капіталу, наприклад, ак- 

ціями. Інколи цей вид інтеграції пов’язують зі створенням спільних 

підприємств; 

 контрактна інтеграція здійснюється шляхом укладення дов-

гострокових договорів, які дозволяють формувати стабільні зв’язки 

між підприємствами [5]. 

Висока ліквідність продукції, значні основні фонди і конкурен-

тоспроможність виробництва є гарантією того, що іноземні інвестори 

розглядають вертикально інтегровану структуру як надійного партне-

ра, проекти якого можна впевнено фінансувати [2]. Своєю чергою, во-

ни здатні забезпечити цим інвестиціям належну віддачу. Прикладом 

вертикальної інтеграції може бути купівля найбільшими нафтовими 

корпораціями різних країн нафтопереробних заводів або їхнє будівни-

цтво, будівництво і купівля супертанкерів, розміщення бензоколонок у 

всьому світі. 

Окремо виділяють змішані форми інтеграції (які фактично охо-

плюють і горизонтальну, і вертикальну інтеграції одночасно), форми 

укрупнення масштабів підприємств – комбінування та диверсифіка-
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цію. Тому корпорація може максимально розширити свою діяльність 

у  межах основної і безпосередньо пов’язаної з нею сфери діяльності 

(комбінування) або розширити перелік найосновніших сфер своєї  

діяльності (диверсифікація). Умовний приклад комбінування –  

охоплення нафтовою корпорацією усіх стадій виробництва і збуту 

з  одночасним розширенням основного бізнесу (виду діяльності).  

Умовний приклад диверсифікації – охоплення нафтовою корпорацією 

інших видів діяльності, пов’язаних із виробництвом, реалізацією  

інших енергетичних ресурсів (газ, гідроенергетика, уран) або пере- 

творення її на диверсифікований енергетичний концерн за рахунок 

виробництва енергетичного обладнання.  

Змішана (діагональна) стратегія передбачає співіснування про-

ектної та функціональної спеціалізації одночасно, що є встановленням 

коопераційних зв’язків із такими корпораціями, які включені до тех-

нологічного ланцюжка і є як суміжними, так і однорідними для голов-

ної корпорації.  

Очікується, що світова нафтохімічна промисловість надалі стане 

ще більше консолідованою: інтенсивна конкуренція змушує невеликі 

та середні корпорації об’єднуватися. Прикладом вертикально інтегро-

ваного нафтового холдингу є Тюменська нафтова корпорація, яка 

має  власні потужності з добування, переробки нафти та збуту нафто- 

продуктів через бензоколонки. У листопаді 2012 р. Роснефть викупила 

частки мажоритарних власників акцій TNK-BP і  стала власником 

більш ніж 90% акцій корпорації. Поглинання завершилося у березні 

2013 р. [9]. 

Стратегія вертикального інтегрування перешкоджає своєчасно 

позбавлятися неконкурентоспроможних виробництв, встановлює ве-

лику взаємозалежність між функціональними підрозділами. Вона 

пов’язана з великими внутрішніми затратами підтримки виробничих 

потужностей на всьому вертикальному ланцюгові. Стратегія спрямо-

вана на управління взаємодією між підприємствами, що інтегрують, 

передачу інформації догори і донизу за ієрархією, дублювання функ-

цій в окремих виробничих структурах, а також на контроль і коорди-

націю діяльності. Вертикальна інтеграція стає на заваді спеціалізації 

виробництва та вільній конкуренції, отже недостатньо орієнтована на 

ринок і запити кінцевого споживача. 

Певний тип застосування будь-якої моделі залежить від струк-

тури корпорації, що існує в межах ринкової економіки, і відображає 

сам факт поділу функцій володіння та управління сучасною корпора-

цією. Загалом вертикальна інтеграція має внутрішні переваги: гаранто-

ваний вплив на постачальника щодо рівня якості, ефективного викори-
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стання ресурсів і мінімізації запасів; зменшення витрат на пошук  

ресурсів, які відповідають вимогам виробництва; можливості розши-

рення масштабів виробництва, підвищення його ефективності, заван-

таження потужностей; гарантований збут, що сприяє розширенню го-

ризонтів планування; стабільність входу/виходу, що дає можливість 

акцентувати діяльність на удосконаленні виробничого потенціалу та 

розвиток соціальної сфери підприємства. Зовнішніми є такі переваги: 

тісна координація та взаємовплив усім технологічним ланцюгам «пос-

тачальник – виробник – споживач»; можливість випереджати конку- 

рентів у боротьбі за споживачів і постачальників; визначеність у зов-

нішньому середовищі; полегшення доступу до know-how, які мають 

партнери по інтеграції, спільне створення нової продукції; швидка  

реакція на попит інтегрованих споживачів; створення цінових переваг 

у  системі  розподілу. 

Висновки. Проблемою управління корпоративними структура-

ми є створення ефективних механізмів у корпорації, які б забезпечува-

ли дотримання інтересів акціонерів та інших зацікавлених осіб в тих 

умовах, коли більшість необхідної інформації для прийняття поточних 

та стратегічних рішень є розподілена на користь менеджерів, які пере-

слідують особисті інтереси.  

Шляхи та характерні їм способи формування корпоративних 

структур залежать від типу економічної системи країни (із ринковою, 

корпоративною економікою, трансформаційною економікою, країни з 

економікою, що розвивається). Для України характерні такі методи 

формування структур, як ворожі злиття та поглинання шляхом скупо-

вування акцій в акціонерів («біле» рейдерство), що призводить до 

втрати менеджерами посад, які вони обіймають, також ще не стали 

засобами тиску акціонерів на керівників підприємств. Відтак єдиним 

механізмом, що може стимулювати керівників діяти в інтересах влас-

ників капіталу, є внутрішній контроль акціонерів шляхом використан-

ня права голосу на загальних зборах та представництва у правлінні 

акціонерного товариства. Діяльності керівників в інтересах власників 

капіталу сприятиме також застосування внутрішніх механізмів корпо-

ративного контролю одночасно з продовженням процесу концентрації 

акціонерного капіталу за рахунок зменшення загальної кількості акці-

онерів і збільшення кількості зовнішніх акціонерів-власників великих 

пакетів акцій. Це є необхідною умовою для підвищення ефективності 

управління.  

Проаналізовано форми міжнародної вертикальної інтеграції (ін-

теграція донизу – розширення корпорацією власного бізнесу за раху-

нок, наприклад, поглинання заводу-виробника сировини або напівфаб-
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рикатів корпорацією, що веде основне виробництво; виробнича інтег-

рація догори – розширення бізнесу за рахунок освоєння подальших 

стадій виробництва і збуту; невиробнича інтеграція догори з виходом у 

сферу розподілу) та види (конічна інтеграція, що передбачає створення 

власних виробничих потужностей для виготовлення і реалізації певної 

продукції; у випадку інтеграції назад йдеться, наприклад, про компле-

ктуючі, а за інтеграції вперед – про готову продукцію або напівфабри-

кати; квазіінтеграція із придбанням підприємства-постачальника або 

реалізації великої частини продукції корпорації, в якій підприємство 

володіє певною часткою капіталу; контрактна інтеграція, котра здійс-

нюється шляхом укладення довгострокових договорів для формування 

стабільних зв’язків між корпораціями). 

Стратегія вертикального інтегрування перешкоджає своєчасно 

позбавлятися неконкурентоспроможних виробництв, встановлює ве-

лику взаємозалежність між функціональними підрозділами. Вона 

пов’язана з великими внутрішніми затратами на підтримання виробни-

чих потужностей всім вертикальним ланцюгам, управління взаємодією 

між підприємствами, що інтегрують, передачу інформації догори і до-

низу за ієрархією, дублювання функцій в окремих виробничих струк-

турах, а також на контроль і координацію діяльності. Загалом вертика-

льна інтеграція стає на заваді спеціалізації виробництва та вільній кон-

куренції, а тому недостатньо орієнтована на ринок і попит кінцевого 

споживача. 

Способи моніторингу, контролю, визначення загроз корпорати-

вного сектора, критеріальної ідентифікації корпоративних структур не 

узагальнено.  

Потребує наукового доопрацювання також оцінка рівня еконо-

мічної безпеки корпоративних структур як чинника розвитку соціаль-

но-економічної системи, що зумовлює необхідність подальших дослі-

джень у цьому напрямі. 
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Сватюк О. Р. Управление формирования корпоративных  

структур. 

Проанализированы взгляды современных отечественных и заграничных 

специалистов относительно основных путей развития и характерных им 

способов формирования корпоративных структур в соответствии с типом 

экономических систем. Основное внимание сосредотачивается на исследова-

нии процессов формирования корпоративных структур, а именно междуна-

родной вертикальной интеграции в пределах современных стратегий транс-

национальных корпораций.  

Ключевые слова: корпоративные структуры, стратегия вертикаль-

ного интегрирования. 

 

Svatyuk O. R. Management of corporate structures formation. 

The views of modern domestic and foreign specialists on the basic 

ways  of  development and their appropriate methods of forming corporate  

structures according to the type of economic systems are analysed. Basic attention 

is  paid to the study of processes of forming corporate structures, in particular 

international vertical integration within the modern strategies of multinational 

corporations.  
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УДК 336.14.352                 Р. С. Сорока,  

І. В. Максимець  
 

ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ  
МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 

 
Доходи місцевих бюджетів є основою фінансової бази органів місцево-

го самоврядування. Досліджено тенденції формування доходів місцевих бю-

джетів України загалом та податкових надходжень як визначального їх дже-

рела зокрема. Визначено проблеми у формуванні доходів місцевих бюджетів 

та запропоновано напрями їх вирішення. 

Ключові слова: місцеві бюджети, формування доходів, податкові на-

дходження, динаміка доходів, напрями вдосконалення. 

 

Постановка проблеми. Фінансова незалежність органів місце-

вого самоврядування – найважливіша передумова побудови розвинутої 

держави, якою має бути Україна.  

Реалізація законодавчо закріпленого права кожного адміністра-

тивно-територіального утворення на економічну самостійність немож-

лива без наявності у кожного органу влади власного бюджету і права 

його складання, затвердження і виконання без втручання ззовні. А це 

означає, що кожен орган влади повинен володіти своїми фінансовими 

джерелами, достатніми для організації управління економікою і соці- 

альною сферою на своїй території.  

Водночас він повинен володіти відносною самостійністю в 

управлінні податками та іншими обов’язковими платежами, що надхо-

дять до відповідного бюджету. Все це і обумовлює актуальність  

теми дослідження. 

Стан дослідження. Результати теоретичних досліджень і прак-

тичного досвіду, пов’язаних із формуванням і використанням фінансо-

вих ресурсів бюджетів місцевого самоврядування, опубліковані у пра-

цях О. Василика, І. Благуна, М. Карліна, О. Кириленко, В. Кравченко, 

Ц. Огонь, К. Павлюк, Ю. Пасічника, С. Юрія та ін. Однак у працях цих 

економістів основна увага приділяється теоретичному обґрунтуванню 

бюджетних відносин на місцевому рівні, а аналіз структури доходів 

місцевих бюджетів здійснено недостатньо повно. 

Метою статті є аналіз джерел формування доходів місцевих 

бюджетів для виявлення найсуттєвіших напрямів зміцнення їх фінан-

сової бази. 

Виклад основних положень. Одна з основних функцій місце-

вого самоврядування – діяльність щодо задоволення суспільних потреб 
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населення певної території, основним джерелом фінансування яких 

є  місцеві  бюджети. 

Економічна сутність місцевих бюджетів виявляється у форму-

ванні грошових фондів, які є фінансовим забезпеченням діяльності 

місцевих органів влади, та використанні цих фондів на фінансування, 

утримання й розвиток соціальної інфраструктури, місцевого господар-

ства тощо. 

Доходи місцевих бюджетів є складовою державних доходів і 

фінансовими ресурсами місцевих органів влади. Доходи становлять 

фінансову основу місцевого самоврядування. За своїм змістом вони 

формуються у процесі суспільного відтворення і мобілізуються орга-

нами місцевої влади як доходи відповідної адміністративно-

територіальної одиниці. 

Методи та джерела формування доходів органів місцевої влади 

відображено на рис. 1. 

 

Методи Доходи Джерела 

 

1. Продуктивна діяльність: 

1.1. підприємницька  

діяльність 

1.2. послуги місцевої  

влади                            

 

2. Майно, ресурси, угіддя 

місцевого значення 

2.1. майно і майнові    

права 

 

 

2.2. угіддя і ресурси    

 

 

3. Податки                

 

4. Позички      ….      

 

 

частина прибутку кому-

нальних підприємств 

компенсаційні доходи, 

адміністративні збори і 

платежі 

 

разові (приватизація ко-

мунального майна) 

постійні (орендна плата, 

доходи від корпоративних 

прав) 

платежі за ресурси місце-

вого значення 

концесії 

власні, закріплені, регу-

льовані доходи  

комунальний кредит 

 

 

 

 ВВП 

 

 

 ВВП 

 

 

 національне 

багатство 

 

 ВВП 

 

 національне 

багатство 

 ВВП 

 ВВП 

 

 ВВП  

зовнішні  

джерела 

 

Рис. 1. Методи і джерела формування доходів  

органів місцевої влади 
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Мобілізація доходів бюджету може проводитись різними мето-

дами, співвідношення між якими відображає державну фінансову полі-

тику та фінансовий стан держави.  

Податковий метод формування доходів бюджету на відміну від 

неподаткового має такі характерні риси, як примусовість, безеквівале-

нтність, законодавчо регламентований порядок стягнення податків, 

однаковий підхід до всіх платників. 

Отримання доходів у вигляді платежів за використання місце-

вих угідь та майна, надання послуг органами місцевої влади не має 

значного фіскального значення.  

Такі платежі мають неподатковий і, як правило, еквівалентний 

характер. До них належать такі платежі за ресурси: лісовий дохід, пла-

та за спеціальне використання прісних водних ресурсів, надр під час 

видобування корисних копалин. Крім того, сюди належать надходжен-

ня від реалізації державної власності, платежі за надання державними 

органами різноманітних послуг або стягнення штрафних санкцій за 

порушення законодавства тощо. 

У разі недостатності коштів, які отримує держава за рахунок 

вищеназваних доходів, для фінансування видатків можуть використо-

вуватися грошова емісія (лише на рівні державного бюджету) або за-

лучатись запозичені кошти. 

Запозичення коштів у фізичних і юридичних осіб державою від-

бувається у формі випуску місцевих позик, розміщення державних 

цінних паперів. Фінансування бюджетного дефіциту за рахунок місце-

вих позик не має таких інфляційних наслідків, як грошова емісія,  

оскільки не відбувається зростання грошової маси: на державні потре-

би витрачаються запозичені тимчасово вільні кошти юридичних 

та  фізичних осіб.  

Вирішальне значення для забезпечення матеріальної та фінансо-

вої основи місцевого самоврядування мають здебільшого доходи міс-

цевих бюджетів. Це зумовлено тим, що об’єкти комунальної власності, 

а також спільної власності належать переважно до невиробничої сфери 

(школи, дитячі садки, лікарні, поліклініки, культурні та спортивні за-

клади). Тому нині в Україні склалося становище, за якого у місцевих 

бюджетах зосереджується понад 80% усіх фінансових ресурсів, що 

перебувають у розпорядженні місцевого самоврядування. 

Місцеві бюджети містять надходження і витрати на виконання 

повноважень органів влади Автономної Республіки Крим, місцевих 

державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, які в 

обов’язковому порядку, ґрунтуючись на основних принципах бюджет-

ної системи України, повинні бути збалансованими. Це означає, що 
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повноваження на здійснення витрат бюджету мають відповідати обся-

гу його надходжень на відповідній території.  

Надходження місцевого бюджету передбачають доходи бюдже-

ту, повернення кредитів до бюджету, кошти від місцевих запозичень, 

повернення бюджетних коштів із депозитів, надходження внаслідок 

продажу/пред’явлення цінних паперів (ст. 2 Бюджетного кодексу) [1]. 

Відповідно до ст. 63 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» доходи місцевих бюджетів формуються за рахунок власних, 

визначених законом джерел та закріплених у встановленому законом 

порядку загальнодержавних податків, зборів та інших обов’язкових 

платежів [2]. Склад доходів місцевих бюджетів визначається Бюджет-

ним кодексом України (ст. 64, 66, 69 Кодексу) та законом про Держав-

ний бюджет України. Доходи місцевого бюджету зараховуються до 

загального або спеціального фонду місцевого бюджету відповідно до 

вимог Бюджетного кодексу України (ст. 13 Кодексу) та закону про 

Державний бюджет України. У складі надходжень спеціального фонду 

місцевого бюджету виділяються надходження бюджету розвитку, які 

формуються відповідно до вимог Бюджетного кодексу України (ст. 71 

Кодексу). Кошти державного бюджету, що передаються у вигляді до-

тацій та субвенцій, затверджуються в законі про Державний бюджет 

України для кожного відповідного місцевого бюджету згідно з Бюдже-

тним кодексом України (ст.ст. 97, 98, 99 Кодексу). 

Згідно із Бюджетним кодексом України всі доходи бюджетів те-

риторіальної ланки управління поділяються на власні та закріплені. 

Власні доходи не враховуються під час визначення обсягу міжбюдже-

тних трансфертів і призначені для фінансування локальних програм 

соціально-економічного розвитку й місцевої інфраструктури. Закріп-

лені доходи призначені для забезпечення виконання делегованих ви- 

даткових повноважень і розподіляються за встановленими законодавчо 

нормативами між різними рівнями місцевих бюджетів. 

Частка доходів місцевих бюджетів у перерозподілі ВВП та 

структурі надходжень зведеного бюджету свідчить про участь місце-

вого самоврядування у вирішенні актуальних проблем розвитку дер-

жави, відображає рівень фінансової незалежності локальних територі-

альних одиниць та дає підстави для оцінки рівня розвитку місцевих 

бюджетів (табл. 1). 

Як видно з табл. 1, за 2008–2011 рр. доходи місцевих бюджетів 

суттєво зросли в номінальних показниках на 12,8 млрд грн, або 17,3% 

і  становили у 2011 р. 86,7 млрд грн. Несуттєве скорочення доходів 

місцевих бюджетів у 2009 р. обумовлене наслідками світової фінансо-

вої кризи загалом і державних фінансів України зокрема. 
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Таблиця 1 
 

Динаміка доходів місцевих бюджетів України у 2008–2011 рр.
* 

 

 
 

* Складено за даними Міністерства фінансів України. 

 

У структурі доходів зведеного бюджету України питома вага 

місцевих бюджетів зменшилася до дуже низького рівня. Так, у 2001 р. 

їх частка становила 32,2%, у 2008 р. – 24,8%, а в 2011 р. – лише 21,8% 

і  скоротилася впродовж 2008–2011 рр. на 3,0%. В такому разі слід  

відмітити, що прогноз Міністерства фінансів України на 2011 р. стано-

вив 24,5%, а фактично – 21,8%. 

Така ситуація пояснюється відсутністю наукової економічної 

бази, яка має передбачати узгодженість інтересів органів центральної 

влади і територіального самоврядування в частині розподілу повнова-

жень та закріплення фінансових ресурсів на здійснення державних 

видатків, а також зростанням виплат соціальної допомоги та заробітної 

плати, перетворивши місцеві бюджети у своєрідні каси матеріальної 

допомоги. Частка перерозподілу ВВП через місцеві бюджети також 

має  тенденцію до зниження із 7,8% у 2008 р. до 6,6% у 2011 р. 

Це  обумовлено суттєвішим ростом обсягів ВВП (38,3%) порівняно 

зі  збільшенням доходів місцевих бюджетів (17,3%) впродовж дослі-

джуваного періоду. Дослідження структурних співвідношень між  

загальним і спеціальним фондами місцевих бюджетів України у 2008–

2011 рр. відображено на рис. 2. 

Дані рис. 2 і табл. 1 засвідчують, що розподіл доходів бюджету 

залежно від способу їх зарахування зазнав суттєвих структурних змін 

протягом 2008–2011 рр. Так частка доходів, які формують загальний 

фонд і не мають цільового призначення, впродовж досліджуваного 

періоду зросла на 1,3% і становила у 2011 р. 82,4%. Відповідно, в тих 

самих обсягах скоротилася частка надходжень, які формують спеці- 

альний  фонд. 
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Рис. 2. Динаміка надходжень загального і спеціального фонду  

місцевих бюджетів України у 2008–2011 рр. [3] 

 

Негативним моментом слід вважати той фактор, що протягом 

2008–2010 рр. спостерігалося скорочення не лише частки, але й зага-

льного обсягу доходів спеціального фонду на 1,1 млрд грн, або 7,9%, 

водночас, як надходження до загального фонду місцевих бюджетів 

зросли за цей же період на 7,7 млрд грн, або 12,9%. Ситуація  

кардинально змінилася у 2011 р., коли темпи приросту обсягу доходів 

спеціального фонду (18,6%) суттєво випередили темпи приросту  

надходжень загального фонду місцевих бюджетів (5,6%), що дозволи-

ло збільшити частку спеціального фонду на 1,6% порівняно з 2010 р. 

до  17,6%. 

Загалом це позитивно позначилося на фінансовій автономії те-

риторіальних громад і свідчить про ефективне використання наявних 

ресурсів. Адже до спеціального фонду місцевих бюджетів зарахову-

ються власні надходження бюджетних установ та надходження коштів 

від реалізації комунального майна та землі.  

Ці надходження використовуються на фінансування інвестицій-

ної та інноваційної діяльності відповідного регіону і сприяють покра-

щенню соціального та матеріального добробуту територіальних  

громад, а, відповідно, їх зростання впродовж досліджуваного періоду 

свідчить про позитивні тенденції. 

Слід відмітити, що 2011 р. у зв’язку з прийняттям змін до Бю-

джетного кодексу України єдиний податок для суб’єктів малого підп-

риємництва (1,8 млрд грн) перенесено до спеціального фонду місцевих 

бюджетів – бюджету розвитку. Це позитивно вплине на збільшення 

надходжень до спеціального фонду місцевих бюджетів. 
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Подальший аналіз динаміки доходів місцевих бюджетів України 

впродовж 2008–2011 рр. свідчить про їх залежність від єдиного джере-

ла – податкових надходжень (рис. 3). 

Проведені розрахунки свідчать про чільне місце податків в сис-

темі бюджетних надходжень. Так, у структурі доходів місцевих бю-

джетів України питома вага цього джерела у 2011 р. досягла 84,5% та 

існує стійка тенденція до збільшення його частки порівняно з 2008 р. 

на 4,2%. 

Якість структури доходів місцевих бюджетів, стійкість їх дохід-

ної бази визначаються відповідним співвідношенням податкових над-

ходжень із неподатковими джерелами і обсягом виділених із центра-

льного бюджету безповоротних фінансових допомог – дотацій, субси-

дій, субвенцій. В Україні якість структури доходів місцевих бюджетів 

є порівняно нестабільною, оскільки співвідношення між податковими 

і  неподатковими доходами становило: у 2008 році – 80,3: 10,4, а у 

2011 році – вже 84,5: 12,4. 
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Рис. 3. Динаміка структури надходжень  

до місцевих бюджетів України за 2008–2011 роки [3] 

 

Частка інших джерел формування доходів місцевих бюджетів 

України є незначною і має спадну тенденцію. Так, за рахунок цільових 

фондів сформовано у 2011 р. лише 1,0% скупних доходів місцевих 

бюджетів, що 2,1% менше за показник 2008 р. Ще суттєвішим було 

зменшення частки доходів від операцій з капіталом із 6,2% у 2008 р. 

до  2,1% у 2011 р. 
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Визначальне місце в системі бюджетних надходжень належить 

податкам. Склад і структура податкових надходжень місцевих бюдже-

тів України за 2008–2011 рр. наведена у табл. 2.  

 
Таблиця 2 

 

Склад і структура податкових надходжень 

 місцевих бюджетів України за 2008-2011 рр.
1 

 

 
 

1 Складено на основі даних Міністерства фінансів України. 
2 За 2011 рік разом зі збором за першу реєстрацію транспортного засобу. 
 

Дані табл. 2 засвідчують, що податок на доходи фізичних осіб 

продовжує зберігати позицію найвагомішого за обсягом джерела напо-

внення дохідної частини місцевих бюджетів. В такому разі номінальні 

надходження цього податку за 2011 рік становили 54,1 млрд грн, що на 

3,1 млрд грн або 6,1% більше за показник минулого року і на 8,2 млрд 

грн або 17,9% більше порівняно з 2008 р. Незважаючи на ріст надхо-

джень податку на доходи фізичних осіб, в абсолютних показниках йо-

го частка у структурі податкових надходжень протягом досліджувано-

го періоду скоротилася на 3,4% і становила у 2011 р. 74,0%.  

Другим за обсягом джерелом надходжень доходів до місцевих 

бюджетів є плата за землю. За 2011 рік до місцевих бюджетів на- 

дійшло 10,7 млрд грн від справляння цього податку, що на 1,2 млрд грн 

або на 12,6% більше, ніж за відповідний показник минулого року і  на 

4,0 млрд грн, або 59,7% більше порівняно з показниками 2008 р. 

У  структурі плати за землю щорічно відбуваються зміни за рахунок 

більш динамічного нарощування номінальних надходжень орендної 

плати за повільнішого зростання надходжень земельного податку. Така 

динаміка відстежується через поступове підвищення ставок орендної 

плати на тлі незмінності принципів справляння земельного податку, 



________  НАУКОВИЙ ВІСНИК 2´2013 ______________________________________ 

________  Львівського державного університету внутрішніх справ ____________ 

 334 

що не відповідають сучасним вимогам. Позитивна тенденція зміни 

надходжень від плати за землю за 2008–2011 рр. обумовила підвищен-

ня її частки у податкових доходах місцевих бюджетів із 11,3% у 

2008  р. до 14,6% у 2011 р. 

У 2011 р. до місцевих бюджетів надійшло 2,0 млрд грн єдиного 

податку для суб’єктів малого підприємництва, що на 5,3% більше, ніж 

обсяги надходжень за минулий рік. Однак водночас його частка впро-

довж досліджуваного періоду має тенденцію до зниження на 0,5% 

і  становила у 2011 р. 2,7% податкових надходжень. 

Податок із власників транспортних засобів зараховувався у спе-

ціальний фонд місцевих бюджетів і був визначальним джерелом фі-

нансування дорожніх робіт. Протягом 2008–2010 рр. відмічена стійка 

тенденція до збільшення надходжень від цього виду податків як в но-

мінальних величинах (на 0,4 млрд грн або на 26,7%), так і його частки 

у податкових доходах (на 0,2%). За рахунок податку з власників тран-

спортних засобів отримано 1,9 млрд грн, що становило 2,8% у подат-

кових надходженнях. Однак у 2011 р., суттєво скоротилися надхо-

дження від податків на власність (до них відповідно до бюджетної кла-

сифікації зараховується податок із власників транспортних засобів та, 

починаючи з 2011 р. збір за першу реєстрацію транспортного засобу), 

зарахованих у доходи місцевих бюджетів на 1,23 млрд грн, або 64,7% у 

зв’язку із набранням чинності Податкового кодексу України, що пе-

редбачив відміну податку із власників транспортних засобів. 

Наглядно структура податкових надходжень місцевих бюджетів 

за 2008–2011 рр. відображена на рис. 4. 
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Рис. 4. Динаміка структури податкових надходжень  

до місцевих бюджетів України у 2008–2011 рр. [3] 
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Висновки. Частий перегляд законодавства щодо формування 

дохідної бази місцевих бюджетів, на наш погляд, став чи не найголов-

нішою причиною структурних дисбалансів під час формування місце-

вих бюджетів.  

Невиважена податкова політика в частині формування податко-

вої бази, встановлення ставок оподаткування, надання податкових 

пільг із найбільш «фіскально достатніх» податкових надходжень міс-

цевих бюджетів є важливою передумовою істотних коливань у дина-

міці частки і суми податкових надходжень.  

Проведені розрахунки свідчать також про коливання питомої 

ваги податкових надходжень у власних доходах місцевих бюджетів, 

що компенсувалося відповідним структурним збільшенням неподатко-

вих надходжень, доходів від використання комунальних ресурсів,  

приватизації, надання платних послуг місцевим самоврядуванням, 

які  в своїй основі є радше тимчасовими стабілізаційними заходами 

або ж у випадку продажу муніципальної власності призводять до  

втрати частини національного багатства територіального колективу; 

відсутність законодавчо визначених нормативів соціальних гарантій 

за  галузями соціальної сфери, що є чинником непослідовного меха- 

нізму формування бюджетних запитів розпорядниками коштів місце-

вих бюджетів і, як наслідок, динамічних змін у співвідношенні джерел 

доходів для фінансування видатків, що враховуються, та видатків, 

що  не враховуються, під час визначення обсягів міжбюджетних тран-

сфертів; централізований підхід щодо формування доходів, призначе-

них для фінансування власних видатків місцевого значення та доходів 

для фінансування делегованих державою видатків, що недостатньо 

враховує якісні стимули економічного зростання територій; формальну 

участь представницької влади та місцевого самоврядування у бюджет-

них процедурах на всіх стадіях бюджетного процесу, яка полягає 

у  виконанні задекларованих парламентом основних засад бюджет- 

но-податкової політики, формуванні показників доходів не від  

досягнутого рівня, а на основі доведених лімітів бюджетних трансфер-

тів, офіційно встановлених у другому читанні парламентських бюд- 

жетних  слухань. 

В Україні для зміцнення фінансової основи місцевого самовря-

дування необхідно: 

збільшити норматив відрахувань податку на доходи фізичних 

осіб до бюджетів місцевого самоврядування; 

– зарахувати до місцевих бюджетів частину податку на при- 

буток підприємств (крім державної та комунальної власності)  

не  менше  10%; 
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– розширити перелік місцевих податків та зборів; 

– віднести плату за землю до місцевих податків;  

– надати можливість органам місцевого самоврядування регу-

лювати ставки місцевих податків і зборів; 

– визначати ставки місцевих податків і зборів залежно від роз-

міру мінімальної заробітної плати; 

– здійснити методологічно-організаційні заходи щодо впрова-

дження з 1 січня 2014 року податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки; 

– розробити та запровадити механізми податкового заохочення 

благодійницької, спонсорської діяльності у сфері культури на місце-

вому рівні. 
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Сорока Р. С., Максимец И. В. Тенденции формирования доходов 

местных бюджетов. 

Доходы местных бюджетов являются основой финансовой базы  

органов местного самоуправления. Исследованы тенденции формирования 

доходов местных бюджетов Украины в целом, и налоговых поступлений 

как  определяющего их источники, в частности. Определены проблемы  

в формировании доходов местных бюджетов и предложены направления 

их  решения. 

Ключевые слова: местные бюджеты, формирования доходов, нало-

говые поступления, динамика доходов, направления совершенствования. 

 

Soroka R. S., Maksymets I. V. Tendencies of the formation of local 

budgets. 

Local budget revenues are the source of the financial basis of 

local  governments. The general tendencies of  local budgets formation in 

Ukraine  and in particular tax revenues as their main source are analysed. 

The  problems in forming of the local budgets are presented and ways of their 

solution are proposed. 

Key words: local budgets, revenues forming, income dynamics, 

improvement trends. 
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УДК 65.290.4              В. І. Франчук, 

 О. Я. Мишулівська 
 

ЮРИДИЧНИЙ ЗАХИСТ ЯК ВИДОВА ФУНКЦІЯ 
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ  

АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ 
 
У статті досліджується роль юридичного захистуу системі економі-

чної безпеки акціонерного товариства. Розкривається та обґрунтовується 

сутність, зміст та структура юридичного захисту як видової функції еконо-

мічної безпеки.  

Ключові слова: акціонерне товариство, економічна безпека, система 

економічної безпеки, юридичний захист як видова функція економічної безпеки.  

 

Постановка проблеми. Правовою основою діяльності акціоне-

рних товариств (АТ) є нормативно-правове забезпечення, яке, своєю 

чергою, може бути як засобом забезпечення його економічної безпеки, 

так і її загрозою або ж посилювати різні загрози.  

Правові норми, що містяться в зовнішніх нормативно-правових 

актах, розпорошені за різними законодавчими актами загального хара-

ктеру та містяться в окремих підзаконних актах, потребують узго-

дження і удосконалення, а також розробки нових.  

Внутрішніх регламентів із безпеки підприємств, зокрема акціо-

нерних, які б максимально системно та комплексно регулювали і рег-

ламентували захист корпоративних економічних інтересів, корпорати-

вних прав, а також забезпечення цілісності АТ як соціально-

економічної системи, практично немає.  

Внутрішні регламенти з безпеки, що сформовані в АТ, мають 

низку суттєвих недоліків, а саме: 

а) сформовані несистемно, тобто питання економічної безпеки 

не відображені в усіх основних документах АТ, починаючи зі статуту 

і  закінчуючи функціональними обов’язками відповідних працівників, 

або з окремих видів діяльності, спрямованої на забезпечення економі-

чної безпеки, не розроблені ті чи інші нормативно-правові акти (якщо, 

наприклад, є концепція економічної безпеки, то немає відповідних 

норм із безпеки у статуті АТ тощо); 

б) відображають не всі необхідні для захисту економічних інте-

ресів АТ напрями і види діяльності, тобто видові функції економічної 

безпеки.  

Відтак актуальним залишається питання правового регулювання 

забезпечення економічної безпеки АТ. Для його вирішення необхідно 
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на практиці використовувати юридичний захист як видову функцію 

економічної безпеки.  

Стан дослідження. Нормативно-правові акти, які тією чи ін-

шою мірою містять норми та механізми забезпечення економічної  

безпеки АТ, можуть мати різний юридичний статус та форму. Цим 

питанням ученими приділяється належна увага [1; 2, с. 9; 5 та ін.]. 

Проте єдиної наукової думки стосовно цього поки що не сформовано. 

Незважаючи на те, що науковці вбачають покращення правового за-

безпечення економічної безпеки підприємств шляхом його удоскона-

лення та розробки нового, поза увагою залишилося дослідження юри-

дичного захистуяк функціїекономічної безпеки АТ. 

Метою статті є визначення та обґрунтування сутності, змісту та 

структури юридичного захисту як видової функції економічної безпе-

ки акціонерного товариства. 

Виклад основних положень. Юридичний захист розпочинаєть-

ся зі створення нормативно-правової бази з питань економічної безпе-

ки АТ, тобто внутрішніх регламентів із безпеки та її застосування у 

цьому процесі. 

Внутрішні регламенти з безпеки підприємства є офіційними до-

кументами АТ, які містять правові норми щодо регулювання діяльнос-

ті та відносин із питань економічної безпеки.  

Основними вихідними даними під час розробки внутрішніх рег-

ламентів з економічної безпеки підприємств, зокрема й АТ, є: 

1) Конституція України, законодавчі та підзаконні акти, що 

здійснюють регулювання окремих видів діяльності, якими займається 

підприємство, державні правові норми у сфері взаємовідносин 

суб’єктів підприємництва між собою та з органами держави, інші нор-

мативно-правові акти, які створюють умови для діяльності комерцій-

ного підприємства; 

2) нормативно-правові акти місцевих органів влади, які стосу-

ються діяльності підприємств; 

3) статутні документи підприємства, рішення його керівництва 

щодо напрямів розвитку діяльності, поведінки на ринку та захисту ін-

тересів і власності підприємства; 

4) характеристика ринку діяльності підприємства, особливості 

регіону, в якому підприємство здійснює свою діяльність, та регіонів, 

на які воно поширює свої інтереси; 

5) основні дані про структуру підприємства, характер його ви-

робничої діяльності, персонал, економічний потенціал [3, с. 5]. 

Нормативно-правові документи з питань безпеки готують: 

1) заїх відсутності на підприємстві;  
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2) у разі невідповідності їх чинному законодавству у зв’язку зі 
змінами в останньому; 

3) для врегулювання нових правовідносин, що виникають у ході 
забезпечення безпеки діяльності підприємства; 

4) у разі необхідності внесення істотних змін до існуючих доку-
ментів [3, с. 6]. 

У всіх інших випадках удосконалення існуючих документів 
здійснюється шляхом внесення змін і доповнень до них. 

Основними видами нормативно-правових документів, якими 
має регулюватись діяльність, пов’язана із забезпеченням безпеки під- 
приємств, можуть бути відповідні норми та положення Статуту  
підприємства, Концепція безпеки діяльності підприємства, положення, 
порядки, настанови, інструкції, правила, накази, розпорядження, 
роз’яснення та ін. [3, с. 6]. 

У Статуті АТ закладається право на захист корпоративних еко-
номічних інтересів, корпоративних прав та забезпечення цілісності 
процесів, об’єктів і в цілому акціонерного підприємства як соціально-
економічної системи, а також право на створення відповідних струк-
тур, які будуть займатися питаннями з безпеки. В інших документах ці 
права деталізуються і регламентуються. 

У Концепції безпеки діяльності підприємства подаються відо-
мості про політику щодо забезпечення безпеки його діяльності на рин-
ку, основні засади організації та функціонування системи безпеки. 

Положення, порядки, настанови мають визначати і регулювати 
окремі види безпеки діяльності підприємства. Положення про підроз-
діл безпеки, як правило, містить основні засади його створення, а та-
кож завдання та функції, об’єкти діяльності, структуру, права та 
обов’язки керівника підрозділу, інші необхідні для ефективної діяль-
ності підрозділу норми. 

Інструкції встановлюють порядок та умови здійснення відповід-
них заходів безпеки, виконання працівниками підприємства дій щодо 
дотримання встановленого режиму безпеки. 

Правила встановлюють обсяг, послідовність, способи та терміни 
виконання працівниками підприємства відповідних дій, передбачених 
встановленим режимом безпеки. 

Накази, розпорядження, роз’яснення, листи є правозастосовни-
ми документами розпорядчого характеру, які видаються на виконання 
відповідних законодавчих та підзаконних актів, а також нормативно-
правових документів підприємства з питань безпеки його діяльності. 

Аналіз джерел та практика використання нормативно-правових 
актів із питань забезпечення економічної безпеки підприємств свідчить 
про недостатній рівень їх повноти та якості.  
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Правовою підставою для створення власної нормативно-
правової бази з питань забезпечення економічної безпеки АТ є ст. 13 
Закону України «Про акціонерні товариства» [6]. Відповідно до цієї 
статті установчим документом акціонерного товариства є його статут. 
Цією ж статтею, крім переліку відомостей, які повинен містити статут, 
передбачено, що він може мати й інші положення, що не суперечать 
законодавству.  

Це є достатньою підставою для зазначення у статуті положень із 
питань безпеки.  

Зафіксовані в статуті положення надають підприємству можли-
вість вимагати захисту його інтересів у державного та судового орга-
ну, включати вимоги про захист комерційної таємниці у всі види угод, 
домагатися відшкодування заподіяної шкоди у  випадку викрадення 
комерційної таємниці, видавати нормативні документи, що стосуються 
питань охорони комерційної таємниці, створювати структурні підроз-
діли для захисту своєї комерційної таємниці  [4]. 

Положення статуту, що пов’язані з питаннями забезпечення 
економічної безпеки АТ, повинні деталізуватись в інших актах товари-
ства – концепції забезпечення економічної безпеки, колективних та 
трудових угодах, правилах внутрішнього розпорядку, інструкції  
з діловодства, положеннях про структурні підрозділи, особливо про 
службу безпеки АТ, функціональних обов’язках персоналу, переліку 
відомостей, які містять комерційну таємницю, угодах про дотримання 
конфіденційності тощо.  

Зміст таких положень повинен не тільки визначати правила та 
обов’язки, а й відповідальність за їх порушення. Під час розробки в АТ 
таких нормативних документів необхідно зважати на те, що вони по-
винні мати максимально системний та комплексний характер щодо 
захисту корпоративних економічних інтересів та прав. Крім того, ло-
кальні акти підприємств як суб’єктів забезпечення економічної безпе-
ки не повинні суперечити нормам національного законодавства з тих 
чи інших питань.  

У процесі юридичного захисту використовуються не тільки но-
рмативно-правові акти, що створені в АТ, а й норми чинного законо-
давства, що регулюють питання з економічної безпеки. Однак тут є 
прогалини в законодавстві, відсутність відповідних законів України, 
які були б базовими, а також розпорошеність норм чинного законодав-
ства, котрі регулюють питання забезпечення економічної безпеки під-
приємств.  

Це негативно впливає на процес і стан забезпечення економічної 
безпеки АТ, а відтак і на функціонування і розвиток підприємства, йо-
го конкурентоспроможність. 
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Така обставина вимагає на практиці ґрунтовної фахової підгото-

вки фахівців-юристів, котрі займаються юридичним захистом корпо-

ративних економічних інтересів та прав. 

У процесі діяльності АТ створюється значна кількість різних 

документів, починаючи з функціональних обов’язків і закінчуючи різ-

ними угодами між постачальниками, посередниками тощо. Усі ці до-

кументи повинні містити положення, вимоги чи норми, які б запобіга-

ли створенню умов щодо порушень корпоративних економічних інте-

ресів і прав та цілісності встановлених процесів, об’єктів, а також 

АТ  як соціально-економічної системи та юридичної особи. Тому  

важливим елементом безпеки є ґрунтовний правовий аналіз договорів 

перед їх укладенням. 

Дуже часто в АТ виникає необхідність у представленні власних 

інтересів у суді, у відносинах із правоохоронними і контрольними ор-

ганами держави, а також у стосунках із контрагентами. Ця діяльність, 

особливо її ефективність, суттєво впливає на ймовірність перетворення 

існуючих дестабілізуючих факторів у загрози, а загрози у небезпеку. 

Наприклад, юридично правильно вибудувана технологія взаємовідно-

син із податковою адміністрацією може запобігти можливим конфлік-

там, штрафним санкціям чи судовим позовам. 

Водночас у реальному підприємницькому житті останнім пра-

вовим методом захисту корпоративних економічних інтересів і прав у 

АТ залишається звернення до суду.  

Нині цей процес сприймається як нормальний і цивілізований 

спосіб вирішення різних конфліктів. Проте ним також потрібно вміло 

користуватися, відповідно готуватися, щоб кінцевий результат був 

для  АТ як позивача і захисника корпоративних економічних інтересів 

чи прав позитивним.  

Юридичний захист підприємства здійснюється на основі Поста-

нови КМУ «Про затвердження Загального положення про юридичну 

службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного пі-

дприємства, установи та організації» [7] та шляхом виконання таких 

видів діяльності, що за змістом поєднують у собі правові методи і за-

соби забезпечення економічної безпеки АТ (рис.): 

Отже, юридичний захист як видова функція економічної  

безпеки – це спеціальна діяльність, спрямована на захист корпора- 

тивних економічних інтересів та прав шляхом протидії внутрішнім 

і  зовнішнім загрозам протиправного характеру, забезпечення ціліс- 

ності процесів, об’єктів та АТ, використовуючи правові методи  

та  засоби.  
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як функції економічної безпеки АТ 
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Аналіз практики юридичного захисту як видової функції забез-

печення економічної безпеки АТ свідчить про те, що для її виконання 

створюється юридичний відділ чи департамент, або призначається чи 

наймається за угодою юрист чи адвокатська контора тощо. Все зале-

жить від фінансових можливостей АТ. 

Висновки. Юридичний захист як видова функція забезпечення 

економічної безпеки за своїм змістом є комплексним видом діяльності 

та передбачає, з одного боку, нормотворення, а з іншого – використан-

ня цих внутрішніх та зовнішніх норм нормативно-правових актів для 

захисту корпоративних інтересів і прав, а також збереження цілісності 

самого підприємства.  

Ефективність юридичного захисту у системі економічної безпе-

ки АТ залежить насамперед від сприйняття його менеджментом чи 

власниками АТ як способу попередження, виявлення та ліквідації за-

гроз життєдіяльності підприємства.  
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Франчук В. І., Мишуливская О. Я. Юридическая защита как видо-

вая функция экономической безопасности акционерных обществ. 

В статье исследуется роль юридической защиты в системе обеспече-

ния экономической безопасности акционерного общества. Раскрывается 
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и  обосновывается сущность, содержание и структура юридической защита 

как видовой функции экономической безопасности. 

Ключевые слова: акционерное общество, экономическая безопас-

ность, система экономической безопасности, юридическая защита как видо-

вая функция экономической безопасности. 
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