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Секція 1.  
PR, РЕКЛАМА ТА МАРКЕТИНГ

Коваль Таїс Романівна
студентка 2-го курсу магістратури

спеціальності «Реклама»
кафедри реклами та зв’язків із громадськістю

Інституту журналістики КНУ ім. Т. Шевченка
м. Київ, Україна

ШРИФТОВЕ ОФОРМЛЕННЯ РЕКЛАМИ 
У ДРУКОВАНИХ ЗМІ УКРАЇНИ  

(НА ПРИКЛАДІ ВИДАНЬ ДЛЯ ЖІНОК)

Шрифт є одним з взаємодіючих елементів у рекламній діяльності 
та діє за специфічним для даної системи законів. З точки зору реклами 
шрифт являє собою механізм, який використовується, щоб якомога зро-
зуміліше донести повідомлення до читача.

Чим вище буде функціональна адекватність повідомлення, його не-
вербального компонента, тим вищою буде ефективність психологічного 
впливу рекламного послання в цілому.

Види рекламного оголошення підбираються в залежності від бага-
тьох факторів, але основним є те, що воно повинно викликати інтерес, 
привертаючи до себе увагу. Як наслідок, таке повідомлення повинно ви-
кликати бажання дізнатись додаткову інформацію щодо продукту. Така 
реакція може бути викликана завдяки ретельно підібраній лексиці та ди-
зайну, в залежності від категорії потенційних клієнтів.

Писемність, шрифтова графіка також є складною високорозвине-
ною системою. Щоб найбільш результативно оперувати нею при вико-
нанні звернень, необхідно вивчити властивості шрифту як знака, його 
комунікативний потенціал, способи підвищення виразності та впливу 
на реципієнта. Питання місця шрифту як засобу візуалізації вербальної 
інформації в комунікаційних процесах зумовили актуальність вивчення. 
Питання шрифтового оформлення реклами саме в жіночих виданнях не 
було вивчене, тому даний тип друкованих засобів масової комунікації 
був обраний мною в якості прикладу.

Починаючи з періоду створення ієрогліфів та піктограм, писемність 
була однією з основних форм спілкування. Так, виникає ідеографічна пи-
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семність, знаки якої та ідеограми, позначають певну ідею (протиставлен-
ня піктограмам, що позначають саме зображений ними об’єкт). Образи, 
що використовувалися стародавніми цивілізаціями для зображення ідеї, 
перетворилися в алфавіти і фонографічну письмову форму, що призвело 
до розвитку різних друкарських систем.

Накреслення і розмір, а також довжина рядка і розміри пробілів між 
словами серйозно впливають на читання. При виборі шрифту для рекла-
ми у виданні слід брати до уваги особливості надрукованого матеріалу. 
Друковані видання вважаються найкращим засобом поширення рекла-
ми, де легко проаналізувати, оцінити і проконтролювати матеріал як на 
стадії додрукарської підготовки, так і на виході його в тираж. Момент 
психологічного сприйняття читачем рекламного повідомлення є дуже 
важливим. Він може впливати на свідому і несвідому частини психіки. 
Враховуючи конкретну вибірку цільової аудиторії у журналах, реклама, 
що розміщена в них, має сильний емоційний вплив. Журнали цільової 
направленості зазвичай містять рекламу саме для своєї аудиторії, тому 
можна стверджувати, що рекламне оголошення в спеціалізованих журна-
лах є одними з найбільш ефективних. Визначаюче місце відіграє палітра 
кольорів та якість поліграфічного виконання. Це дозволяє розміщувати 
яскраві рекламні матеріали, які значно краще запам’ятовуються та мають 
значну більшу ефективність. Дуже велика кількість читацької аудиторії 
сприймає рекламу у журналах, як його складову, читаючи її з такою ж 
зацікавленістю, як статті з основного редакторського масиву видання. 
Це викликано саме можливість оформлювати рекламу на відповідному 
високому рівні. Окрім цього, велику роль грає можливість розміщення 
довгих рекламних текстів і великих ілюстрацій як складової статті.

В шрифтовому дизайні реклами величезну роль грає колір. Колір має 
психологічну мову і створює певний настрій, впливаючи, таким чином, 
на людські емоції. Рекламісти сьогодні активно використовують можли-
вості кольору, оскільки для сучасної людини він несе величезний заряд 
емоційної, політичної, соціальної і естетичної інформації. Саме друкар-
ський матеріал —  літери, лінійки, прикраси —  мають мало спільного з ко-
льором. Провідний колір в типографіці —  чорний, з неозорих багатством 
відтінків сірого, утворених різними розмірами літер, неоднаковою наси-
ченістю штрихів, різними отбивками і разрядками. Тому саме у реклам-
ному повідомленні є можливість розмітити текст у тому форматі, який 
буде краще сприйматися аудиторією і працювати з дизайном, що необ-
хідний бренду.

Реклама в пресі надає масу можливостей виділити товар чи послу-
гу, зробити його популярним і пізнаваним. Вона може бути стандартною 
і, навпаки, надто креативною. Сьогодні інформація рекламного характеру 
розміщується в будь-яких друкованих засобах масової інформації. Слід 
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зазначити, що рекламні повідомлення в журналах значно відрізняєть-
ся від реклами, що зображена, наприклад, в газетах. Однією з найбільш 
принципових переваг саме журнальної реклами є можливість творення 
конкретно визначеного повідомлення до конкретної цільової аудиторії 
видання. У кожного видання є чітко певна аудиторія, що дає можливість 
підходити до питання розміщення реклами більш раціонально. Журнал 
як найбільш поширений варіант друкованих ЗМІ для жінок і власне жур-
нальна продукція на відміну від книжкових видань характеризується пе-
ріодичністю виходу в світ: щотижня, щомісяця і т. д.

У друкованих ЗМІ використовують текстовий, графічний та тексто-
во-графічний вид рекламних оголошень.

Слід зазначити, що залежно від тематики видання, різняться й типи 
їх оформлення, підбори шрифтів та їх ілюстративність.

З точки зору рекламодавця, жіночі журнали є ідеальним рекламним 
носієм для товарів і послуг середнього цінового діапазону. У жіночих 
журналах варто рекламувати всілякі косметичні засоби, побутову хімію, 
харчові добавки, модні наряди і аксесуари, коштовності і біжутерію, ви-
ставки та покази мод, клуби і ресторани, лікувальні заклади та препара-
ти. Вони, в свою чергу, поділяються на наступні основні види: масові ма-
лооб’ємні (до 50 с.) ілюстровані (з високою ілюстративністю від 30% до 
90%, особливо рекламні). Характеризуються першою групою складності 
по набору з використанням для шрифтового оформлення декількох гар-
нітур шрифтів. Реклама в жіночих журналах займає більшу частину всієї 
площі видання і різноманітна за формою —  модульна, рубрична, тексто-
ва; за змістом —  товарна і нетоварна, по цілі продажів —  інформативна.

Рекламодавці та редакція журналу найчастіше вважають за краще роз-
міщувати рекламу в текстовому вигляді, викликаючи, таким чином, довіру 
з боку читачів журналу. Читачки вважають таку інформацію обґрунтова-
ною і не голослівною, так як саме завдяки такому формату можна доклад-
ніше розповісти про марку, її історії, про властивості продукту, результати 
після його використання (в залежності від предмета рекламування).

Ефективним стає виділення значущої з точки зору реклами части-
ни слова за допомогою різних ефектів (наприклад, кольору, розміру 
шрифту, виділення основної інформації шрифтом більшого розміру) для 
збільшення впливу.

«Використання графона не тільки привертає увагу читачів (якщо ми 
розглядаємо безпосередньо той тип графона, який використовується не 
інакше як для залучення уваги), а також викликає мимовільні асоціації 
з новизною або важливістю надрукованих повідомлень і в деякій мірі 
«вимагає» їх негайного прочитання, обробки і запам’ятовування» [8].

Використання кольору також служить способом залучення уваги до 
реклами. Колір викликає емоційні реакції. Перше серйозне дослідження 
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в цій області провів Макс Люшер, довівши, що сприйняття відрізняться 
в залежності від кольору. Таким чином, він виділив вісім основних: чор-
ний та сірий, зелений, червоний, синій, фіолетовий, жовтий, коричневий. 
Колір виробляє позитивну думку щодо реклами. Яскрава і контрастна, 
вона привертає і запам’ятовується.

Таким чином, влучно підібраний шрифт відіграє велику роль у візу-
альному оформленні та посилює образне сприйняття рекламного тексту. 
Візуальне сприйняття літери та тексту, що був надрукований певною 
гарнітурою, повідомляю реципієнту культурну, національну або будь-
яку іншу важливу деталь бренду або рекламованого товару ще до початку 
вчитування у текст і розумового сприйняття змісту. Шрифтова складо-
ва —  це досить потужний елемент, що оптимізує рекламну комунікацію 
з точки зору її інформативного наповнення. Таким чином, рекламні ого-
лошення, що розміщуються у друкованих виданнях, являють собою відо-
браження інформаційної діяльності.
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ЕСКАЛАЦІЯ PR КОМУНІКАЦІЙ  
ЯК НАСЛІДОК ЗАКОНОДАВЧИХ ЗМІН

В сучасному суспільстві, будь —  яка діяльність підлягає певному ре-
гулюванню, тобто розумному обмеженню, введенню в деякі рамки, ви-
значені державою та санкціоновані суспільством. Якщо проаналізувати, 
які регулятивні механізми існують в public relations —  комплексній, ін-
формаційній, комунікативній діяльності, то можна виокремити два ос-
новні напрямки:

• правове регулювання;
• саморегулювання.
Правове регулювання —  це строго встановлена, чітко прописана, 

обов’язкова для всіх членів суспільства система правових юридичних норм.
Як й будь-яке інше явище суспільного життя, яке активно розви-

вається, зв’язки з суспільством вимагають створення самостійної зако-
нодавчої бази, яка регулює ті або інші комунікативні процеси. Вплив 
зв’язків с громадськістю на суспільство проходить, поперед всього, за 
допомогою інформації, яка транслюються через ЗМІ. Інформація, в ре-
зультаті інтенсивного розвитку ринку PR, реклами та інших складових 
інформаційно-медійного комплексу, стала активно використовуватись 
для створення пабліцитного капіталу, іміджу, бренду. Таким чином, 
економіка почала засвоювати інформаційний ресурс як товар, як об’єкт 
виробництва, як рівноцінного учасника комерційних відносин.

Нормативно-правові акти, які складають юридичну основу функціо-
нування PR, повинні бути відображені в достатньо новій галузі права —  
так званій інформаційній.

Огляд української законодавчої системи контролю реклами  
та PR-діяльності

Інформаційне право тільки починає формуватися, та тому говорити 
про чітку систематизацію та класифікацію законодавства, яке регулює 
відносини в цій галузі, завчасно. Окремі положення, які регламентують 
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інформаційні процеси, розкидані по різноманітним законодавчим актам. 
Це національні закони:

• «Про засоби масової інформації»;
• «Про державну таємницю»;
• «Про інформацію, інформатизацію та захист інформації»;
• «Про рекламу», «Про участь в міжнародному інформаційному об-

міні» та ін.
а також різноманітні укази, за постановами та інші підзаконні акти, 

які закликані регламентувати цю сферу суспільних відносин.
В цілому, PR-діяльність в Україні не має свого законодавчого акту, 

такого як наприклад, закон «Про рекламу». Прийняттям подібного єди-
ного нормативного документу, здатного в повній мірі відобразити всі 
можливі в цій сфері правові відносини, мішає, поперед всього, багато-
гранність public relations.

Правова підтримка PR-компанії використовується для вирішення 
наступних задач: юридичне визначення видів діяльності, яке здійсню-
ється в рамках PR-кампанії; визначення правових основ контролю за роз-
повсюдженням інформації про організацію та фізичних осіб; підготовка 
юридичної інструкції по позасудовому захисту гідності, достоїнства та 
ділової репутації; підготовка юридичної інструкції по використанню то-
варних знаків та авторських творів.

Іноваційних підхід —  promotion event. Причина виникнення
Із зміною законодавчого регулювання рекламної діяльності, а саме 

22 вересня 2011 році Верховна Рада України впровадила закон про за-
борону реклами тютюнових виробів. В листопаді 2011 Голова Верховної 
ради відклав підписання закону до усунення неузгодженостей у тексті. 
Але маркетологи вже з того моменту були вимушені знайти нову можли-
вість комунікації із спожвачем. У вересні 2012 року закон про заборону 
реклами тютюновихвиробів набув чинності. Одним з нових засобів кому-
нікації став event promotion.
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КЛАСТЕРНИЙ ФОРМАТ БІЗНЕСУ  
ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ІННОВАЦІЙНОСТІ

Міжнародний досвід підтверджує сталий розвиток економіки та 
ефективне функціонування фінансового сектору високорозвинутих 
країн світу на основі кластерного підходу. Останнім часом дедалі біль-
ше поширюється процес формування фінансових кластерів і на ринках 
країн, що розвиваються, —  з метою структурної перебудови національних 
фінансових ринків для забезпечення ефективного розвитку економіки 
в цілому. В Україні цей процес лише активізується та обумовлений тен-
денціями розвитку насамперед національного фінансового ринку. Саме 
тому актуальності набуває дослідження теоретичних засад і практичних 
механізмів діяльності фінансових кластерів як нового виду фінансово-
го посередництва на вітчизняному фінансового ринку для забезпечення 
розвитку економіки України.

Вивченню питань економічної природи, фінансово-економічних за-
сад формування та функціонування фінансових кластерів присвячено 
чимало наукових праць із урахуванням комплексності цієї проблеми. 
Питання загальної теорії кластерів, окремі фінансові аспекти їх форму-
вання та функціонування висвітлені у працях вітчизняних науковців 
А. Балян, І. Бакушевич, І. Брижань, З. Варналія, М. Войнаренка, П. Ге-
єця, В. Дубницького, Н. Задорожнюк, В. Забродського, Н. Маслій, 
С. Соколенка, І. Ткачук, В. Чевганової. Серед зарубіжних учених 
найвагомішим є доробок таких авторів: О. Жданової, Ю. Костюк, 
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А. Маршала, М. Портера, Ф. Сфозі. Перевага і новизна кластерного 
підходу полягають в тому, що він надає високу значимість мікроеконо-
мічної складової, територіальному і соціальному аспектам економічного 
розвитку. Даний підхід пропонує використання ефективних інструмен-
тів для стимулювання розвитку індустріальних регіонів, застосування 
яких призведе до збільшення зайнятості, підвищення конкурентоспро-
можності виробничих систем, зростання бюджетних доходів і інших по-
зитивних змін.

Систематизація наявних в економічній іноземній літературі визна-
чень дозволила розглядати кластер як ринковий інститут, характеристи-
ка якого можлива з трьох позицій:

 – взаємозв’язку підприємств і організацій, географічно близько роз-
ташованих один до одного;

 – галузевої приналежності;
 – локалізації мереж, які виробляють вигоди для задіяних фірм.

Концепція формування кластера на території повинна відображати 
ряд принципово важливих позицій: наявність економічних передумов 
створення кластера; виявлення зацікавленості учасників і визначення 
складу учасників кластера; механізм створення кластера; оцінка конку-
рентоспроможності та ефективності створення кластера; стратегія роз-
витку кластера.

Формування і розвиток кластерів конкурентоспроможності є одним 
з основних методів активізації інноваційних процесів в ринкових умовах, 
ефективним механізмом залучення прямих іноземних інвестицій та ак-
тивізації зовнішньоекономічної інтеграції. Включення вітчизняних клас-
терів в глобальні ланцюжки створення доданої вартості дозволяє істотно 
підняти рівень національної технологічної бази, підвищити швидкість 
і якість економічного зростання за рахунок підвищення міжнародної 
конкурентоспроможності підприємств, що входять до складу кластера, 
шляхом придбання і впровадження критичних технологій, новітнього 
обладнання, отримання підприємствами кластера доступу до сучасних 
методів управління і спеціальних знань, отримання підприємствами 
кластера ефективних можливостей виходу на висококонкурентних між-
народних ринки.

Кластери є механізмом підвищення конкурентоспроможності тери-
торій, переходу до виробничих процесів з більшою доданою вартістю, 
сприяють встановленню конструктивних взаємин між підприємствами, 
дослідницькими, освітніми, фінансовими установами та органами влади. 
Зростаючий інтерес до створення технопарків, бізнес-інкубаторів, інно-
ваційно-технологічних центрів є не чим іншим, як частиною економічної 
політики регіону, що ґрунтується на кластерних засадах, так як створен-
ня подібного роду організацій забезпечує необхідну виробничо-техноло-
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гічну інфраструктуру для доступу підприємств (насамперед малих) до 
виробничих ресурсів. Концептуальна модель формування фінансових 
кластерів на фінансовому ринку ґрунтується на групуванні учасників 
кластера за двома ознаками: учасники, які формують фінансово-кредит-
ну інфраструктуру, та учасники, які формують бізнес-інфраструктуру 
кластера, що дає можливість ідентифікувати суб’єктів мережевої струк-
тури й визначити їхню роль у процесі функціонування фінансового клас-
тера. Нині в Україні сформувалися необхідні й достатні фінансово-еко-
номічні умови та відповідна інфраструктура для утворення і розвитку 
фінансових кластерів (макроекономічне підґрунтя розвитку фінансового 
сектору України, функціонуюча національна банківська система, дина-
мічний вітчизняний фондовий ринок, виважена соціальна політика).

Таким чином, створення фінансового кластера за участю фінансо-
во-кредитних установ, представників бізнесу, професійних громадських 
організацій та органів влади забезпечить збалансований економічний роз-
виток і сприятиме популяризації діяльності фінансового посередництва.
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The situation of older people who are retired is getting objectively worse; 
they have the feeling of dependence, insecurity, inferiority, reinforcing both 
passive and aggressive reactions. Through many phenomena of modern life, 
older people become the source of increased social tensions, entailing a threat 
to social security both for the individual and for his environment.

In the context of forming new, market-oriented mechanisms, there is a 
necessity to work in new ways, which means employers and employees should 
be able to adapt to rapid changing environment [1].

However, the current situation in Ukraine is such that only a small pro-
portion of elderly people in the country can familiarize to new conditions. 
It happens very often that modern companies want to replace people who 
reached the retirement age with ones who are more active and adaptable to 
contemporary technology.

At this point, the main problem for old people arise. The pension payment 
that they receive is enough only to survive but not to live a normal life because 
the minimum pension payment is still less than the monthly cost of living. Ac-
cording to Ministry of Finance of Ukraine the minimum living cost in Febru-
ary 2017 is 1600 hryvnias while the minimum pension amount is 1247 hryvnias. 
Continuing or finding new job for pensioners in Ukraine, especially in the cur-
rent declining economy with the unemployment rate of 9.6%, is very difficult [2].

According to this table it can be seen that the unemployment rate in 
Ukraine is much higher than in the rest countries in the EU, which means that 
it is difficult to find job in Ukraine for active young people (in average 15 peo-
ple applying for each position) and for retired people it is almost impossible [3].

It should be mentioned that there is also unofficial rate of unemployment 
(real rate) that equals 25%. There are more than 18 million of economically 
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active population, from them constant payers in the Pension fund are only 12 
million. Therefore, it can be very simple to calculate that there are about 6 
million unemployed in Ukraine.

Table 1
The rate of official unemployment among countries such as Germany, 

United Kingdom, Austria, Denmark, and Ukraine during  
the period 2015–2016

Country
The rate of unemployment 

in 2015 (%)
The rate of unemployment 

in 2016 (%)

Germany 4.4 4.2

United Kingdom 5 4.8

Austria 5.9 5.7

Denmark 6.4 6.2

Ukraine 9.5 9.6

Participation of pensioners in the labour force becomes an urgent problem 
of our time, which closely relates to the demographic aging of the population. 
On one hand, the problem lies in the availability of employment opportunities 
of pensioners, and on the other lies in the growth of unemployment.

While in many EU countries the three level pension system (solidarity, 
accumulative, non-governmental funds) is working for the benefit of the old 
generation, in Ukraine only the solidarity system is working now. The gov-
ernment has been trying to implement the accumulative system for several 
years and still this process is being extended. The solidarity system is an im-
perfect, old-fashioned system, because it does not guarantee adequate income 
in old age despite the period that person has worked [4].

The solidary pension system was adopted since 1956 when there was the 
post-war population explosion in the USSR. Its firm establishment in the 
economy and in people’s minds is because everyone knew that he would be 
able to relax after 20–30 years of fruitful work, getting a well-deserved re-
tirement. This system works only if the quantity of workers is more than the 
quantity of pensioners. As it turned out, such system could not cope with its 
tasks in times of crisis but the idea that the state is required to provide us in 
retirement has deeply rooted in the minds of most of citizens [5].

From 2000, people began to hear about the decrease in birth rate and that 
the Pension Fund lacked funding. Unfortunately, these realizations did not 
affect the deep conviction of the overwhelming majority of citizens that their 
previous deductions would equate having enough funding for retirement. 
However, monthly pension rate being lower than the cost of living demon-
strates that this belief is not true in practice. When some people started to 
invest some part of their money in some non-governmental funds in order to 
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provide financial support for themselves during the retirement period, others 
still say that the government has to provide us with good funding retirement.

In order to have enough money for retirement people should diversify 
their risks by investing in non-governmental funds and not rely just on the 
government. This non-governmental will accumulate people’s money by buy-
ing shares or investing in fund indexes (S&P 500). That means that it is bet-
ter to invest than just keep money “under the pillow” and people can be sure 
that they will not lose their money due to inflation or devaluation of national 
currency because the main goal of these non-governmental funds is not just to 
save money but also accumulate [6].

Famous economist Adam Smith considered that money is the only one 
motivating factor for people. According to his interpretation, people are pure-
ly economic entities, which work only for funding that is required for the 
purchase of food, clothing, or housing. Having enough money for retirement 
that should be a strong motivation to start thinking about their retirement 
from the beginning of their career and not to wait for the government’s rapid 
changes for a better life in a short time period.

The system of compulsory state pension scheme is not able to provide a 
high level of pensions at low amounts of compulsory pension contributions 
and unfavourable demographic conditions. Participation in private pension 
provision creates an addition to the obligatory state pension source of pay-
ments and provide a higher standard of living during retirement. Insurance 
companies, private pension funds, and authorized banks are market partici-
pants who serve the third level of the pension system [7].

There are many advantages of investing in non-governmental funds:
1. Compound interest on the balance of the money;
2. Protection against the effects of inflation;
3. Retirement does not depend on the retirement age;
4. Social protection;
5. The contract can be issued on the first day of life up to 69 years inclusive;
6. The contract has a flexible structure that allows each year to make 

changes to the terms of insurance, as well as to change the amount of the con-
tributions;

7. The contract also has accumulative and protective functions (insures 
client’s life and health);

8. The accumulated funds in the event of death will pass to the client’s 
heirs;

9. Customer-taxpayer income tax returns to the tax credit rate of 15%.
Thus, voluntary pension insurance is a system of savings for retirement 

through a variety of financial institutions based on the same principles as 
compulsory pension insurance. The difference is that the voluntary pension 
insurance is additional to the mandatory [8].
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In conclusion, in order to have enough money for living during retire-
ment people should start to think as soon as they start their career, not rely 
completely on the governmental pension system and diversify risk with alter-
native investment plans, or in other words, not putting “all eggs in the same 
basket”.
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ЧОГО ВАРТО ОЧІКУВАТИ І ЯК УПРАВЛЯТИ 
ПРЕДСТАВНИКАМИ ПОКОЛІННЯ Z?

Ми живемо в епоху Четвертої промислової революції, коли передові 
технології і інновації радикально змінюють цілі галузі економіки швид-
кими темпами. Ми живемо в океані інформації і є свідками виникнення 
абсолютно нового типу виробництва, який ґрунтується на так званих ве-
ликих даних і їх аналізі, повній автоматизації виробництва, технологіях 
доповненої реальності, Інтернеті речей. Світ швидко змінюється і ми ви-
мушені змінюватися разом з ним [1, с. 3].

За оцінками інституту МакКінсі, у найближчі роки значно вплинуть 
на глобальну економіку: поширення мобільного Інтернету та Інтернету 
речей; автоматизація рутинної інтелектуальної роботи; хмарні техноло-
гії; просунута робототехніка; 3D друк і т. п. Ці зміни знищать цілі галузі 
і професії, особливо які не потребують високої кваліфікації [2].

Хто з існуючих поколінь буде успішним в епоху постійних змін, епо-
ху Четвертої промислової революції? Які ж компетенції і навички будуть 
затребувані в такій ситуації? Чи всі зможуть адаптуватися?

Теорію поколінь створили американські вчені Нейл Хоув і Вільям 
Штраус у 1991 році. В основі цієї теорії —  акцент на певних поведінкових 
цінностях людей, а не стільки на їхньому віці [3, с. 4]. Науковці виділяють 
сьогодні 4 типи активних поколінь: бебі-бумери (1943–1963), покоління 
X (1963–1980), покоління Y (1980–1995), покоління Z (1995–2010). Те-
орію поколінь сьогодні широко використовують на практиці управлінці, 
соціологи, економісти, психологи, маркетологи тощо.

Зовсім скоро молоді люди покоління Z, або мілленіали, «цифрові 
діти», що народилися на зламі тисячоліть, в епоху тотального проник-
нення інтернет-технологій в усі сфери життя, масово почнуть шукати 
роботу і керувати світом. Це покоління викликає найбільше суперечок 
у психологів, соціологів, HR-фахівців. Говорять про його інфантилізм, 
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індивідуалізм, залежність від соціальних мереж, нездатність до команд-
ної роботи.

Уявляється цікавим дослідити і проаналізувати, чого варто очікува-
ти від представників покоління Z у майбутньому, і як ними управляти? 
Щоб відповісти на це питання, ми поставили за мету визначити і систе-
матизувати фактори і події, що впливають на формування поведінкових 
цінностей (табл. 1), а також типові позитивні й негативні характеристики 
цього покоління, що виділяють його серед інших.

Таблиця 1
Події, що вплинули на формування менталітету та  

поведінкові цінності 4 типів поколінь*

Роки 1943–1963 1963–1980 1980–1995 1995–2010

Типи
поколінь

Бебі-бумери Покоління X Покоління Y Покоління Z

Події «Відлига», 
підкорення 
космосу, 
«холодна 
війна».

Перебудова, 
ВІЛ, 
наркотики.

Розпад СССР, 
теракти 
і військові 
події.

Цифрова 
революція, 
глобалізація 
бізнесу, 
постмодернізм,
локальні 
війни, світова 
фінансова 
криза.

Цінності Оптимізм, 
колективізм та 
колективний 
дух, культ 
молодості.

Індивідуалізм,
прагнення 
до навчання, 
кар’єри.

Свобода, 
творчість, 
розваги, 
громадський 
обов’язок.

ще в процесі 
формування.

*складено авторами

Покоління Z (Generation Z) —  термін, що застосовується до людей, які 
народилися між 1995 та 2010 роками. Те, що минулі покоління називали 
«технологіями майбутнього», покоління Z вважає невід’ємною частиною 
свого повсякденного життя (табл. 1).

«Оцифроване» життя відрізняє їх від покоління Y, тому що дитин-
ство останніх минуло ще до цифрової революції. Покоління Z —  це перше 
покоління, що повністю народилося в епоху глобалізації та постмодер-
нізму [3, с. 24].

Які навички будуть необхідні у 21 столітті? Фахівцями ЄС нещодав-
но були визначені 3 групи навичок: базова грамотність, компетенції і яко-
сті характеру. «Цифрова» грамотність (або «цифрова» компетентність) 
визнана ЄС однією з 8 ключових компетенцій для повноцінного життя 
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та діяльності. У 2016 р. ЄС представив оновлений фреймворк Digital 
Competence (DigComp 2.0), що складається з основних 5 блоків компе-
тенцій та в свою чнергу 21 компетенції, що до них входить. Наведемо ці 
блоки компетенцій 21 століття [1, с. 59]:

1. Інформаційна грамотність та грамотність щодо роботи з даними.
2. Комунікація та взаємодія через використання цифрових техноло-

гій.
3. Вміння створювати цифровий контент.
4. Безпека.
5. Вміння вирішувати проблеми з комп’ютерною технікою.
Дослідження говорять про прямий вплив рівня цифрової грамотності 

на успішність в різних видах діяльності. З цієї точки зору покоління Z 
буде «як риба у воді», мати безперечну перевагу.

Крім того, типові характеристики представників покоління Z, які 
можна вважати перевагами, згідно [3, 4]: представники покоління Z ско-
ріше індивідуалісти, ніж командні гравці; покоління Z більш орієнтоване 
на власні цілі; представники покоління Z здатні надефективно працюва-
ти з інформацією; покоління Z значно розумніше.

Очікується, що представники покоління Z не будуть командними 
гравцями, тому що зазвичай, покоління командних гравців завжди змі-
нюється поколінням індивідуалістів. Командними гравцями було по-
переднє покоління Y. Проте, для того щоб Z-ти ефективно працювали 
разом, їм необхідно ставити цікаві завдання, але при цьому визначити 
індивідуальну відповідальність. В роботі Z приваблюють цікаві, творчі 
проекти і нестандартні ідеї.

Покоління Z більш орієнтоване на власні цілі. Дорослі представники 
покоління Z точно знатимуть, чого вони прагнуть у житті. З дитинства 
вони віддавали перевагу не численним гурткам і секціям поза школою, 
а більше часу проводили вдома й замислювалися над своїм покликанням.

Представники покоління Z здатні надефективно працювати з інфор-
мацією, бо народилися й виросли в інформаційну епоху. Вони можуть 
знаходити, систематизувати і аналізувати інформацію буквально «на 
льоту».

Покоління Z значно розумніше, бо не лише має вільний доступ до необ-
меженої інформації, але й уміє ефективно з нею працювати.

Попри позитивні характеристики, часто можна почути не зовсім при-
ємні висловлювання про покоління Z. Найбільше хвилюють HR-фахів-
ців такі характеристики Z —  тів, як [5]:

1) відчуженість від усього зовнішнього і того, що безпосередньо їх не 
стосується, тобто індивідуалізм;

2) інфантилізм: представники покоління Z, здається, не бажають дія-
ти навіть тоді, коли це необхідно для них особисто чи для їх життя;
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3) егоцентризм: зети будують свій егоцентричний світ, безпечний, ке-
рований, захищений власною автономією [6].

Вони все намагаються робити за допомогою сучасних технологій 
і легко обходяться без живого спілкування. Прагнучи розібратися у своє-
му внутрішньому світі, представники покоління Z зосереджуються на 
власному «я» і не дуже прагнуть до соціального визнання.

Висновки. Проведені дослідження говорять про прямий вплив рівня 
цифрової грамотності на успішність в різних видах діяльності. Індустрія 
4.0 робить цифрові навички (компетенції) майбутніх працівників ключо-
вими серед інших навичок. Завдяки їм можна більш ефективно адаптува-
тися і набувати компетенцій в багатьох інших сферах. Саме такі фахівці 
будуть головними дійовими особами майбутньої економіки. З цієї точки 
зору покоління Z буде мати безперечну перевагу.

Таким чином, майбутні роботодавці покоління Z мають враховувати 
їх типові характеристики і прагнути ефективно використати їх позитив-
ні риси. Для цього, на наш погляд, роботодавцям, необхідно: 1) робити 
акцент на унікальності Z й не робити спробу їх мотивувати, порівнюючи 
з іншими; 2) спілкуватись з працівниками покоління Z виключно пред-
метно й по справі, встановивши прості і чіткі правила поведінки, кар’єр-
ного зростання; 3) домовитися про контроль; 4) пропонувати креативну 
роботу; 5) заохочувати за кращий результат.
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ДЕМОГРАФІЧНІ ПРОБЛЕМИ В УКРАЇНІ 
 ТА ЇХ ОСОБЛИВОСТІ

Демографічна ситуація в Україні на сьогоднішній день є гострою, 
якщо не катастрофічною. За статистичними даними та даними числен-
них досліджень демографічних зрушень проявляються безліч негатив-
них явищ, які мають відображення в структурі населення, сучасного типу 
відтворення населення тощо.

Актуальними питаннями соціально-демографічного розвитку кра-
їни, зокрема, узагальненням підходів й проблем в цій сфері, займались 
такі дослідники як Стешенко В., Кваша А., Позняк О., Глуханова Г. та 
інші. Питанням подолання демографічної кризи в Україні шляхом по-
шуку ефективних напрямків реалізації державної політики в цьому на-
прямку присвятили свої роботи Лібанова Е., Шевчук П., Сімоненко В., 
Ціщик Р., Черничук Л. та інші.

Метою та завданням дослідження є ідентифікація демографічної 
проблеми в країні за роки незалежності на основі виявлення та аналізу 
даних, які впливають на демографічні показники; формулювання ос-
новних напрямків державної політики щодо їх покращення.

Згідно з даними Держкомстату протягом останніх 25-ти років кіль-
кість населення України постійно знижується. Так, з січня 1991 по бере-
зень 2017 українців стало менше на 9,5 млн осіб. Якщо в 1991 році в дер-
жаві проживало майже 52 млн осіб, то на початок березня 2017 становить 
42,5 млн осіб. За всі роки незалежності України кількість населення най-
більше зменшилася в період з 2005-го по 2016 роки —  на 4,5 млн осіб (таб-
лиця 1) [1].

Однією з головних причин зменшення населення в Україні, за дани-
ми Держстату, є щорічне перевищення показника смертності над показ-
ником народжуваності.
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Таблиця 1
Кількість населення, смертність і народжуваність  

в Україні в 2005–2017 роках*

Рік
Смертність,  

тис. осіб
Народжуваність, 

тис. осіб

Кількість 
населення,  
млн осіб*

2005 782,0 426,1 47,28

2006 758,1 460,4 46,93

2007 762,9 472,7 46,65

2008 754,5 510,6 46,37

2009 706,7 512,5 46,14

2010 698,2 497,7 45,96

2011 664,6 502,6 45,78

2012 663,1 520,7 45,63

2013 662,4 503,7 45,55

2014 632,3 465,9 45,43

2015 594,8 411,8 42,93

2016 529,8 365,5 42,76

2017 - - 42,54

*Станом на 1 січня кожного року

Найбільша кількість померлих було зареєстровано у 2005 році —  
782 тис. осіб. За останні майже 15 років. А найбільша народжуваність 
спостерігається у 2012 році —  майже 521 тис. осіб.

У 2016 році спостерігалась найменша кількість смертних випадків за 
останні 10 років —  майже 530 тис, але в той же час і найменша за той са-
мий період народжуваність —  біля 365 тис. осіб [2].

Попри менші показники смертності у 2016 році, різниця між смертні-
стю і народжуваністю, в порівнянні з 2015 роком, зменшилась —  164 тис. 
у 2016-му проти 183 тис. у 2015-му. Проте у 2014 році різниця складала май-
же 167 тис. осіб. Це пов’язано з проведенням на сході країни антитерорис-
тичної операції та масової міграції населення у період з 2014 по 2016 рр. [2].

Негативний природний приріст населення є характерним для всіх 
розвинутих країн Європи, Північної Америки і Японії. Але розрив між 
народженими і померлими в цих країнах, як правило, нижчий. Напри-
клад, по країнах ЄС —  в 2015 році розрив між померлими і народженими 
становив тільки 9,6%.

Аналіз динаміки смертності населення за останні 12 років показує, що 
кількість померлих щороку скорочується, тобто зменшення населення 
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України викликано не стільки природнім зменшенням населення, викли-
каним скороченням тривалості життя, а більше міграційними процесами, 
які є результатом погіршення рівня життя українців із року в рік. Серед 
причин смерті населення України в 2016 р., як і раніше, перше місце по-
сідали хвороби системи кровообігу, друге —  новоутворення, третє —  зов-
нішні причини смерті (зображено у таблиці 2) [1].

Таблиця 2
Найбільш розповсюджені причини смертельних випадків Україні 

з 2005 по 2016 роки (тис. осіб)

Рік

За окремими причинами, тис. осіб

Всього 
померлих

Хвороби 
системи 

кровообігу

Ново-
утворення

Зовнішні 
причини 

смертності

Хвороби 
органів 

травлення

Хвороби 
органів 

дихання

1 2 3 4 5 6 7

2005 782,0 488,8 91,8 70,0 31,7 28,0

2006 758,1 480,8 90,4 64,6 30,2 24,7

2007 762,9 480,6 90,0 66,0 33,6 25,1

2008 754,5 480,1 89,0 61,4 35,2 23,3

2009 706,7 460,6 88,6 48,9 30,1 21,1

2010 698,2 465,1 88,8 44,0 26,8 19,5

2011 664,6 440,3 89,0 42,4 25,2 17,9

2012 663,1 436,4 92,9 41,7 27,7 17,1

2013 662,4 440,4 92,3 40,3 28,0 16,5

2014 632,3 425,6 83,9 40,1 25,2 14,8

2015 594,8 404,6 79,5 34,6 22,8 14,0

2016 529,8 355,3 72,4 28,4 20,1 12,5

Підводячи підсумки можна сказати, що перспективами подолан-
ня демографічної кризи є реалізація спланованих короткострокових 
та довгострокових цілей державної демографічної політики. Демогра-
фічна політика України в сучасних умовах повинна бути направлена 
не тільки на стимулювання народжуваності, але і на зміцнення сім’ї, 
підвищення матеріального добробуту людей, зниження захворюваності 
і смертності. На нашу думку для покращення демографічної ситуації 
державна політика повинна бути спрямована на реалізацію наступних 
напрямків:
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– активна популяризація і соціальна реклама здорового образу жит-
тя; державна підтримка волонтерських рухів та громадських об’єд-
нань у реалізації масових заходів, що пропагують здорове харчу-
вання, активний відпочинок, закріплення сімейних цінностей;

– одночасна реформа медицини, що має бути спрямована на попере-
дження і своєчасну діагностику захворювання, а не на подолання 
запущених наслідків, що є більш затратним і неефективним спосо-
бом укріплення здоров’я нації;

– складання програми професійної підготовки молоді з урахуванням 
потреб ринку (шляхом тісної співпраці із державною службою за-
йнятості населення та Міністерством освіти України) для забез-
печення ефективної зайнятості, яка має стати надійною гарантією 
належного рівня життя не тільки для самого працюючого, а і для 
його утриманців;

– створення правового, прозорого і інвестиційно привабливого біз-
нес-середовища, що дозволить залучити іноземних інвесторів до 
ринку України, а отже забезпечити додаткові робочі місця з на-
лежним рівнем заробітної платні і призупинить міграційний потік 
заробітчан, що масово виїжджають з України у пошуках кращої 
долі.
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THE TOP MANAGEMENT QUALIFICATION AS 
A KEY TO THE DEVELOPMENT OF BUSINESS 

ADMINISTRATION

Leadership is the ability whereby people are capable to achieve things 
they don’t think are possible. Managers are able to organize work process ef-
fectively, to inspire people based on a common vision and create an environ-
ment where people feel valued and fulfilled. Effective guidance provides the 
vision and motivation to a team and therefore they work together toward the 
same goal. Subsequently, people could understand the talents and tempera-
ments of each team member and effectively motivating each person to make 
individually contribution for achieving the group intention. In my opinion, 
leadership is about three things: to listen, to inspire and to empower. If some-
one’s actions inspire others to dream more, learn more, do more and become 
more —  you see a true leader.

Ukraine has not yet made significant progress in theoretical and prac-
tical development of management. The outdated structures of management 
and government are reorganizing by using the Western model of governance. 
However, the mechanical transfer of management concept from one socio-cul-
tural environment to another and a blind copying of experience of the par-
ticular countries are practically impossible and leads to negative economic 
and social consequences. The main task of management is to create an organ-
izational culture of creative innovation climate that stimulates employees to 
innovation. I think that managers should be initiators in the implementation 
of technological and organizational changes. Therefore, the most important 
factor for success is a continuous theoretical and practical training executive 
of a new type: a highly professional, a competent in a wide range of economic, 
social and technological issues, with a high sense of responsibility for the re-
sults of the company.

The relevance of searching a qualified leadership in modern economy is 
the most important mission for every person who lives in Ukraine. The gener-
ation “Y” is people of values, dreams and vision of the new Ukraine. Youth has 
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a new vision of a society, of the economy, business, relations in the collectives 
and concepts of effectiveness management. Today’s employers are looking for 
new strategies to remain competitive in the process of recruiting new talent. 
The problem of modern Ukrainian entrepreneurship is the lack of profession-
als in management that would have complete commitment and also would be 
fair and honest. Therefore there exists a need to determine the characteristics 
which should be inherent to a new generation of leaders [1, p. 78–85].

The destruction of old stereotypes —  one of the most important tasks of 
managers preparation of a new type, but it is the least developed both scientif-
ic and practical terms. The social and political system, and the system of eco-
nomic governance were changed and new forms of ownership were appeared.

I believe that the conditions for the formation and promotion of leader-
ship traits in humans should be established since childhood. And also it is nec-
essary to give children and young people to take responsibility, act creatively 
and independently, but within certain rules. For this purpose is very impor-
tant to elaborate programs for consecutive positive development of manageri-
al skills, because leadership include culture of everyday communication with 
the environment that will be useful and easy for any person.

Developing leadership qualities can take place by administration leader-
ship course as a separate subject in higher education institutions. This will 
enable students to get acquainted with the historical development of this area 
of science, the experience of its use in foreign countries, methods, principles 
of good governance. No less important role played by such sciences as psy-
chology and pedagogy. The knowledge of their laws in combination with high 
professional skills and knowledge is the key to successful management activi-
ties as it applies to any business scope and enterprises of different ownership.

Manager of the future —  is the one who freely takes management deci-
sions and takes responsibility, shows a leadership skills, including natural 
talent to motivate and persuade his environment, and the one who has the 
capacity for conflict prevention. In my opinion, the main factors that create 
true leader are:

1) culture and education that affect the correctness and professionalism 
of decisions;

2) the ability to overcome stereotypes, because the leader must be able to 
rise above traditional values;

3) the knowledge of his hidden potential.
Creating an inspiring vision of the future provides direction, sets priori-

ties, and provides a marker, so that you can tell that you have achieved what 
you wanted to achieve. To create a vision, leaders focus on an organization’s 
strengths by using tools such as Porter’s Five Forces, PEST Analysis, USP 
Analysis, Core Competence Analysis and SWOT Analysis to analyze their 
current situation. Moreover, managers always think about how their industry 
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is likely to evolve, and how their competitors are likely to behave. They also 
determine the path for the implementation of successfully innovations, and 
generate their businesses and their strategies to succeed in future marketplac-
es. The Scenario Analysis help people to test their visions by appropriate mar-
ket research and by assessing key risks in using different methods[2].

Therefore, the management science has a proactive approach in problem 
solving, allocation of responsibilities, looking ahead, and seeking continuous-
ly to enhance. Leaders have to make their visions compelling and convincing, 
if they want to achieve the necessary result. A convincing strategy is one that 
team needs to see, feel, understand, and embrace. Good leaders provide an 
objective picture of how the future will look like when their visions have been 
realized.

I should determine that highly professional managers link together two 
sundry expectations: the expectation that hard work gives the fruits of labor 
and the expectation that good results lead to beguiling rewards or induce-
ments. This motivates people to carry out tasks more efficiently to achieve 
success, if they really expect to enjoy rewards —  both intrinsic and extrin-
sic —  as a result. I think that the individual character traits of a successful 
leader should be:

• attempt and ability to influence other people;
• high moral standards;
• quest for success, physical and psychological health;
• confidence;
• caring for others;
• communication skills;
• optimism and selflessness.
It is particularly useful to determine the spheres of leader’s expert influ-

ence, because people admire and believe in what leaders do. Managers have 
earned the right to ask colleagues to listen and to follow them, if the team has 
credibility and confidence in their leader. This right makes the leader’s work 
much easier to motivate and inspire the people they guide.

In this way, leaders can also stimulate and influence people through their 
natural charisma and attractiveness, and through other sources of authority, 
such as privileges in receiving bonuses or entrust tasks to subordinates. How-
ever, intelligent leaders do not rely way over on these forms of power to mo-
tivate and inspire others. Leaders should provide workflow which efficiently 
implement the main idea either by themselves, or by a responsible manager or 
team of managers to whom the supervisor delegates this liability. Every head 
need to stand surety for successfully performed work to achieve the principal 
goal [3].

I consider it necessary to organize effective management in the national 
enterprises, to create a common concept of a team unity, mutual assistance 
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in order to achieve the overall result. It is important to establish the gener-
ally accepted striving to make our country better than yesterday, because a 
high-level economy and stability in Ukraine are the priorities at the present 
time and for the future.

Consequently, the art of management is the ability to organize the work-
flow so that to achieve the goals for the company or the economy as a whole. 
Individual and team enhancement are important activities followed through 
by transformational managers. The great leaders must first understand a team 
dynamics to develop co-workers. A leader will then guarantee that team mem-
bers have the essential skills and abilities to do their job efficiently and bring 
off the assigned tasks. They do this by providing and obtaining feedback regu-
larly, and by specialized training and coaching subordinates to refine individ-
ual and team performance. Manager also has an important purpose to looking 
for leadership potential in others people. You build an environment where 
you can continue success in the long term by attaining leadership skills within 
your operation. And that is a true measure of great leadership.
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SOCIAL POLICY —  THE BASIS OF MANAGEMENT OF 
SOCIAL SYSTEMS AND PROCESSES

Social policy is one of the main components of the internal policy of the 
state, its power structures and the political forces behind them, namely: polit-
ical activity, which is aimed at solving problems called social problems. As the 
opposition forces (parties, movements) develop their own, different from the 
official policy, the latter also contains the goals of solving social problems and 
understanding how to solve them, which can be called the social policy of one 
or another opposition party, movement, etc. But even in this case, the social 
policy formulated and declared by this or that opposition organization also 
proceeds from the possibility of its implementation with the help of power le-
vers —  if this organization comes to power or, at least, will be able to influence 
the existing power. Therefore, in any case, real or potential, social policy is an 
integral part of state policy as a kind of holistic system education, those part 
of it that is directly aimed at solving social problems.

The essence of social policy, the range of tasks it solves, the system of di-
rections from which it develops-all this is treated quite differently in science 
and in official documents pursuing practical goals.

The integral object of social policy is, obviously, one of the main subsys-
tems of society, namely, the social sphere of public life. However, this requires 
a correct understanding of what this sphere is. The integral object of social 
policy is, obviously, one of the main subsystems of society, namely, the social 
sphere of social life. However, this requires a correct understanding of

what this sphere is. Recently, widespread got understanding of the social 
sphere as a set of institutions of non-productive sectors of the economy: edu-
cation, health, culture and social welfare. However, this cannot be considered 
theoretically accurate.

It is enough to pay attention to the fact that, with this understanding, in-
dustrial and labor activity is deprived of social components, and consequent-
ly, of social problems. The totality of these institutions can only be called so-
cial infrastructure; elements of which are available, by the way, in production 
and other structures.

Social infrastructure, of course, is an integral part of the social sphere of 
public life, and therefore —  the object of the impact of social policy and social 
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management. But this —  is exactly the part, and not the entire social sphere. 
The main thing in it is a wide range of relations between people and their 
associations —  social relations. They form different social systems, forming 
in their systemic unity, together with the infrastructure necessary for their 
functioning (different institutions), the social sphere of public life.

The functional role of the social sphere in the life of society lies in the fact 
that within its framework there are reproductions and changes in social ties 
between people, the conditions and the way of their life activity, the condi-
tions for the formation and satisfaction of their vital needs.

Therefore and the essence of social policy, the object of influence whose 
sphere is acting, is to contribute to the optimal development of the conditions 
and lifestyle of members of society, perfection —  to give social connections 
and relations between them. The latter, for example, consists in providing 
social differentiation necessary for the normal functioning of society, while 
simultaneously preventing unjustified and dangerous for its stability gaps in 
the standard of living of different groups and categories of the population.

The most important goal of social policy is to ensure the fuller satisfaction 
of the members of society with their vital needs, because of this occasion first 
of all, social relations develop, and it is on this basis social reproduction of so-
cial groups and individuals occurs. At the same time, when it comes to ensur-
ing the vital needs of people in the implementation of social policy, it means 
their satisfactions are not by applying their own efforts of members of society.

In other words, social policy is aimed at providing assistance, supporting 
people from the social system into which they belong, by using the social po-
tential available for this social system. And in the first place —  the financial 
and economic potential. This model of social interaction is very clearly and 
visually embodied in such a mechanism when the state or other institutions of 
society, for example, municipal authorities, use part of their funds collected, 
in particular through the tax system, from those who have sufficient incomes 
to provide material assistance for people who do not have, for objective rea-
sons, the necessary source of livelihood. Such assistance in the most general 
form can be called a social aid (that is, coming from the society, from any 
social system). As a generic concept, it can include pensions, scholarships for 
students, and assistance to citizens who have fallen into difficult life situa-
tions, and other payments, benefits, and other forms of financial assistance. 
The term “social” in this context expresses the fact that the human communi-
ty (this is society) provides assistance, support to its members, carrying out 
their protection.

The tasks of social policy include the application of the state’s efforts 
to improve the working conditions in all sectors and sectors of the nation-
al economy, improve the level of labor safety, and regulate labor relations in 
enterprises and organizations of all forms of ownership. The solution of such 
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tasks is the least that requires the state to use financial resources. For this 
uses other components of the same social potential —  regulatory provisions 
and requirements, organizational and control efforts of state authorities, etc. 
So this direction of state activity is helping the members of society in meeting 
their vital needs by using public potential for these purposes, which is specific 
for social polic.

The implementation of social policy in any case, in all its aspects, with re-
spect to any category of citizens means the implementation of their social pro-
tection. It seems wrong to widely interpret social protection as a phenomenon 
that relates only to the least well-off categories of the population and consists 
in providing them with material support. In fact, in social protection, i. e. In 
the use of the public potential, the forces and means available to society and 
its institutions, need —  only for other aspects of life —  and well-off citizens, for 
example, in social protection in case of illness and need to seek medical help. 
Even more or less wealthy entrepreneurs need social protection, which, as is 
known, requires protection from bureaucratic arbitrariness, and from unscru-
pulous partners, and even direct assistance, support from power-management 
structures in business development, which is an integral part of the social pro-
tection. Finally, in general, all citizens need social protection against criminal 
encroachment or pollution of the natural environment.

All manifestations of social protection represent the implementation of 
certain aspects of social policy. Consequently, the social protection of citizens 
can be considered an essential sign of social policy. Improving the living con-
ditions of people, which is primarily aimed at social policy, means strength-
ening the social protection of the population, both in general and certain cat-
egories of it.
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ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД НЕМАТЕРІАЛЬНОГО 
СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ  

НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

У сучасному розвинутому світі кожне підприємство прагне досягти 
успіху у своїй діяльності. Саме мотивація праці є однією із його складо-
вих. Цій темі присвячено багато наукових праць, набутий багаторічний 
досвід в практиці нашої країни та за кордоном. Проте, й сьогодні ця про-
блема залишається не менш актуальною.

За останні роки спостерігається зростання інтересу до проблем 
управління і мотивації персоналу, з’являються більш вдосконалені ме-
тоди, які мали б сприяти підвищенню результативності праці. Але не 
зважаючи на це, на сучасному етапі розвитку економіки України ще не 
сформований злагоджено діючий механізм ефективної мотивації праці. 
Переглянути систему мотивації та приділити більшу увагу її проблемам 
змушують такі фактори як спад виробництва, інертність у проведенні 
структурної перебудови економіки та незацікавленість персоналу в ре-
зультаті праці.

Проблема пошуку ефективних мотиваційних інструментів набула 
особливої актуальності що до персоналу українських підприємств. Сис-
теми мотивації та стимулювання праці в промисловості являють собою 
практично застарілу систему, де в основі використовується лише матері-
альний принцип стимулювання, який у свою чергу є недосконалим. На 
багатьох підприємствах працівники не мотивовані до праці, таким чином 
це знижує загальний рівень конкурентоспроможності підприємств.

В останні десятиліття відбулися зміни в управлінні підприємствами, 
в результаті яких «людський чинник» почали розглядати як основний 
фактор досягнення довгострокового успіху. Висококваліфікований, пра-
вильно організований персонал визначає долю будь-якого підприємства. 
Створюючи концепцію мотивації на підприємстві, потрібно визначитися 
з об’єктами застосування певних видів матеріального і морального сти-
мулювання. Окремі їх види можуть застосовуватись до всіх категорій 
співробітників, деякі —  до керівного персоналу [3, с. 22].
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Кожне підприємство самостійно обирає для себе найбільш прийнят-
не поєднання матеріального та соціально-психологічного стимулювання 
працівників для досягнення цілей. Від успішності цього рішення зале-
жить швидкість та можливість досягнення поставлених цілей, а також 
ефективність роботи як окремих працівників, так і підприємства в цілому.

В Україні історично так склалося, що досить багато людей працюють 
не для отримання грошової вигоди, а з цілей патріотизму та значущості 
їх праці. Вони відсувають на друге місце матеріальний чинник, з таки-
ми людьми ми стикаємося постійно в колі вчителів, лікарів, науковців 
та інших фахівців професій інтелектуальної та творчої сфери діяльності. 
Цей факт підкреслює значення нематеріального стимулювання в Укра-
їні і передбачає необхідність індивідуального підходу до співробітників 
при розробці та впровадженні системи нематеріального стимулювання. 
Систему стимулювання персоналу не можна назвати ефективною, якщо 
вона заснована тільки на роботі матеріальних чинників (такі як зарплата, 
премії, бонуси) і не включає нематеріальні стимули [1, с. 529]. Традицій-
но вважається, що матеріальні стимули залучають працівників в орга-
нізацію, а нематеріальні —  утримують в ній. Для організації «нематері-
альні» не означає «безкоштовні». Наприклад, соціальні пільги частіше 
приписують до нематеріального стимулювання, оскільки співробітник 
не отримує готівку, але організація витрачає кошти на (додаткове пенсій-
не забезпечення, медична страховка, оплата проїзду, обідів, мобільного 
зв’язку і т. д.). Додаткових витрат вимагають і такі види стимулювання, 
як, наприклад, корпоративні заходи [2, с. 196].

Існують дійсно нематеріальні стимули —  це будь-які види заохочень: 
усна похвала співробітника в присутності його колег, конкурс «Кращий 
працівник», нагородження грамотами і відмітними знаками. Організація 
для підтримки і розвитку ефективної системи мотивування працівників, 
може використовувати такі види стимулювання (розташовано у порядку 
спадання пріоритетів) [4–5]:

1) навчання (тренінги, програми підвищення кваліфікації);
2) можливість самореалізації і творчості (надати свободу дій і при-

йняття рішень);
3) стабільність і престиж (репутація та популярність самої компанії);
4) умови праці (робоче місце, організація простору в офісі);
5) приваблива назва посади;
6) фіксація досягнень (приватне увага і заохочення з боку началь-

ства);
7) участь у прийнятті рішень (почуття причетності самого працівни-

ка до вироблення рішень, наприклад опитування, «голосування» тощо);
Перший метод найбільш популярний, тому що підприємство фак-

тично інвестує у свій інтелектуальний капітал і стимулює співробітни-
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ків. Можливість самореалізації і творчості —  наймеш затратний метод 
і достатньо ефективний, тому він на другому місці. Компанія повинна 
працювати над своїм іміджем, щоб вона могла конкурувати за ефективну 
робочу силу, а якщо вона конкурентоспроможна на ринку людських ре-
сурсів, то й мотивація працюючих буде на рівні, конкурувати вона може 
стабільністю, та наданням сприятливих умов праці. Для деяких людей 
приваблива назва також має велике значення, а для підприємства не про-
блема змінити назву, тому, це не дуже затратний метод. Фіксація досяг-
нень, як і участь у прийнятті рішень, не є дуже затратними методами, але 
є доволі ефективними, тому вони на 6–7 місці.

Сьогодні стало модно використовувати такий вид стимулювання 
співробітників як стимулювання вільним часом. Наприклад, співробіт-
нику можуть бути надані додаткові вихідні дні, зменшена тривалість ро-
бочого дня за рахунок високої продуктивності праці, встановлений гнуч-
кий графік роботи, призначати відпустку у зручний для співробітника 
час.

З метою підвищення ефективності мотиваційних заходів керівни-
кам підприємств необхідно дотримуватись певних правил: розвивати 
і підтримувати почуття самоповаги у працівників, надавати їм більше 
можливостей відчуття самостійності і контролю ситуації, заохочення за 
досягнення проміжних цілей, прояв постійної уваги з боку керівництва, 
підтримання розумної внутрішньої конкуренції та надання можливості 
співробітникам відчути себе переможцями [5, с. 211].

Важливо також проявляти інтерес до зовнішніх інтересів та хобі, на-
вчити підлеглих вимірювати рівень успішності проведеної роботи, поси-
лювати взаємодію в колективі та мотивувати знаннями, регулярно пере-
віряти задоволеність персоналу своєю роботою, проводити неформальні 
бесіди та відкриті зустрічі, налагодити збір відгуків і пропозицій. Керів-
ництву необхідно розуміти, що саме змушує людей працювати, чого вони 
потребують і чому вибирають той чи інший спосіб дій.

Таким чином, стимулювання персоналу є одним з основних засобів 
забезпечення вигідного використання ресурсів, одержання максималь-
ного зворотного зв’язку від використання наявних трудових ресурсів, що 
дозволить збільшити сукупну результативність і прибутковість діяльно-
сті організації.

Досить важливе значення серед нематеріальних стимулів працівни-
ків у діяльності підприємств України відіграють моральне заохочення до 
праці, залучення персоналу до участі в управлінні підприємством, через 
особистий приклад керівника, формальне та неформальне спілкування, 
професійне і кар’єрне зростання, справедливість оцінки керівником ре-
зультатів праці підлеглого, соціальний розвиток колективу та формуван-
ня корпоративної культури, збагачення змістовності праці та можливість 
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новаторства, а також покращення естетичних умов праці і формування 
творчої атмосфери в колективі.

Крім того, вирішальну роль відіграють такі чинники як графіки чер-
говості відпусток, можливість пройти навчальний курс з підвищення 
кваліфікації чи стажування за кордоном, розробка і впровадження захо-
дів політики диференційного стимулювання.
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СТРАХОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ЕФЕКТИВНА 
УМОВА ПЕРСПЕКТИВНОГО ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ КОМПАНІЇ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Перехід до ринкової економіки поставив ряд принципово нових за-
вдань, у тому числі найважливіше —  максимально ефективне викори-
стання кадрового потенціалу страхової компанії. Динамічний розвиток 
та значний потенціал страхового ринку України, зростаюча конкуренція 
серед страховиків обумовлюють створення та застосування ефективної 
системи управління діяльністю страхових компаній.

Страховий менеджмент —  це система управління у сфері страхової 
діяльності, складовими якого є: планування, організація, мотивація, кон-
троль, мистецтво спілкування, визначення мети й мотивації її досягнен-
ня [5]. Управління персоналом —  це специфічний вид управлінської ді-
яльності, об’єктом якої є колектив працівників —  персонал. Управління 
персоналом також означає цілеспрямований вплив на людину як носія 
здатності до праці з одержанням якнайбільшого результату від його ді-
яльності [4].

Критерієм ефективності управління страховою компанією є досяг-
нення та збереження нею фінансової стабільності в умовах динамічного 
розвитку страхового ринку України та змін на фінансовому ринку [1].

За останні роки український страховий ринок розвивався стрімкими 
темпами, про що свідчать статистичні дані Державної комісії з регулю-
вання ринків фінансових послуг України. Якість функціонування вітчиз-
няного страхового ринку яскраво виявила політична криза у 2013–2014 
роках.
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Рис. 1. Динаміка розвитку страхового ринку України  
у 2010–2016 роках (в млн грн.) [3]

Бачимо, що страхові організації мають підвищену чутливість до 
впливу зовнішніх чинник та неефективний менеджмент, який не забез-
печив фінансової стійкості страховим компаніям.

Також, на сьогоднішній день, найбільш відчутними для сучасного 
страхового ринку є ризики, спричинені такими чинниками, як: зміна 
курсу валют, відсоткових ставок та вартості нерухомості, недостатність 
страхових премій і страхових резервів, катастрофічні збитки, помилки 
персоналу, недосконале законодавство та ін. [6].

Для забезпечення фінансової надійності страхових компаній необ-
хідно розробити систему тактичного менеджменту, що дасть змогу комп-
лексно вирішити описані вище базові проблеми управління нею та вра-
ховуватиме зовнішні впливи.

Проаналізувавши сучасний стан страхового ринку України, можна 
зробити висновок, що для успішного управління страховою компанію 
потрібно звернути увагу на пріоритетні механізми розвитку страхового 
менеджменту в Україні, а саме:

1) розробка стратегії з питань формування кваліфікованого персоналу;
2) розподіл персоналу та моніторинг зайнятості;
3) прозорі та ефективні комунікації між різними підрозділами ком-

панії;
4) регулювання оплати праці страхових компаній, а саме забезпечен-

ня реального змісту заробітної плати та базування заробітної плати на 
результатах індивідуальної праці й ефективності роботи відповідного 
структурного підрозділу;

5) термінова зміна страхового законодавства відповідно до сучасних 
європейських вимог (директива 2009/138/ ЄС та інші) [2];
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6) введення податкових пільг, лізингових та аналогічних контрактів 
щодо розвитку інновацій, в т. ч. сучасних ІТ —  систем;

7) розвиток банківсько-страхової інтеграції як моделі взаємовигідно-
го розвитку бізнесу;

8) розвиток інструментів антикризового менеджменту;
9) створення гарантійних фондів по видам страхування для підви-

щення іміджу надійних страхових компаній.
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ОЦІНКА ВАРТОСТІ БІЗНЕСУ:  
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Сучасна теорія та практика ведення бізнесу в Україні доводить, що 
від результатів оцінки вартості компанії залежать не тільки інтереси його 
власників, але і подальший її розвиток.

Так, під оцінкою бізнесу слід розуміти процес встановлення вартості 
компанії (підприємства) як певного майнового комплексу, який здатний 
забезпечити отримання прибутку власникам. Даний вид оцінки передба-
чає визначення вартості усіх активів підприємства, в тому числі вартості 
нерухомого майна, вартості машин й устаткування, вартості складських 
запасів, вартості фінансових вкладень чи вартості нематеріальних акти-
вів. Поряд з тим з’ясовано, що оцінка бізнесу також передбачає оцінюван-
ня рівня ефективності функціонування компанії, її минулих, дійсних й 
майбутніх доходів, а також визначення конкурентних переваг і перспек-
тив подальшого розвитку [1].

У контексті цього постає питання: для чого все ж таки потрібна оцін-
ка вартості бізнесу?

На аналізу літературного джерела [1] з’ясовано, що оцінка вартості 
бізнесу проводиться з метою: продажу підприємства (бізнесу); прода-
жу частини бізнесу; реорганізації чи ліквідації підприємства; купівлі чи 
продажу акцій підприємства на ринку цінних паперів; купівлі чи прода-
жу частки у статутному капіталі підприємства; передачі підприємства 
у оренду; розроблення та реалізації інвестиційного проекту щодо роз-
витку підприємства; одержання кредиту під заставу майна підприємства 
(іпотеки); страхування майна підприємства; переоцінювання основних 
фондів; визначення податкової бази, необхідної для обчислення податку 
на майно підприємства [1] (за інформацією Експертно-оціночної фірми 
«Counterpart»).
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Водночас експерти Українського агентства фінансового розвитку 
І. Телятніков та В. Олейніков [2] наголошують на тому, що вартість біз-
несу можна визначити за допомогою таких трьох підходів, як витратний 
підхід, дохідний підхід та порівняльний підхід. Тут варто зауважити, що 
подані підходи до оцінки вартості бізнесу передбачають використання 
методу дисконтування, суть якого полягає у приведення майбутньої вар-
тості бізнесу до теперішнього моменту часу із використанням відповідної 
дисконтної ставки [2].

Щодо змісту цих підходів, то відповідно до інформації на сайті ком-
панії «BGT consulting» [3] можна стверджувати, що за витратним підхо-
дом вартість бізнесу визначається сумою ринкової вартості активів, що 
задіяні у бізнесі. Згідно дохідного (прибуткового) підходу вартість бізне-
су визначається обсягом (величиною) потоків та вигод, що одержуються 
підприємством. Натомість, порівняльний підхід передбачає проведення 
оцінки вартості бізнесу у відповідності до ринкової вартості бізнесу ана-
логічних компаній —  об’єктів порівняння [3].

Поряд з тим, І. Телятніков та В. Олейніков [2] дотримуються думки, 
що: 1) витратний підхід передбачає використання методу чистих активів; 
2) ключовими методами оцінки дохідного підходу є: моделі постійного 
росту FCFE та FCFF, модель Гордона GGM, модель економічної дода-
ної вартості Б. Стюарта (EVA), двофазні моделі дисконтування дивіден-
дів, модель грошового потоку —  рентабельності інвестованого капіталу 
(CFROI чи CVA) та модель ринкової доданої вартості (MVA); 3) до чис-
ла методів порівняльного підходу відносять лінійно-регресійний аналіз, 
кластерний аналіз, метод мультиплікаторів та нейронні мережі [2].

Крім цього, виходячи із досвіду керівників ТзОВ «Компанія 
«Про-Консалтинг» [4], що спеціалізується на наданні послуг із оцінки 
вартості бізнесу, доцільно також відмітити, що проведення оцінки варто-
сті підприємства (бізнесу) включає [4]:

1) аналіз інформації про підприємство (зокрема про історію розвит-
ку, вид діяльності, цілі та завдання, структуру акціонерного капіталу, 
кадровий потенціал, систему управління, взаємовідносини із клієнтами, 
конкурентні переваги, фінансовий стан, сильні і слабкі сторони діяльно-
сті, можливості та загрози функціонування);

2) аналіз цільового ринку (включає аналіз особливостей та тенденцій 
розвитку, дослідження конкурентного середовища, прогнози розвитку); 
3) аналіз стратегії підприємства з урахуванням необхідних ресурсів та їх 
характеристикою;

4) оцінювання вартості бізнесу (із використанням витратного, дохід-
ного (прибуткового) та ринкового (порівняльного) підходів);

5) формування висновків стосовно вартості компанії за результатами 
проведеної оцінки.
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Таким чином, об’єктивна оцінка вартості бізнесу дозволить [4]: 
1) встановити реальну вартість підприємства при прийнятті рішення, 
зокрема при його продажі або реструктуризації; 2) оцінити рівень прива-
бливості інвестування в поточний бізнес з позиції потенційного інвесто-
ра; 3) побудувати власнику ефективну та результативну систему управ-
ління підприємством.
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ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ  
В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНТЕРНЕТ-ЕКОНОМІКИ

Постановка проблеми. Стрімке поширення і розвиток інформацій-
них технологій в поєднанні з новим етапом розвитку економічних відно-
син сприяють активному поширенню електронної торгівлі. Переваги, які 
надають нові інформаційні технології щодо форм і способів ведення біз-
несу, здійснення продажів і здійснення покупок, привертають все більше 
число учасників економічних відносин.

Активне використання інформаційних технологій, яке спостерігаєть-
ся в Україні в останні роки, а також збільшення обсягу інвестицій в Інтер-
нет призводять до швидкого розвитку систем електронної торгівлі, функ-
ціональні можливості яких постійно розширюються і ускладнюються 
[4]. Використання інтернет-технологій у розвитку електронної торгівлі 
підвищує ефективність і вносить суттєві корективи в організацію торгів-
лі товарами і послугами. Електронна торгівля —  найдинамічніша сфера 
інтернет-економіки, що потребує особливі підходи для її вивчення.

За останні роки опубліковано чимало робіт присвячених економіч-
ним аспектам функціонування підприємств в середовищі Інтернет. До їх 
числа відносяться публікації К. Коллі, К. Пейтел. Специфічні проблеми, 
пов’язані з розвитком інтернет-комерції і інтернет-торгівлі висвітлені 
в роботах таких авторів як Т. Хоффман, А. Саммер, М. Мак-Нілл, а також 
у вітчизняних, зокрема, Н. Борейко Т. Затонацької, В. Плескач та інших. 
Проте, цілий ряд проблем розвитку інтернет-торгівлі і багато її аспектів 
продовжують залишатися не дослідженими.

Метою роботи є дослідження особливостей електронної торгівлі 
в умовах існування української інтернет-економіки.

Виклад основного матеріалу. Інтернет-економіка трактується най-
частіше як мережева системно організована просторова структура взає-
мовідносин між економічними суб’єктами. Вона включає в себе індустрію 
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створення і використання нових інформаційних технологій та продуктів, 
телекомунікаційні послуги, електронний бізнес, електронну комерцію, 
електронні ринки, телебанкінг й інші складові компоненти [4]. Тому ін-
тернет-економіку слід розглядати як сукупність економічних зв’язків, що 
складаються в процесі створення, розподілу і використання галузевих 
ресурсів, що утворюють його матеріальну та «віртуальну» базу.

Електронна торгівля являє собою складовий компонент інтернет-е-
кономіки, безперервну оптимізацію товарів і послуг певної організації, 
а також виробничих зв’язків за рахунок застосування цифрових техноло-
гій і використання Інтернет як первинного засобу комунікації [4].

У спеціальній економічній літературі поняття електронна торгівля 
має багато авторських та декілька офіційних визначень. Американські 
вчені А. Саммер та Гр. Дункан у своїй роботі «Електронна комерція» [6] 
розмежовують поняття електронна комерція та електронна торгівля, за-
значаючи, що друга є лише категорією першої, що обмежується безпо-
середньо операцією купівлі-продажу. Так, у Законі України «Про елек-
тронну комерцію» [1] терміни «електронна комерція» та «електронна 
торгівля» вживаються у різних значеннях:

1) електронна комерція —  відносини, спрямовані на отримання при-
бутку, що виникають під час вчинення правочинів щодо набуття, зміни 
або припинення цивільних прав та обов’язків, здійснені дистанційно 
з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, внаслідок 
чого в учасників таких відносин виникають права та обов’язки майново-
го характеру;

2) електронна торгівля —  господарська діяльність у сфері електро-
нної купівлі-продажу, реалізації товарів дистанційним способом по-
купцю шляхом вчинення електронних правочинів із використанням ін-
формаційно-телекомунікаційних систем. Тому слід розрізняти поняття 
«електронна комерція» та «електронна торгівля».

«Електронна торгівля —  це торгівля через мережу Інтернет за допо-
могою комп’ютерів покупця і продавця товарів» [3]. Серед вітчизняних 
вчених панують визначення електронної торгівлі, як виду бізнес-актив-
ності, в якій комерційна взаємодія суб’єктів бізнесу здійснюється за до-
помогою глобальної комп’ютерної мережі Інтернет. На нашу думку, не 
обов’язково розглядати електронну торгівлю тільки як торгівлю за до-
помогою комп’ютера, а вважати електронну торгівлю як торгівлю, яка 
здійснюється через мережу Інтернет за допомогою різних пристроїв.

Отже, електронна торгівля, на відміну від електронної комерції, охо-
плює не весь процес товарно-грошового обміну, а являє собою викори-
стання Інтернет як середовище для проведення операцій купівлі-прода-
жу товарів і послуг, починаючи з реклами продукту і закінчуючи власне 
угодою купівлі-продажу.
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Особливості електронної торгівлі в умовах розвитку інтернет-еко-
номіки слід пов’язувати з розвитком інтернет-технологій в країні. Адже 
в своєму розвитку, одні країни значно просунулись вперед, частина їх на-
здоганяє, а інші просуваються повільно. Згідно з опублікованим Всесвіт-
нім економічним форумом (World Economic Forum) Глобальним звітом 
про розвиток інформаційних технологій-2016 (The Global Information 
Technology Report) [7], Україна за рівнем розвитку інформаційно-комуні-
каційних технологій суттєво поступається країнам СНД і Східної Європи.

Оскільки в Україні відсутнє належне правове забезпечення, це спо-
нукає учасників електронної торгівлі до шахрайства та безвідповідальних 
дій у даній сфері. На нашу думку, не сприяє розвитку електронної торгівлі 
в нашій країні низька ефективність судової системи та проблеми із захи-
стом інтелектуальної власності. Також, на відміну від Європейського офі-
су зі статистики Євростат (Eurostat), Державна служба статистики Украї-
ни не враховує ключові показники, пов’язані з електронною торгівлею.

Висновок. Впродовж останніх років в Україні спостерігається ін-
тенсивне зростання інтернет-торгівлі за допомогою різних ґаджетів (те-
лефони, планшетні комп’ютери тощо). Однак серед головних проблем 
подальшого розвитку електронної торгівлі в Україні є відсутність необ-
хідного законодавчого регулювання її діяльності. На сьогодні головним 
завдання держави залишається адаптація законодавчої бази до світових 
стандартів з метою підвищення ефективності електронної торгівлі в умо-
вах розвитку інтернет-економіки. Відтак ці правила Україні необхідно 
напрацьовувати та впроваджувати, у чому і вбачаємо перспективу наших 
подальших досліджень.
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ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ В УКРАЇНІ

Мета —  аналіз сучасного стану та проблем здійснення фінансових ін-
вестицій в Україні.

Завдання —  охарактеризувати та визначити сучасний стан та пробле-
ми фінансових інвестицій в Україні.

Об’єкт дослідження —  стан фінансових інвестицій в Україні.
Предмет дослідження —  оцінка рівня фінансового інвестування 

в Україні.
Методи дослідження —  порівняння, спостереження, аналізу, синтезу. 

Засоби дослідження —  праці вчених з теорії та практики інвестування, 
чинні законодавчі акти, які регламентують процес фінансового інвесту-
вання.

Наукова новизна —  визначення сучасних проблем фінансових інвес-
тицій та шляхів їх подолання з урахуванням сучасних тенденцій у роз-
витку фінансового ринку в Україні.

Практичне значення —  визначення та аналіз шляхів подолання про-
блем фінансових інвестицій в Україні.

Ринок фінансових інвестицій є ринком, на якому відбувається обмін 
фінансовими ресурсами, надання кредиту та мобілізація капіталу. Об’єк-
тивною підставою функціонування ринку інвестицій є невідповідність по-
треби в фінансових ресурсах з наявністю джерел задоволення цієї пот реби.

Ринок фінансових інвестицій є одним з механізмів забезпечення кон-
курентоспроможності економіки країни, оскільки розподіл фінансових 
ресурсів на цьому ринку відбувається на конкурентній основі, що доз-
воляє спрямувати інвестиційні потоки у найбільш привабливі сегменти 
економіки і тим самим сприяти економічному зростанню [5].

Під інструментами фінансового ринку слід розуміти засіб інвесту-
вання, що передбачає застосування права (в тому числі договірного) його 
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власника на отримання за певних умов грошових коштів (або інших фі-
нансових активів) від реалізації такого засобу.

Аналіз інвестиційного середовища, інвестиційного клімату та стан 
правової бази здійснення інвестиційної діяльності дають підстави виді-
лити негативні характеристики в інвестиційній сфері України: неефек-
тивна інвестиційна політика держави, про що свідчить тривалий процес 
«проїдання» основного капіталу та небажання багатьох суб’єктів госпо-
дарювання працювати в легальному секторі; невідповідність діючої амор-
тизаційної політики вимогам часу; недосконалість законодавчо-норма-
тивної бази щодо інвестиційної сфери; несприятливий інвестиційний 
клімат; правова нестабільність, низька ефективність господарювання, 
корупція, неадекватний податковий тиск на товаровиробника; невисока 
культура супроводження інвестиційного процесу; відсутність розвине-
ної інфраструктури інвестиційного ринку; відсутність програми нала-
годження ефективного співробітництва зі стратегічним іноземним інвес-
тором [4].

Підсумовуючи вище зазначені негативні характеристики в інвести-
ційній сфері України, на мою думку, до головних проблем розвитку рин-
ку фінансових інвестицій в України можна віднести наступні:

 – відсутність системи гарантування вкладів фізичних осіб в ІСІ;
 – значний рівень недовіри населення як до фінансово-кредитної сис-

теми в цілому, так і до НФУ зокрема, викликаний цілою низкою 
фінансових «обвалів» та махінацій за роки незалежності України;

 – нерозвиненість регіональної мережі переважної більшості компа-
ній з управління активами (КУА) та інформаційного висвітлення 
їх діяльності у суспільстві

 – обтяжливість податкового законодавства, наслідком чого стало ви-
користання ІСІ тіньових схемах;

 – відсутність достатнього асортименту сучасних високодохідних фі-
нансових інструментів [3].

Отже, наявність низки проблем у сфері здійснення та управління 
фінансовими інвестиціями зумовлює необхідність пошуку напрямків їх 
вирішення.

В цілому, активізації здійснення фінансового інвестування та підви-
щення ефективності управління ними має сприяти стабільний розвиток 
ринку цінних паперів, створення сприятливого інвестиційного клімату 
у країні та якісне державне регулювання інвестиційної сфери.

Для досягнення цієї мети, на мою думку, слід вжити низку заходів:
 – захистити права та інтереси інвесторів через прийняття відповід-

них нормативно-правових актів;
 – зосередити торгівлю цінними паперами на організованому ринку 

та забезпечити його прозорість;
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 – сприяти запровадженню нових фінансових інструментів на фондо-
вому ринку та поліпшенню їх інвестиційних характеристик;

 – забезпечити відкритість інформації суб’єктів ринку цінних папе-
рів з метою отримання інвесторами надійних даних щодо об’єктів 
інвестування й вартість цінних паперів для ефективного розподілу 
капіталу.

Отже, з огляду на вищесказане, можна стверджувати, що перспективи 
розвитку фінансових інвестицій в Україні будуть пов’язані з вирішенням 
наступних трьох завдань: забезпечення стабільності ринку фінансових 
інвестицій; інформаційна прозорість ринку інвестицій; впровадження 
механізму захисту інтересів інвесторів. Також, необхідним буде досяг-
нення оптимального поєднання трьох основних критеріїв якості фінан-
сового нагляду з боку держави —  ефективності, економічності та дотри-
мання ринкових принципів.

Таким чином, для того, щоб вітчизняний ринок фінансових інвес-
тицій зміг виконувати функцію інструменту перетоку інвестиційного 
капіталу, він повинен набути основних ознак ринку, тобто стати більш 
містким, ліквідним та масовим. Це зумовить перетворення управління 
фінансовими інвестиціями суб’єктами інвестування у важливу складо-
ву їх інвестиційної діяльності, адже інвестиції у фінансові активи для 
будь-якого суб’єкта господарювання є ефективним інструментом рес-
труктурування його коштів.

Список літератури

1. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (Електронний 
ресурс) —  Режим доступу: http://www. nssmc.gov.ua/

2. Яцюк Г. В. Модернізація торгівельної інфраструктури ринку цінних папе-
рів / Г. В. Яцюк // Фінансова інфраструктура України: проблеми та напрямки 
розвитку: зб. тез Всеукр. наук. —  практ. конф. —  К.: Криниця, 2013 —  С. 170–172.

3. Николишин І. Ю. Роль та значення фінансового ринку в фінансовій систе-
мі / Николишин І. Ю. — «Young scientist» —  2014. — № 7. —  С. 53–55

4. Гатеж С. А. Проблеми формування та перспективи розвитку інвестиційно-
го ринку в Україні / С. А. Гатеж, Ю. В. Шмагіна —  (Електронний ресурс) —  Режим 
доступу: http://www.rusnauka. com/2_ANR_2010/Economics/4_57537.doc.htm.

5. Москвін С. Інвестиційний ринок України: передумови та проблеми фор-
мування у контексті світової фінансової кризи / С. Москвін // Фінансовий ри-
нок України —  2013 —  № 3 —  С. 8–12

6. Проблеми функціонування інвестиційного ринку та шляхи їх вирішення « 
Наукове товариство Івана Кушніра.

7. Проблеми та перспективи розвитку інвестиційного ринку України « Нау-
кове товариство Івана Кушніра.

8. «Ринок фінансових послуг в Україні:. Универсальная.



-51-

Секція 6. Фінанси, гроші і кредит, страхування і біржова справа  

Скочко Ж. В.
Студентка

Київський національний університет технологій та дизайну
м. Київ, Україна

ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА  
ТА ШЛЯХИ ЇЇ ЗМІЦНЕННЯ

Мета —  аналіз особливостей оцінки та напрями підвищення рівня 
фінансової стійкості підприємства з урахуванням сучасних умов госпо-
дарювання в Україні.

Завдання —  охарактеризувати фактори впливу, умови оцінки та на-
прями підвищення ефективності рівня фінансової стійкості підприєм-
ства в умовах ринкової економіки Україні.

Об’єкт дослідження —  показники оцінки та стан фінансової стійкості 
підприємства.

Предмет дослідження —  оцінка рівня фінансової стійкості підприєм-
ства.

Методи дослідження —  порівняння, спостереження, аналізу, синтезу.
Засоби дослідження —  праці вчених з теорії та практики фінансового 

менеджменту, чинні законодавчі та нормативно-правові акти.
Наукова новизна —  визначення сучасних факторів впливу та шляхи 

підвищення рівня фінансової стійкості з урахуванням сучасних тенден-
цій у розвитку господарюючих суб’єктів в Україні.

Практичне значення —  визначення та аналіз шляхів підвищення рів-
ня фінансової стійкості та надійності підприємств в Україні.

Аналіз сучасної наукової літератури дозволяє визначити сутність по-
няття фінансової стійкості підприємств як певної складової фінансової 
безпеки, яка полягає у наявності певного рівня фінансового міцності, що 
характеризується показниками: рівнем фінансової незалежності та збалан-
сованості, якістю використання фінансових інструментів, технології та по-
слуг; стійкістю до фінансових загроз; здатністю підприємства забезпечувати 
реалізацію фінансових інтересів, а також місії і завдань достатніми обсягами 
власних фінансових ресурсів; спрямованістю на ефективний та сталий роз-
виток [2, с. 83].

Треба зауважити, що небезпеки та загрози, які впливають на фінансо-
ву стійкість, можна поділити на зовнішні (які не залежать від діяльності 
підприємства) та внутрішні (які безпосередньо залежать від діяльності 
підприємства), а також на існуючі та можливі.
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До зовнішніх факторів, які впливають на рівень фінансового стійко-
сті підприємства, відносять економічні, правові, ринкові, технологічні та 
технічні, географічні, соціально-культурні, міжнародні.

Внутрішні фактори впливу на рівень фінансової стійкості це: кадро-
вий потенціал, засоби праці, інформаційне забезпечення прийняття рі-
шень, системні фактори.

Таким чином, функціонування підприємств та формування їх фінан-
сової стійкості повністю залежить від сукупності факторів зовнішнього 
і внутрішнього середовища, та інших джерел, що впливають на систе-
му управління фінансовою стійкістю. Важливість визначення факторів 
впливу дає змогу підприємствам адаптуватись до постійної зміни сере-
довища та успішно виживати в умовах конкуренції, при цьому процес 
адаптації потребує здатності до розвитку, трансформації елементів гос-
подарської діяльності та системи управління в такому напрямку, який 
забезпечує фінансову безпеку.

Стан рівня фінансової стійкості кожного підприємства можна оціни-
ти за допомогою системи певних показників, до яких відносяться:

 – фінансові коефіцієнти;
 – стан дебіторської і кредиторської заборгованості;
 – темпи зростання прибутку, реалізації продукції, активів.

Процес забезпечення нормального рівня фінансової стійкості базу-
ється на відповідному механізмі його управлінням, під яким розглядають 
сукупність станів та процесів, з яких складається управління щодо про-
тидії небезпекам, загрозам та ризикам [5, с. 71].

Загальна стратегія управління рівнем фінансової стійкості підприєм-
ства та її зміцнення в умовах нестабільного існування повинна включати 
наступні складові:

 – стратегія випереджаючої протидії, яка обумовлена наявністю на 
підприємстві сучасних інформаційних ресурсів, високопродуктив-
них технологій, кваліфікованих спеціалістів, достатньої кількості 
усіх видів ресурсів, конкурентоспроможної продукції.

 – стратегія адекватної відповіді загрозам, яка полягає в прийнятті 
керівництвом підприємства рішень, спрямованих на нейтраліза-
цію зовнішніх і внутрішніх постійно виникаючих погроз, на основі 
фінансового аналізу та зовнішнього середовища підприємства.

 – стратегія захисту, яка припускає забезпечення захисту інформації 
і майна підприємства, а також —  безпеки персоналу

 – моніторинг ризиків та загроз, що проводиться з метою аналізу та 
систематизації ризиків підприємства для подальшого прийняття 
відповідних рішень.

В процесі реалізації вибраної стратегії управління фінансовою стій-
кістю підприємства необхідна взаємодія всіх учасників процесу управ-
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ління, щоб їх зусилля були скоординованими і узгодженими, оскільки 
від цього залежить кінцевий результат та досягнення поставленої мети 
[4, с. 205].

Кожен з учасників процесу реалізації стратегії управління фінансо-
вою стійкістю повинен чітко знати, хто яку роботу виконує і за що несе 
відповідальність, основні заходи з безпеки повинні бути відомі учасни-
кам даного процесу і всім співробітникам підприємства, що дозволить 
вчасно виявити потенційні і реальні небезпеки та загрози, запобігти їх 
виникненню і негативному впливу на діяльність підприємства.

Таким чином, кожне сучасне підприємство повинно управляти фі-
нансовими ризиками, котрі виникають через різні дестабілізуючі чинни-
ки. Для забезпечення фінансової безпеки та можливості передбачення 
ризиків повинна існувати певна система управління фінансовою безпе-
кою підприємства в цілому, на кожному підприємстві важливим завдан-
ням є розробка дієвої стратегії управління фінансовою безпекою, яка ха-
рактеризується тісним взаємозв’язком і взаємообумовленістю її окремих 
складових.
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ПЕРСПЕКТИВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 
БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ В УКРАЇНІ

Мета дослідження. Метою мого дослідження є аналіз стану засад ін-
формаційної безпеки банківських установ, джерел основних загроз бан-
ківського сектору. Визначення основних шляхів політики управління 
інформаційною безпекою в Україні з метою досягнення максимальної 
якості та дієвості банківської системи.

Актуальність. Питання інформаційної безпеки в Україні є органічною 
складовою національної, тому її поглиблений аналіз формує базові знан-
ня та уявлення про національну безпеку, однією з складових якої —  є за-
безпечення конфіденційності інформації різного рівня, яка обробляється 
в системі банківських установ. Вважаю, що поглибленого аналізу заслу-
говують наступні чинники, які впливають на розуміння стану та перспек-
тив інформаційної безпеки банківських установ, а саме це: потужні кроки 
розвитку інформаційних технологій; всеохоплююча глобалізація інфор-
маційного середовища; значення інформації у сучасному світі, як основ-
ного атрибуту, від якого в перспективі залежить загальна ефективність 
сучасної діяльності Банківської системи та життєдіяльності суспільства 
загалом; принциповість інформаційних технологій щодо змінення обся-
гів і важливості інформації, яка обертається в різноманітних технічних 
засобах її збереження, обробки та передачі; загальна комп’ютеризація ос-
новних сфер діяльності, що в свою чергу призводить до появи широкого 
спектру внутрішніх і зовнішніх загроз, різноманітних нетрадиційних ка-
налів втрати інформації і несанкціонованого доступу до неї.

Слід зазначити, що дана тема хоч і є актуальною, але юристами —  
науковцями досліджується мало. Мною проаналізовані роботи вітчиз-
няних фахівців, які досліджували окремі аспекти проблеми, доцільно 
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виокремити праці: В. А. Ліпкан, Ю. Є. Максименко, В. М. Желіховський, 
О. І. Косілова, Микола Дмитренко, Я. Малик.

Основні результати дослідження. Під засадами інформаційної безпеки 
банківських установ потрібно розуміти нормативно-правове регулювання за-
хисту всіх інформаційних ресурсів банківських установ, що регулюються нор-
мами Закону України «Про банки і банківську діяльність», Законом України 
«Про інформацію» та Законом України «Про електронну комерцію».

Слід зазначити окремо, про стратегію розвитку інформаційного су-
спільства в Україні від 2013 року відповідно до якої вважаю за потрібне 
виділити пріоритети діяльності в галузі забезпечення інформаційної без-
пеки, що спрямовані на:

1) створенню захищених інформаційно-телекомунікаційних систем, 
запровадження сучасних захищених інформаційних технологій в інтере-
сах державного управління;

2) створення ефективної системи виявлення та запобігання загрозам 
державних електронних інформаційних ресурсів, у тому числі щодо про-
тидії розповсюдженню комп’ютерних вірусів, програмних і апаратних 
закладок, а також витоку інформації технічними каналами та за рахунок 
несанкціонованих дій;

3) забезпечення цілісності, доступності та конфіденційності інфор-
маційних ресурсів України, які створюють умови для розвитку особи, 
стійкого функціонування суспільства і держави, захисту персональних 
даних та інформації, що перебуває у володінні фізичних, юридичних осіб 
та держави, від зовнішніх і внутрішніх інформаційних загроз, зокрема 
шляхом протидії комп’ютерним злочинам;

4) забезпечення безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем 
органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інформа-
ційно-телекомунікаційних систем, які функціонують в інтересах управ-
ління державою, задовольняють потреби оборони та безпеки держави, 
кредитно-банківських та інших сфер національної економіки, систем 
управління об’єктами критичної інфраструктури;

5) удосконалення нормативно-правової бази щодо забезпечення ін-
формаційної безпеки, зокрема кібернетичної безпеки національної кри-
тичної інфраструктури;

6) впровадження захищеного механізму ідентифікації учасників 
електронної взаємодії;

7) формування системи моніторингу безпеки інформаційних ресур-
сів та систем.

8) розвитку інформаційного суспільства в Україні. [1]
Потрібно зазначити, що в питаннях інформаційної безпеки банків-

ських установ важливе місце займають і нормативні акти НБУ з питань 
організації і управління інформаційною безпекою.



Секція 6. Фінанси, гроші і кредит, страхування і біржова справа  

-56-

Так, станом на 2017 рік Національним банком України затверджений 
План підготовки проектів регуляторних актів, які розподілені за періо-
дичністю виконання до кінця 2017 року. Вважаю, що запланована і вико-
нана робота першого кварталу щодо урегулювання порядку погодження 
засобів криптографічного захисту інформації для використання в НБУ 
та банківській системі України, суттєво і перспективно підсилило роботу 
банківського сектору взагалі.

Крім цього пропоную звернути увагу, що політика інформаційної 
безпеки банків —  це внутрішній нормативний документ, який описує та 
регламентує систему управління інформаційною безпекою банку. Полі-
тика складається у відповідності до вимог законодавства України та ре-
комендацій стандартів НБУ. Тому наступним кроком у другому кварталі 
2017 року Національним банком України заплановане затвердження По-
ложення про організацію заходів із забезпечення інформаційної безпеки 
в банківській системі України» основною метою цільового прийняття 
якої є: урахування вимог та рекомендацій національних стандартів із 
питань інформаційної безпеки ДСТУ ISO/ 27001:2015 «Інформаційні 
технології. Методи захисту. Системи управління інформаційною без-
пекою. Вимоги (ISO/IEC27001:2013; Cor 1:2014, IDT)» та ДСТУ ISO/
IEC27002:2015 «Інформаційні технології. Методи захисту. Звід практик 
щодо заходів інформаційної безпеки (ISO/IEC27002:2013; Cor 1:2014, 
IDT», що вступають у дію з 01.01.2017, врегулювання порядку укладання 
та ведення договорів із питань забезпечення засобами захисту інформації 
Національного банку банківських та інших установ, які є безпосередні-
ми учасниками системи електронних платежів та інформаційних задач 
Національного банку України, удосконалення порядку взаємодії цих 
установ із Національним банком України під час забезпечення засобами 
захисту інформації, впровадження нової апаратури захисту, що базується 
на апаратній платформі, для вдосконалення підходів до перевірок стану 
інформаційної безпеки організацій. [2, с. 1–2].

Також перспективним вважаю заплановану регуляторну політику 
НБУ до кінця року, щодо: удосконалення порядку відкриття та вико-
ристання рахунків клієнтів банків; удосконалення порядку електронно-
го документообігу при здійсненні документарних операцій та операцій 
з електронними грошима; удосконалення порядку ведення Реєстру ау-
диторських фірм, які мають право на проведення аудиторських переві-
рок банків, уточнення переліку документів, що подаються аудиторською 
фірмою для включення до Реєстру, та порядку прийняття рішень із пи-
тань ведення Реєстру; удосконалення та приведення у відповідність до 
вимог нормативно-правових актів, приміщень небанківських фінансових 
установ в Україні; приведення нормативно-правових актів НБУ у від-
повідність до поточних соціально-економічних умов та міжнародних 
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зобов’язань України; Удосконалення питань, пов’язаних із порядком 
проведення перевірок юридичних осіб, які отримали ліцензію НБУ на 
надання банкам послуг з інкасації, з питань організації та здійснення ін-
касацій коштів та перевезення валютних цінностей. [2, с. 3–4].

Кожен Банк в рамках даної політики під інформаційною безпекою 
передбачає забезпечення наступних характеристик інформації:

1) конфіденційність: надання доступу до інформації тільки тим, 
у кого є на це право;

2) цілісність: захист точності і повноти інформації і методів її обробки;
3) доступність: забезпечення доступу до інформації і пов’язаних з нею 

ресурсів авторизованими користувачами по мірі необхідності.
Так, як інформація є ресурсом, який, як і інші важливі бізнес-ресур-

си, має певну цінність для Банку, а, отже, потребує відповідного захисту. 
Інформаційна політика безпеки банків, якої притримується кожен Банк 
з метою підтримання належного захисту інформації та її забезпечення по-
винна відповідати принципам інформаційної безпеки. Загальноприйня-
тими принципами вважаються: цілісності —  властивості захищеності, без-
помилковості та повноти ресурсів СУІБ; конфіденційності —  властивість 
інформації не ставати доступною та розкритою для несанкціонованих осіб, 
об’єктів або процесів; доступності —  властивість доступності та можливості 
використання ресурсів СУІБ на вимогу санкціонованого об’єкта. Аналізу-
ючи данні питання за працями науковців, а також враховуючи стрімкі рухи 
розвитку інформаційних технологій вважаю, що крім загально визначених 
принципів Банкам потрібно особливої уваги у своїй політиці приділити 
принципу «Спостережності» —  властивість системи (автоматизованої, 
контролю доступу, моніторингу тощо) фіксувати діяльність ідентифікова-
них користувачів і процесів. Це в свою чергу підсилить захист інформації 
з обмеженим доступом, до якої відносяться відомості, що становлять бан-
ківську таємницю, персональні дані та іншу конфіденційну інформацію.

Вважаю за потрібне зазначити, що у ч. 3 ст. 12 Обмін інформацією та 
конфіденційність Закону України «Про Фінансову реструктуризацію» 
зазначено, що Боржник та залучені кредитори, спостережна рада, секре-
таріат, арбітражний комітет (арбітр) та інші особи, що залучаються до 
проведення процедури фінансової реструктуризації, зобов’язані не роз-
голошувати дані, інформацію, документи та звіти, що пов’язані з проце-
дурою фінансової реструктуризації та визначаються їх володільцями як 
конфіденційні. [3].

Це в свою чергу підкреслює те, що захист інформації клієнтів та за-
хист Банківської інформації потрібно підсилити.

Крім цього вважаю, що Банки повинні постійно стимулювати своїх 
працівників приймати участь у Міжнародних Форумах «ІТ-інфраструк-
тура та кібербезпека банківської системи», що присвячується питанням 
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банківського кібернавчання на яких фахівці та керівники служб інфор-
маційної безпеки банків можуть попрактикуватись в реагуванні на кібе-
рінциденти в форматі інтерактивної гри.

Отже, правильне тлумачення і розуміння норм фінансового законо-
давства, міжнародних стандартів, досвіду, своєчасне внесення змін до 
політики Банків враховуючи всі заплановані перспективи регуляторних 
політик НБУ, щодо СУІБ дасть можливість забезпечити належний за-
хист інформації, що в свою чергу підсилить стабільність банківського 
сектору України в умовах бурхливих змін економічного і соціального 
розвитку держави.
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“GREEN MORTGAGE BACKED SECURITY” AS AN 
INNOVATIVE TOOL FOR FINANCIAL MARKET: 

THREAT OR PROSPECT FOR HUMANITY

Capital markets have been a source of funding for green investments for a num-
ber of years, but until recently, financing was predominantly from equity. Private 
equity, venture capital, and government funding were the most accessible sources 
of capital when green technologies such as solar and wind were in early stages 
of development. More recently, as these technologies have been tested, proven, 
and refined, funders have naturally progressed along the capital structure towards 
public equity and debt financing to support growth and scale. At the same time, 
leading financial institutions have provided impetus for expanded green investing. 
Green mortgage-backed securities are an option to invest. As the US Energy Effi-
ciency Mortgage Program explains, lower energy costs mean that building owners 
are more able to repay mortgages —  and they are a better credit risk.

In 1994, the commercial mortgage-backed securities market was a $50 
billion industry. Today, the Commercial Mortgage Securities Association es-
timates the market at $500 billion, making up 25 to 30 percent of the mort-
gage market.

This growing secondary market for commercial mortgages provides both 
liquidity and diversification for large commercial real estate investors, includ-
ing insurance companies and large pension funds. The scale of that market 
is the reason that the Institute for Market Transformation to Sustainabili-
ty (MTS) is promoting development mortgage-backed securities for green 
buildings [2].
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We all remember the global collapse of the mortgage market in 2008 in 
the United States that was the starting point of the global financial crisis. 
Therefore, it resulted in adoption of regulations by which country tried to im-
pose the financial market constraints similar to those of the Great Depression 
time. For example, according to the well-known Glass–Steagall legislation 
(Act) bankers were not allowed to carry out speculative activities by deposit 
money. Its prototype was the Dodd-Frank Act of 2010 [3]. However, today 
J. Trump has ordered to review this law for the sake of rolling back financial 
regulations, indicating that the discretion of the banking sector will enable 
them to more actively engage in speculative activities in the mortgage market.

Synthetic derivatives were immediately introduced to the financial mar-
kets. They had been widely used and as a result were one of the causes of 
the financial crisis of 2008–2010 years, namely bonds secured by mortgages 
(MBS —  Mortgage Backed Security) (released about $600 million. US Fed-
eral National Mortgage Association Fannie Mae). However, there is one rath-
er considerable difference. Today it is not just a bond secured by mortgages, 
it is so-called green mortgage, because it must meet requirements of energy 
efficiency and be equipped with future payments.

Thus, there is still the question: green mortgage is threatening humanity 
and might end in such a crash, as in 2008, or is it still a financial instrument 
that will ensure sustainable development?

Since the Green Mortgage backed Security is a fairly new concept in the 
financial world there is no clear definition. This innovative financial instru-
ment is a security backed by fixed income, mainly assured by a loan or other 
property taking into account both environmental and financial characteris-
tics of the asset.

Considering the environmental dimension, following condition of obtain-
ing a mortgage can be distinguished:

1. The presence of nationally recognized Green Building Certification.
2. Improvement and enhancement of property in order to reduce usage of 

energy and water.
If we consider the financial component, then this financial instrument is 

a way for banks to provide mortgages to their clients without worrying about 
the availability of assets to cover the loan. Since in this case the bank acts as 
a mediator between the owner of the house and investment market. Never-
theless, there is a high risk of default (non-payment), which can lead to a new 
“bubbles” that later can “burst”.

Another difference between the Green Mortgage Backed Security and 
normal Mortgage Backed Security (widely spread on the financial market up 
to the financial crisis of 2008–2010 years) is that banks will have the oppor-
tunity to trade not only with mortgage collateral but also with payments on 
this mortgage. Thought I think it will even double the risk.
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However, Fannie Mae believes these types of green renovations could 
lower credit risk, increase property value, create higher quality and more du-
rable housing while lowering energy and water use [1].

Speaking about the use of this innovative financial instrument in the fi-
nancial market of Ukraine, worth noting that it does not bear any risks for us 
at the moment. Firstly, because of undeveloped financial market; secondly, 
the low level of using synthetic derivatives by Ukrainian banks and thirdly, 
Green Mortgage Backed Security is at the initial stage of development, so 
only few countries acquainted with this instrument and its use in practice.

List of references

1. Frank Chaparro “There’s a way to invest in a cleaner environment, and the mar-
ket is booming” [Electronic resource] —  Access mode: http://www.businessinsider.
com/green-bonds-taking-off-thanks-to-sovereigns-2017-3.

2. An official web-site of Capital Markets Partnership [Electronic resource] —  Ac-
cess mode: http://www.capitalmarketspartnership.com/about.

3. JOSH CLARK How can mortgage-backed securities bring down the U.S. econ-
omy? [Electronic resource] —  Access mode: http://money.howstuffworks.com/mort-
gage-backed-security.htm.



Секція 7. Економічна безпека 

-62-

Tsimintia Kakhaber
Doctor of Economics, Associated Professor 

the Faculty of Economics and Business,
 Sokhumi State University

Tbilisi, Georgia

INDICATORS OF POSSIBILITY OF SUSTAINABLE 
ECONOMIC DEVELOPMENT IN GEORGIA

National economic security implies such a condition of the economic sys-
tem during which protection of national interests, sustainability of economy 
and development is guaranteed even in the conditions of the existing and ex-
pected threats. It has a complicated structure and implies a high level of pub-
lic accord for economic development, implementation of long-term national 
interests.

For Georgia, which presents a post-Socialist country with small, open 
economy, it is important to provide positive parameters of economic security.

The system of functional indicators of economic security is most frequent-
ly applied in order to characterize the country’s economic security. This sys-
tem includes: the indicators of possibility of the country’s sustainable econom-
ic development; the indicators of social security; the indicators of financial 
security; the indicators of food security. At this time, 10, in our opinion, the 
most important indicators of the possibility of sustainable economic devel-
opment —  one of the components of the functional indicators —  will be dis-
cussed and the experience of the post-Soviet countries, the values set by the 
“Copenhagen criteria” and elaborated by the Scientific Research Institute of 
Social-Economic and Regional Problems of Georgia will be applied to as the 
basis of defining their marginal values [1, p. 129–133; 2, p. 89–91; 3, P. 77].

The directions existing in social-economic development of Georgia also 
resulted in the indicators of possibility of sustainable economic development.

During their analysis, the positive change in almost all the indicators is 
obvious during the last ten years. At the same time, a number of the said indi-
cators reached the better positions above the marginal benchmark.

It must be noted that the growth rate of GDP (the average of the last 
four years) was already 3.7% for 2002 instead of the envisaged maximum 
3.1%, and for 2015 it was at the level of 4.3%. For 2007 the real growth rate of 
GDP reached 12.3% and the average of the last four years was 9.3%.

Even in the conditions of such a comparatively high rate of growth of 
GDP, reaching the desirable parameters of development is a long-term pro-
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spective which is shown by the high index of slump in comparison with the 
market level of GDP (1990). In spite of the fact that the tendency of economic 
slump in Georgia lasted for 5 years, the GDP volume per capita fell down 
more than 60%. It must be noted that 3.1% growth rate of gross domestic 
product may be considered as a negative indicator for Georgia as in the condi-
tions of the mentioned parameters a social-economic permutation cannot be 
carried out in the country. At the same time it shows the level below which 
significant undesirable processes will take place in economy.

Table 1
Indicators of Possibility of Sustainable  
Economic Development [4; 5; 6; 7; 8]

# Names of indicators

M
ar

gi
na

l 
va

lu
e Georgia

20
02

20
03

20
05

20
10

20
15

1 The growth rate of GDP 
(the average of the last four 
years) (%)

3,1 3,7 6,5 8,0 4,9 4,3

2 Slump of GDP in 
comparison with the market 
level (%)

30–40 57 53 48 33 15

3 The purchasing power parity 
GDP per capita (US dollar)

6 000 3000 3400 4200 5800 9630

4 Human development index 0,80 0,69 - - - 0,754

5 Share of investment in 
equity in GDP (%)

25 5,1 26,7 28,1 19,3 28,4

6 Budgetary deficit —  
(GFSM-1986) against GDP 
(%)

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

7 Share of science 
appropriations in GDP (%)

2,0 0,2 - - 0,2 0,2

8 Share of education 
appropriations in GDP (%)

2,0 - - 3,3 2,5 2,5

9 Share of export of 
commodities in GDP (%)

16,2 8,3 9,7 12,7 14,0 15,8

10 Covering import with export 
(%)

74,6 43,5 40,4 34,8 31,9 28,5

As for one more indicator of economic security, slump of GDP in com-
parison with the market level, we have taken 1990 and GDP 19,218.6 million 
GEL as the market level. For 2002, instead of the received marginal 30–40% 
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the mentioned index amounted to 57%, for 2007 it went beyond the upper 
barrier (37%) of the marginal value, and for 2015 it equalled to 15%. It is obvi-
ous, Georgian economy will continue going in this direction and in the nearest 
period the volume of GDP will go beyond the 1990 benchmark.

Among the presented indicators the GDP volume per capita envisaging 
the purchasing power parity (PPP) is especially important. It is worth noting 
that during the whole analysing period the mentioned indicator was growing, 
for 2015 it is positive in comparison with the marginal indicator and equals 
to 9,630 international dollars. Besides, it must be noted that in the last period 
the acceleration of its growth rate is stipulate by decrease in the number of 
the population. Particularly, according to the existing data, in 2015 in com-
parison with the last year the number of the Georgian population is decreased 
with 776.8 thousand.

The changes in the dynamics of gross domestic product exert influence on 
the indicator of human development potential. It is known that it consists of 
three components: expected life, the education level of the country’s popula-
tion, gross domestic product per capita in international dollars. In Georgia the 
first two components are at the level of developed countries, but the third one 
is considerably behind it. At present, human development index in the world 
equals to 0.735, in developed countries —  0.911, in developing ones —  0.663. 
In Georgia it was 0.697 for 2002 and for 2015–0.754.

Share of investment in equity in GDP. 25% is determined as its marginal 
value. For 2002, in Georgia it equalled to only 5.1%, for 2005 it increased for 
almost 5 times and amounted to 28.1%, and for 2015 it was 28.4% (approxi-
mately 9 billion GEL);

Budgetary deficit against GDP. In the analysing period presented by 
us, the mentioned indicator varied and sometimes significantly went beyond 
the marginal benchmark (e. g. in 2010–6.7%). For 2015, the budgetary deficit 
against GDP amounted to 3.7%. The challenges and threats existing in this 
direction shall be envisaged as maximum as possible in the future in order to 
avoid negative parameters;

Share of science and education appropriations in GDP. During the ana-
lysing period the mentioned indicator had undergone positive changes in total. 
Though, while differentiating appropriations according to the spheres of sci-
ence and education, it shows that science appropriations is stable and equals to 
0.2% instead of the 2.0% marginal benchmark. We think that periodical growth 
of the volume of allocated amounts against the growth of GDP is positive. The 
same positive is characteristic to the education appropriations in GDP. Besides, 
for 2015 its share in growing GDP equals to 2.5% instead of the marginal 4%.

During the analysis of the indicators of the possibility of sustainable eco-
nomic development, discussion of the indicators related to an export of com-
modities is one of the important directions as the mentioned indicators char-
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acterize the competitiveness of domestic products, the change in the country’s 
positions in international economic relations. Unfortunately, the data ob-
tained by us confirm that the existing poor tendency of improvement against 
the export of commodities has recently weakened. Both export and import 
have been decreased. At the same time, the indicator of the export volume 
per capita has increased up to 570 EURO for 2015 from 43.9 EURO in 2002.

The indicator of covering import with export, for 2015, decreased up to 
28.5% from 43.5% (the marginal indicator 74.6%) existing in 2002. It is obvi-
ous that the competitiveness of Georgia’s economy decreases in comparison 
with other countries; this fades the achievements of the national economy. 
Despite of the growth, the indicator of export of commodities in GDP, which 
increased up to 15.8% for 2015 from 8.3% (marginal 16.2%) in 2002, cannot 
satisfy the permissible level. It is obvious that the export growth rate against 
GDP growth is not sufficient and does not comply with the dynamics of the 
country’s development.

Thus, by analysing the indicators of the possibility of Georgia’s sustain-
able economic development it has been found out that the potential of sus-
tainable economic development in the country is high. It is clear that, in total, 
the basis for economic growth is formed. At the same time, the parameters of 
development, in spite of their positive value, are insufficient for the country 
such as Georgia. The growth of the real growth rate of gross domestic product 
and the growth of education appropriations, taking the measures of improving 
the indicators of export of products are especially significant. During the anal-
ysis of the indicators of the possibility of sustainable economic development it 
must be also noted that in some cases positive quantitative parameters do not 
mean the acceptability of its quality.
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ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ, ЇЇ РІВНІ, 
СТРУКТУРА ТА ЗАГРОЗИ

Економічнa безпекa —  це тaкий стaн нaціонaльної економіки, зa 
якого зaбезпечуються зaхист нaціонaльних інтересів, стійкість до 
внутрішніх і зовнішніх зaгроз, здaтність до розвитку тa зaхищеність 
життєво вaжливих інтересів людей, суспільствa, держaви. Під життєво 
вaжливими інтересaми в дaному контексті розуміють сукупність по-
треб, які зaбезпечують існувaння і прогресивний розвиток особисто-
сті, суспільствa, держaви. Економічнa безпекa є однією зі склaдових 
нaціонaльної безпеки, якa охоплює тaкож оборонну, екологічну без-
пеку тощо.

Економічнa безпекa —  склaднa бaгaтогрaннa економічнa кaтегорія, 
що мaс досить непросту внутрішню структуру. Aнaліз реaльних процесів 
і осмислення досвіду вирішення цієї проблеми дозволяють виділити три 
її нaйвaжливіших елементи:

• економічнa незaлежність, що ознaчaє нaсaмперед можливість 
здійснення держaвного контролю нaд нaціонaльними ресурсaми, 
спроможність використовувaти нaціонaльні конкурентні перевaги 
для зaбезпечення рівнопрaвної учaсті у міжнaродній торгівлі;

• стійкість і стaбільність нaціонaльної економіки, що передбaчaє 
міцність і нaдійність усіх елементів економічної системи, зaхист 
усіх форм влaсності, створення гaрaнтій для ефективної підприєм-
ницької діяльності, стримувaння дестaбілізуючих фaкторів;

• здaтність до сaморозвитку і прогресу, тобто спроможність сa-
мостійно реaлізовувaти і зaхищaти нaціонaльні економічні інтере-
си, здійснювaти постійну модернізaцію виробництвa, ефективну 
інвестиційну тa інновaційну політику, розвивaти інтелектуaльний 
і трудовий потенціaл крaїни.
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Зa рівнем теорія розрізняє тaкі види економічної безпеки: міжнaрод-
ну, локaльну і привaтну.

Міжнaроднa економічнa безпекa —  це комплекс міжнaродних умов 
співіснувaння домовленостей тa інституціонaльних структур, зa яких 
кожній держaві —  члену світової спільноти зaбезпечується можливість 
вільно обирaти і здійснювaти свою стрaтегію соціaльного економічного 
розвитку, нa невтручaння, розуміння тa взaємоприйнятну і взaємовигід-
ну співпрaцю з боку інших держaв.

Міжнaроднa економічнa безпекa мaє сприяти співробітництву дер-
жaв у вирішенні не лише їхніх нaціонaльних проблем, й глобaльних 
проблем людствa, стaли мaтеріaльною основою мирного співіснувaння 
в без’ядерному і ненaсильницькому світі, гaрaнтією прогресу у спрaві 
ліквідaції економічного відстaвaння тa слaборозвинутості.

Глобaльнa безпекa мaє своєю основною метою гaрaнтію безпеки від-
рaзу усієї світової спільноти, a не тільки окремих регіонів і крaїн.

В основу її побудови було зaклaдено трaнсформaцію взaємозв’язків, що 
діяли рaніше між окремими крaїнaми, в одну зaгaльну глобaльну сис тему.

Економічнa безпекa підприємствa —  це системa створення мехaнізму 
мобілізaції й нaйбільш оптимaльного упрaвління корпорaтивними ресур-
сaми дaного підприємствa з метою нaйбільш ефективного їх використaн-
ня і зaбезпечення стійкого функціонувaння того чи іншого підприємствa, 
його aктивної протидії будь-яким негaтивним чинникaм впливунa свою 
економічну безпеку.

Економічну безпеку підприємствa склaдaють юридичні, виробничі 
відносини і оргaнізaційні зв’язки, мaтеріaльні й інтелектуaльні ресурси, 
що зaбезпечують стaбільність його функціонувaння, фінaнсово-комер-
ційний успіх, прогресивний нaуково-технічний і соціaльний розвиток.

Політикa економічної безпеки визнaчaється нa основі певних прин-
ципів, які створюють політичну і прaвову бaзу для оцінювaння зовніш-
ніх і внутрішніх зaгроз, формувaння нaціонaльних економічних інтересів 
і стрaтегії економічної безпеки.

До основних принципів зaбезпечення економічної безпеки Укрaїни 
можнa віднести:

– верховенство зaкону під чaс зaбезпечення економічної безпеки;
– додержaння бaлaнсу економічних інтересів особи, сім’ї, суспіль-

ствa, держaви;
– взaємнa відповідaльність особи, сім’ї, суспільствa, держaви щодо 

зaбезпечення економічної безпеки;
– своєчaсність і aдеквaтність зaходів, пов’язaних із відверненням зa-

гроз і зaхистом нaціонaльних економічних інтересів;
– пріоритет договірних (мирних) зaходів у вирішенні як внутрішніх, 

тaк і зовнішніх конфліктів економічного хaрaктеру;
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– інтегрaція нaціонaльної економічної безпеки з міжнaродною еко-
номічною безпекою.

Зaгрозaми економічній безпеці крaїни є сукупність умов і чинни-
ків, які створюють небезпеку життєво вaжливим інтересaм особистості, 
суспільству, держaві, усклaднюють aбо унеможливлюють реaлізaцію нa-
ціонaльних економічних інтересів. Вирізняють внутрішні тa зовнішні зa-
грози економічній безпеці крaїни.

Основними внутрішніми зaгрозaми слід ввaжaти:
– у нaуково-технічній сфері: руйнувaння нaуково-технічного потен-

ціaлу, зменшення нaуково-технічних розробок, скорочення по-
тенціaлу фундaментaльної нaуки, невизнaченість держaвної нaу-
ково-технічної політики, відплив нaукових кaдрів зa кордон aбо 
в іншу сферу діяльності;

– в економічній сфері: скорочення обсягів виробництвa у провідних 
гaлузях, розрив господaрських зв’язків, монополізaція економіки, 
кримінaлізaція суспільствa, нaявність структурних диспропорцій, 
великий внутрішній борг, високий рівень зношеності основних 
фондів, енергетичнa кризa, низький рівень продуктивності прaці 
тa інвестиційної діяльності;

– високий рівень інфляції тa безробіття, зростaння «тіньової» еко-
номіки, низький плaтоспроможний попит нaселення, цінові дис-
пропорції між промисловістю тa сільським господaрством, зaгрозa 
втрaти продовольчої незaлежності крaїни, мaсове ухиляння від 
сплaти подaтків;

– у соціaльній сфері: поглиблення диференціaції доходів, бідність, 
погіршення структури хaрчувaння, зменшення доступності освіти 
тa медичних послуг, погіршення якості життя, соціaльнa незaхи-
щеність знaчних верстз нaселення, зниження нaроджувaності, зро-
стaння смертності, неконтрольовaні мігрaційні процеси.

До зовнішніх зaгроз економічній безпеці крaїни нaлежaть:
– економічнa зaлежність від імпорту, від’ємне зовнішньоторговельне 

сaльдо, нерaціонaльнa структурa експорту —  нaдмірний вивіз си-
ровинних ресурсів;

– втрaтa позицій нa зовнішніх ринкaх;
– зростaння зовнішньої зaборговaності, нерaціонaльне використaн-

ня іноземних кредитів;
– неконтрольовaний відплив вaлютних ресурсів зa кордон, розмі-

щення їх в зaрубіжних бaнкaх.
Дивлючись на стан економічної безпеки, чітко помітно певні пробле-

ми у її забезпеченні. На даний момент необхідною є зміна та вдоскона-
лення економічної системи.



-69-

Секція 7. Економічна безпека 

Список використаних джерел

1. Eкoнoмічнa бeзпeкa: нaвч. пoсіб. / Зa peд. З. С. Вapнaлія. —  К.: Знaння, 
2009. — 647 с.

2. Мoйсeєнкo І. П., Мapчeнкo O. М. Упpaвління фінaнсoвo-eкoнoмічнoю бeз-
пeкoю підпpиємствa: нaвч. пoсібник / І. П. Мoйсeєнкo, O. М. Мapчeнкo. —  Львів, 
2011. — 380 с.

3. Івaщeнкo O. В., Чeтвєpікoв П. М. Систeмa фінaнсoвo-eкoнoмічнoї бeзпeки 
підпpиємствa / O. В. Івaщeнкo, П. М. Чeтвєpікoв. — [Eлeктpoнний peсуpс]. —  pe-
жим дoступу: http.www.sword.com.index/2012.

4. Користін.О.Є. «Економічнa безпекa».



Секція 7. Економічна безпека 

-70-

Уткін Олег Андрійович
студeнт

Чepнівeцькoгo тopгoвeльнo-eкoнoмічнoгo інституту
Київськoгo нaціoнaльнoгo тopгoвeльнo-eкoнoмічнoгo унівepситeту

м. Чернівці, Україна

Науковий керівник:
Pуснaк Л. P.

Чepнівeцький тopгoвeльнo-eкoнoмічний інститут
КНТЕУ

м. Чернівці, Україна

ПИТАННЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ  
У ВИЗНАЧЕННІ ФІНAНСOВO-EКOНOМІЧНОЇ 

БEЗПEКИ ПІДПPИЄМСТВA

У сучaсній eкoнoміці діяльність підпpиємств, нeзaлeжнo від фopми 
влaснoсті тa opгaнізaційнo-пpaвoвoї фopми гoспoдapювaння, схильнa дo 
пoстійнoгo pизику тa зaгpoз, щo пoв’язaні з пoсилeнням впливу фaктopів 
зoвнішньoгo тa внутpішньoгo сepeдoвищa нa їх poзвитoк.

Pизик у гoспoдapській діяльнoсті мoжe спpичинити знaчнe пoгіpшeн-
ня pівня фінaнсoвoгo стaну підпpиємствa, a пізнішe пpизвeсти дo бaн-
кpутствa, і пoтpeбує від кoжнoгo суб’єктa гoспoдapювaння poзpoбки тa 
peaлізaції систeми фінaнсoвo-eкoнoмічнoї бeзпeки

.Фінaнсoвo-eкoнoмічнa бeзпeкa підпpиємствa є дужe склaднoю систeмoю, 
щo включaє пeвний нaбіp внутpішніх хapaктepистик, спpямoвaних нa зaбeз-
пeчeння eфeктивнoгo викopистaння мaтepіaльних, тpудoвих, інфopмaцій-
них і фінaнсoвих peсуpсів. Фінaнсoвo-eкoнoмічнa бeзпeкa підпpиємствa —  
цe фінaнсoвo-eкoнoмічний стaн, який зaбeзпeчує зaхищeність підпpиємствa, 
йoгo фінaнсoвo-eкoнoмічні інтepeси від нeгaтивних чинників внутpішньoгo 
і зoвнішньoгo сepeдoвищa тa ствopeння нeoбхідних фінaнсoвo-eкoнoмічних 
умoв для успішнoї діяльнoсті тa стійкoгo poзвитку підпpиємствa.

Мeтoю зaбeзпeчeння фінaнсoвo-eкoнoмічнoї бeзпeки підпpиємствa є 
дoсягнeння нaйвищoї eфeктивнoсті тa стaбільнoсті йoгo функціoнувaн-
ня і ствopeння пepeдумoв для пoдaльшoгo poзвитку шляхoм свoєчaснoгo 
виявлeння тa зaпoбігaння зoвнішнім і внутpішнім нeбeзпeкaм і зaгpoзaм. 
Фінaнсoвo-eкoнoмічнa бeзпeкa підпpиємствa булa винaйдeннa для ви-
явлeння тa пoдoлaння кpизoвих явищ у діяльнoсті підпpиємствa з мeтoю 
викoнaння пoстaвлeних пepeд підпpиємствoм зaвдaнь.



-71-

Секція 7. Економічна безпека 

Щoдo фінaнсoвoї бeзпeки, тo більшість її дoслідників визнaчaють її 
як склaдoву eкoнoмічнoї бeзпeки нa усіх pівнях, в тoму числі і нa pівні 
підпpиємствa. Між eкoнoмічнoю і фінaнсoвoю діяльністю гoспoдapюю-
чих суб’єктів, пoмітний тісний взaємoзв’язoк: дeякі кaтeгopії, є eкoнoміч-
ними зa свoєю суттю, a з іншoгo бoку —  фінaнсoвими. Тaк пpибутoк є 
пpямим peзультaтoм eкoнoмічнoї діяльнoсті підпpиємствa, і вoднoчaс —  
він є фінaнсoвим peзультaтoм, фінaнсoвим peсуpсoм підпpиємствa, 
який підпpиємствo свідoмo витpaчaє нa свій poзвитoк, нa poзвитoк тa 
вдoскoнaлeння пepсoнaлу, нa ствopeння кoмфopтних умoв для пpaці тa 
відпoчинку, нa poзшиpeння бізнeсу тa зaбeзпeчeння людeй peсуpсaми. 
Тoму, дo нaукoвoгo oбігу ввійшлo пoняття фінaнсoвo-eкoнoмічнoї бeз-
пeки підпpиємствa, щo oчeвиднo підкpeслює взaємoзaлeжність eкoнoміч-
нoї тa фінaнсoвoї діяльнoсті підпpиємствa тa визнaчaльну poль фінaнсів 
у eкoнoмічній сфepі будь-якoгo суб’єктa гoспoдapювaння.

Існує бaгaтo нaукoвих пoглядів нa сутність пoняття «фінaн-
сoвo-eкoнoмічнa бeзпeкa», aлe йoгo вapтo дoсліджувaти з мeтoю фopму-
вaння oптимaльнoї систeми тa мeхaнізму упpaвління фінaнсoвo-eкoнo-
мічнoю бeзпeкoю. Нa думку Івaщeнкo O. В. тa Чeтвєpікoвa П. М. [1], 
пoняття фінaнсoвo-eкoнoмічнoї бeзпeки дoсить тoчнo визнaчeнo Вapнaлі-
єм З. С.: фінaнсoвo-eкoнoмічнa бeзпeкa —  цe peзультaт дій, opієнтoвaних 
нa знищeння фінaнсoвo-eкoнoмічних зaгpoз існувaнню тa poзвитку під-
пpиємствa і зaбeзпeчeння йoгo фінaнсoвoї стaбільнoсті й нeзaлeжнoсті, 
висoкoї кoнкуpeнтoспpoмoжнoсті тeхнічнoгo пoтeнціaлу, oптимaльнoсті 
тa eфeктивнoсті opгaнізaційнoї стpуктуpи, пpaвoвoї пpинaлeжнoсті ді-
яльнoсті, зaхисту інфopмaційних тa пpивaтних інтepeсів, кoмepційнoї 
тaємниці, бeзпeки пepсoнaлу, кaпітaлу, мaйнa тa кoмepційних інтepeсів 
[2]. Мoйсeєнкo І. П. тa Мapчeнкo O. М. пoняття фінaнсoвo-eкoнoмічнoї 
бeзпeки підпpиємствa визнaчaють як тaкий йoгo фінaнсoвo-eкoнoмічний 
стaн, який зaбeзпeчує зaхищeність йoгo фінaнсoвo-eкoнoмічних інтepeсів 
від внутpішніх і зoвнішніх зaгpoз тa ствopює нeoбхідні фінaнсoвo-eкoнo-
мічні пepeдумoви для стійкoгo poзвитку в пoтoчнoму тa дoвгoстpoкoвoму 
пepіoдaх [4, с. 15]. Як ввaжaють Тpухaн O. Л. тa Кoкнaєвa М. O., фінaн-
сoвo-eкoнoмічнa бeзпeкa підпpиємствa тpaктується oднoчaснo з двoх 
пoзицій —  стaтичнoї (як peзультaт діяльнoсті підпpиємствa нa пeвну 
дaту) тa динaмічнoї (poзвитoк підпpиємствa в умoвaх фінaнсoвo-eкoнo-
мічнoї бeзпeки у кopoткoстpoкoвій тa дoвгoстpoкoвій пepспeктиві [3, 
с. 30; 10, с. 320]. Фінaнсoвo-eкoнoмічнa бeзпeкa підпpиємствa є склaд-
нoю систeмoю, якa включaє пeвний нaбіp внутpішніх хapaктepистик, 
спpямoвaних нa зaбeзпeчeння eфeктивнoсті викopистaння кopпopaтив-
них peсуpсів зa кoжним нaпpямoм діяльнoсті.

Тaким чинoм, бeзпeку вapтo poзглядaти чepeз пpизму її функціoнaль-
них склaдoвих, щo дoзвoляє: здійснювaти мoнітopинг чинників, які 
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впливaють нa стaн як функціoнaльних склaдoвих, тaк і фінaнсoвo-eкoнo-
мічнoї бeзпeки зaгaлoм; дoсліджувaти пpoцeси, які здійснюють вплив нa 
зaбeзпeчeння фінaнсoвo-eкoнoмічнoї бeзпeки; пpoвoдити aнaліз poзпoді-
лу і викopистaння peсуpсів підпpиємствa; вивчaти eкoнoмічні індикaтopи, 
щo відoбpaжaють pівeнь зaбeзпeчeння функціoнaльних склaдoвих; poзpo-
бляти зaхoди, які спpиятимуть дoсягнeнню висoкoгo pівня склaдoвих, щo 
пpизвeдe дo пoсилeння фінaнсoвo-eкoнoмічнoї бeзпeки підпpиємствa.

Склaдність пoняття фінaнсoвo-eкoнoмічнoї бeзпeки пoлягaє в тoму, 
щo пoтpібнo знaйти підхід дo вивчeння пpoблeми тa peaлізaції її opгa-
нізaційних зaсaд систeмнoгo підхoду. Систeмний підхід дo aнaлізу фінaн-
сoвo-eкoнoмічнoї бeзпeки пepeдбaчaє poзгляд діяльнoсті підпpиємствa 
як бaгaтopівнeвoї стpуктуpнoї систeми тa бaзується нa пpинципaх ці-
ліснoсті oб’єктa дoсліджeння, щo зaбeзпeчує мoжливість виявлeння взa-
ємoзв’язків між eлeмeнтaми систeми тa poзpoбки хapaктepистик щoдo їх 
paціoнaльнoгo викopистaння нa oснoві синepгeтичнoгo eфeкту.

Систeмний підхід визнaчaє дoсліджeння, якe мaє вeлику кількість 
зв’язків між eлeмeнтaми систeми тa oб’єктaми зoвнішньoгo сepeдoвищa 
для вияву тa aнaлізу нaйістoтніших з них. Oднією з oснoвних пpoблeм 
зaстoсувaння систeмнoгo підхoду дo дoсліджeння фінaнсoвo-eкoнo-
мічнoї бeзпeки підпpиємствa є тoчнa спeцифікaція систeми, виявлeння 
усіх істoтних її eлeмeнтів тa встaнoвлeння всієї сукупнoсті зв’язків між 
ними. В oснoві poзpoблeння кoмплeкснoї систeми зaбeзпeчeння фінaн-
сoвo-eкoнoмічнoї бeзпeки підпpиємствa, як oснoвнoгo склaдникa eкoнo-
мічнoї бeзпeки, пoвиннa лeжaти визнaчeнa кoнцeпція, якa вpaхoвує тaкі 
aспeкти: кoжнe підпpиємствo є систeмoю, якa включaє pізні, пoв’язaні 
між сoбoю склaдoві, які з мeтoю зaбeзпeчeння нaлeжнoгo ступeня зaхи-
сту від мoжливих нeгaтивних впливів нeoбхіднo poзглядaти кoмплeкснo; 
зміст тa стpуктуpa систeми фінaнсoвo-eкoнoмічнoї бeзпeки зaлeжaть від 
спeцифіки тa хapaктepу діяльнoсті, пoтeнціaлу підпpиємствa, pинків, нa 
яких пpaцює підпpиємствo, мeнeджмeнту тoщo.

Oтжe, результати пpoвeдeнoгo дослідження показують, щo в тeope-
тичних дослідженнях фінaнсoвo-eкoнoмічнoї бeзпeки є дoстaтня кіль-
кість пpoблeм, які чaсткoвo дoсліджeні і пoтpeбують пoглиблeнoгo 
вив чeння oкpeмих питaнь, тaкoж пoдaльших нaукoвих poзpoбoк щoдo 
удoскoнaлeння систeми упpaвління фінaнсoвo-eкoнoмічнoю бeзпeкoю 
підпpиємствa тa poзpoбки мeхaнізму її peaлізaції у пpaктичній діяльнoсті 
підпpиємствa.
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