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100-річчю Одеського національного  
політехнічного університету присвячується 

 

Наводити порядок треба тоді, коли ще немає смути. 
Лао Цзи 

 

Життя – це завжди очікування того часу,  
коли подальше залежить лише від твоїх рішучих дій. 

П. Коельо 

 

Старе завжди воскресає  
у перетвореному вигляді у новому. 

М. Туган-Барановський 

 
ВІД РЕДАКТОРА 

 

Вочевідь, перші елементи економічної безпеки та конкурентної розві-
дки з`явилися в суспільстві одночасно з появою перших комерційних взає-
мовідносин між суб`єктами господарювання. До цього часу економічна тео-

рія обмежувалась реаліями регіональної поведінки «економічної людини», 

яка робить усвідомлений і обґрунтований вибір з точки зору цієї класичної 
теорії, вибір на ринку. Але якось непомітно образ «економічної людини» 

подвоївся – один із партнерів ринкових відносин знає дещо інше, ніж інший. 

Тепер варто прийняти до уваги множину подій і дій, які не пояснюються ні 
раціональним вибором, ні неповнотою інформації; ведеться маса дослі-
джень, які називаються практичною економікою, де положення економічної 
теорії провіряються в лабораторіях і на кафедрах. 

Редактор цього посібника вже багато років викладає курс «Економіч-

на безпека бізнесу» [66-68; 160]. Логіка викладання привела нас до виснов-

ку, що захист / безпека бізнесу повинна супроводжуватися і контррозвіду-

вальними заходами. Ось чому під однією обкладинкою поєднані ці два, ду-

же необхідні для сучасних менеджерів і економістів спецкурси.  

До сфери економічної безпеки сучасного бізнесу входять складні вза-
ємозв`язки і взаємозалежності в реальному секторі економіки, а також фі-
нансовій, соціальній, податковій, інформаційній системах; в інвестиційних, 

інноваційних, екологічно забезпечувальних та інфляційних процесах. В по-

сібнику розглянуті проблеми демографії, здоров`я населення, екології, соці-
альної та грошово-кредитної політики в органічному взаємозв`язку з еконо-

мічною безпекою. Проаналізовані питання тіньової економіки, високотех-
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нологічного виробництва, витоку кваліфікованих кадрів і національного ка-
піталу за кордон та їх вплив на економічну безпеку України. Особливу ува-
гу приділено аналізу динамічних взаємозв`язків між умовами, якістю, спо-

собом життя населення, розвитком людини, з одного боку, і економічної 
безпеки – з другого. Виявлені основні внутрішні, зовнішні загрози та подат-
кові значення економічної безпеки країни, регіону, підприємства, особисто-

сті. 
В історії економічної думки знайшлись, принаймні, два економісти, 

які наділили економіку людським обличчям. Хоча насправді у світі таких 

економістів завжди було достатньо багато. Більше того, сама класична полі-
тична економія почалась з опису дій суб`єктів господарювання. А. Сміта 
хвилювали взаємовідносини між двома людьми, які здійснювали обмін од-

них товарів на інші, в теорії К. Марса діють чотири персонажі: робочий, ка-
піталіст, землевласник, банкір. Є також інші суб`єкти в сучасних економіч-

них теоріях. Наприклад, підприємець, новатор (Й. Шумпетер). 

У редактора завжди викликало нерозуміння економічних думок про 

ніби природний хід економічних процесів, коли економісти рівнялись на фі-
зиків, що вивчали щось, що існує самостійно, само по собі, безвідносно до 

моделей, що беруть участь в цих процесах. Редактор, подібно багатьом ін-

шим економістам, робить спробу залучення у свої моделі людину. І практи-

чно ніколи це не вдавалось зробити в повному обсязі через неможливість її 
формалізації та введення відповідної інформації в модель у достатньому 

об`ємі, щоб модель була адекватна реальному об`єкту дослідження. А нас-
лідки того, що людину викидають з економічної теорії, добре відомі. Доста-
тньо згадати економіку радянського періоду нашої країни. 

Але в конкурентній розвідці все по-іншому. Ти виходиш з того, що 

твій конкурент – людина раціональна, що у неї є свій план дій, може бути, 

навіть – стратегія; він керується не лише критерієм максимуму прибутку чи 

мінімуму витрат. Іншими словами, конкурентна розвідка – це динаміка, еко-

номічна теорія – це статика. Звичайно, такий висновок є достатньо умов-

ним. За останні роки з`явилась й інша економічна наука, в якій аналізується 

економіка з «людським обличчям» (нобелівські лауреати – Д. Канеман, В. 

Сміт, Р. Ауманн). Але ці останні дослідження поки що не визнані повсюди. 

Переважає уявлення про деякі загальні закони економічного розвитку, які 
діюсь незалежно від людей. 

Це наслідки не стільки марксизму, скільки так званого Еcomomics – 

економічної теорії, яка викладається стандартно практично в усіх універси-

тетах світу нудним викладенням положень різних економічних наукових 

шкіл. Там немає мотивацій, грошових рішень, всі учасники ринкової діяль-
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ності примітивно раціональні, вони не накопичують досвід, не прямують 

самостійно відповідно до виробленої стратегії. Така наука достатньо мало-

придатна для економічної безпеки бізнесу і конкурентної розвідки внаслі-
док своїх загальних методологічних суджень. Конкурентна розвідка, як ро-

бить наголос відомий фахівець в цій галузі Ю. Воронов, шукає те, що еко-

номічна наука як теоретична дисципліна залишила за межами своїх фунда-
ментальних досліджень [50, с. 29]. (Редактор дуже вдячний Юрію Петрови-

чу за цікаві лекції зі штучного інтелекту, які він прослухав у 1987 р. на спе-
ціальному факультеті з підвищення кваліфікації керуючих кадрів промисло-

вості в Інституті економіки і організації промислового виробництва АН 

СРСР. Сьогодні Ю. П. Воронов викладає курс «Конкурентна розвідка» сту-

дентам Новосибірського держуніверситету). 

Сьогодні основна частина української молоді не уявляє собі, наскіль-

ки жорсткі вимоги пред`являє сучасна ринкова економіка щодо багатьох ас-
пектів комерційної роботи – від роботи з інформацією до особистої поведі-
нки. З якихось причин багато хто трактує ринкові свободи для прояву і роз-
витку особистості будь-якої людини як можливість неконтрольованих вчин-

ків чи відсутність обмежень на прояв власної ініціативи. Але це не так.  

Одна із задач цього другого спецкурсу переконати слухачів, що су-

часна конкурентна боротьба багато в чому нагадує «прохід крізь мінне по-

ле», де цінова конкуренція – лише один із самих малоефективних прийомів. 

Знайомлячись з матеріалом даного курсу, вони дізнаються багато практич-

них прийомів розвідки, в основному запозичених із зарубіжних джерел.  

Відомий на Заході гуру конкурентної розвідки Б. Джилад відмічає: 
«…якщо бізнесмени не навчається поважати глибокі філософські коріння 

конкурентної розвідки, що виходять у свободу інформації та конкуренції, 
конкурентна розвідка може перетворитися на протизаконний і неетичний 

шпіонаж. На щастя, ринки розвиваються, а державний контроль слабшає. 
Конкурентна розвідка знайде собі місце у причесних представників бізнесу» 

[61, с. 10]. 

Сьогодні можна сказати, що конкурентна розвідка еволюціонувала як 

гібридний процес діяльності зі стратегічного планування і маркетингових 

досліджень. На одному з етапів розвитку бізнесу підприємства почали ши-

роко застосовувати стратегічне планування у своїй діяльності. Важливими 

складовими всього цього процесу були аналіз конкурента, споживача і по-

стачальника. Однак більшість підприємців не були готові до того, щоб зі-
брати і проаналізувати інформацію на систематичній, щоденній основі. 
Крім того, діяльність з досліджень і діяльність з планування залишались 

окремими процесами без будь-якого тісного взаємозв`язку. 
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Сама концепція конкурентної розвідки існувала вже давно, але втіли-

лася в життя і оформилася тільки в середині 1990-х рр. Подібно багатьом 

інноваційним і свіжим діловим ідеям, загальне прийняття конкурентної роз-
відки діловим світом було достатньо повільне. І сама конкурентна розвідка 
еволюціонувала повільно, проте зробила різкий стрибок за останні кілька 
років. 

Таким чином, теоретичні побудови і експерименти вчених-

економістів потрібні нам для звичайного розуміння тематики і методології 
економічної безпеки та конкурентної розвідки в цілому. А далі починається 

використання численних методів і підходів, моделей дій, процедур, яких іс-
нує велика кількість. З даних двох спецкурсів ви можете довідатися лише 
про деякі з них. Інше доведеться пізнавати уже в практичній діяльності, як 

кажуть, «з колес». 

 

Прийняті скорочення 

 

– інформація 

 

 

– вправа 
 

 

– контрольні запитання 

і 

в 

? 
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ЧАСТИНА I 

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА 
 

РОЗДІЛ 1 
ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ БЕЗПЕКИ 

 

У даний час Україна переживає складний період свого розвитку. Об'-

єктивно назріваючі зміни в переважній більшості сфер суспільного життя 

відбуваються з великими труднощами. Перехід до нових форм господарю-

вання за умов суперечливості правової бази, відсутність науково обґрунто-

ваних рішень, політичної нестабільності, світової фінансової кризи, інер-

ційності мислення породили цілий ряд проблем, загострення яких висуває 
на передній план проблему забезпечення національної безпеки держави. 

 
1.1. Основні поняття загальної теорії безпеки 
 
Небезпека – ситуація, в якій можливе виникнення явищ або процесів, 

здатних вражати людей, наносити матеріальний збиток, руйнівно діяти на 
навколишнє середовище [46, c. 587]. Джерелами небезпеки є умови та фак-

тори, що таять в собі або в сукупності з іншими деструктивну природу. Не-
безпеки носять природний, техногенний та соціальний характер. 

Небезпеки поділяються на реальні та можливі. Виходячи з націленості 
та значення суб'єктивного чинника розрізняють такі поняття: 

виклик – це комплекс дій, які необов'язково можуть загрожувати, але 
на них необхідно реагувати; 

ризик – це ймовірність негативних і небажаних наслідків функціону-

вання самого суб'єкта; 
небезпека – це цілком усвідомлена, але аж ніяк не неминуча можли-

вість заподіяння шкоди, обумовлена існуванням факторів, що відрізняються 

вражаючими ознаками; 
загроза – конкретна і безпосередня форма небезпеки або комплекс 

передумов і чинників, що створюють загрозу інтересам суспільства, держа-
ви, індивіда, а також національним цінностям і національному способу жит-
тя [49, с. 15]. 

З точки зору масштабів ймовірних негативних наслідків, небезпеки 

можуть бути такими: 

а) міжнародні (глобальні та регіональні); 
б) національні; 
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в) локальні (регіональні); 
г) приватні (підприємство, сім'я, індивід). 

Небезпеки можуть класифікуватися за таким: 

1) сфери суспільного життя; 

2) види діяльності людини. 

Термін «безпека» став застосовуватися з 1190 р. і означав спокійний 

стан духу людини, яка вважає себе захищеною від будь-якої небезпеки. Од-

нак цей термін в даному значенні вживався до XVII ст. досить рідко. У 

XVII-XVIII ст. майже у всіх країнах домінує думка, згідно з якою головна 
мета держави – загальний добробут і безпека. З цього часу термін «безпека» 

придбав нове тлумачення як ситуація спокою, відсутності реальної небезпе-
ки, а також матеріальні, економічні, політичні умови; відповідні органи та 
організації, що сприяють створенню даного положення. 

В СРСР термін «державна безпека» був законодавчо закріплений в 

1934 р. 

У незалежній Україні цей термін вперше з'явився в 1996 р. у зв'язку з 
обговоренням проекту Концепції національної безпеки України, а потім він 

був законодавчо затверджений у відповідних актах [7-9]. 

Виходячи з сучасної концепції безпеки пропонуються такі визна-

чення. 

Безпека – це стан і тенденції розвитку захищеності життєво важливих ін-

тересів суспільства, держави, регіону, підприємництва та людської особистості, а 
також всіх їх структур від внутрішніх і зовнішніх загроз. 

Життєво важливі інтереси – це сукупність потреб, задоволення яких 

забезпечує існування і прогресивний розвиток суспільства, держави, під-

приємства, особистості. Важливо відзначити, що в сучасному суспільстві 
стійкої стабільності та стану захищеності суспільства, держави і людини не 
створено. 

Національні цінності – це матеріальна, інтелектуальна і духовна вла-
сність, яка належать даній країні як найважливіша основа її існування, роз-
витку і збагачення. 

Національний образ життя – це історично певні найбільш поширені 
та стійкі форми соціальної та індивідуальної поведінки, моральний і духов-

ний уклад, система оцінок, порушення яких викликає негативні наслідки і 
втрату самобутності. Спосіб життя є соціальною категорією, що характери-

зує спосіб життєдіяльності суспільства, націй, класів, соціальних груп, осо-

бистості в органічній єдності з умовами суспільно-економічного ладу. 

Безпека є результатом соціальної діяльності щодо забезпечення суспі-
льства, держави, регіону, підприємства, особистості, яка зароджується як 
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соціальний феномен в процесі розв'язання суперечностей між небезпекою і 
потребою соціуму в усуненні наслідків небезпеки. Небезпека виступає об'-

єктом діяльності щодо забезпечення безпеки. 

Безпека та її забезпечення складаються з трьох взаємопов'язаних і вза-
ємообумовлених горизонтальних рівнів: забезпечення безпеки особистості; 
забезпечення безпеки суспільства; забезпечення безпеки держави. 

Розрізняють два типи безпеки: 

а) можлива відсутність небезпеки, можливості катастроф для людини, 

суспільства, держави; 

б) їх реальна захищеність від небезпек. 

 
1.2. Система безпеки суспільства 
 
Громадська система безпеки включає в себе таке: 
1) геополітичні чинники безпеки; 

2) соціальну безпеку суспільства в сучасних умовах; 

3) економічну безпеку; 

4) інформатизацію суспільства та інформаційну безпеку; 

5) екосоціальну безпеку; 

6) технологічну та техногенну безпеку [49, с. 19]. 

Геополітичні фактори безпеки включають в себе такі основні умови: 
а) географічні; 
б) економічні; 
в) політичні; 
г) конфесійні. 
Названі умови відображаються в державних інтересах і в системі пра-

ва держави на забезпечення безпеки.  

Виділяють такі найбільш типові риси геополітичної безпеки. 

У політичній сфері: 
� світова система соціалізму і Варшавський договір розпалися; завер-

шилося протистояння двох світових суспільно-політичних систем; 

� відбувається перебудова системи міжнародних відносин: перерозпо-

діл сфер політичного впливу, розподіл зон національно-державних інтересів 

між США, Західною Європою і Китаєм; 

� відбувся розпад СРСР, утворилися незалежні нові держави; 

� завершена ліквідація двоцентризму в глобальному масштабі, що іні-
ціювало національний і релігійний екстремізм на регіональному і локально-

му рівнях; 
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� ускладнюються відносини в окремих країнах ЄС і Співдружності не-
залежних держав (СНД). 

В економічній сфері:  
� завершилося руйнування міжнародної економічної системи господа-

рювання; 

� переклад економіки на ринкові відносини привів до глибокої економі-
чної кризи, соціального зубожіння більшості народу; 

� злам планової системи господарства викликав поляризацію громадян-

ського суспільства. Первісне накопичення капіталу призвело до утворення 

невеликого прошарку власників, які збили свої статки на пограбуванні тру-

дового народу, розкраданні загальнонародного стану, державної власності; 
� Україна все більше перетворюється на сировинний придаток розвине-

них країн Сходу і Заходу; 

� наростає криміналізація економіки та суспільства. 
У військовій сфері: 

� різко знизився оборонний потенціал країни; 

� наявність складного геостратегічного положення України як позабло-

кової країни; 

� функціонування за умов зовнішньої агресії; 
� відсутність науково обґрунтованої військової доктрини. 

У системі загальної безпеки України важливою складовою є військова 
безпека, яка виходить із двох джерел: зовнішніх і внутрішніх. Найбільшу 

небезпеку для нашої країни ззовні становлять держави, які мають великий 

потенціал стратегічних ядерних озброєнь та засобів їх доставки. Реальні 
внутрішні загрози походять з нестабільного стану суспільства. Як потенцій-

но можливі військові небезпеки можна назвати виникнення можливих 

збройних конфліктів на міжетнічному та релігійному ґрунті.  
На геополітичну роль нашої країни істотно впливають її економічна 

бідність і соціальна відсталість. 

Соціальна безпека України – це стійке функціонування її соціальних 

інститутів, які створюють передумови для стабільного розвитку суспільства.  
Соціальна безпека аж ніяк не означає захист існуючих соціальних ін-

ститутів у даний час. Навпаки, більшість міжнаціональних і групових конф-

ліктів пояснюються існуванням застарілих кордонів, форм суспільних від-

носин, ідеологічними штампами та психологічними стереотипами. 

Внутрішньополітична ситуація характеризується рівнем соціальної 
напруженості як в окремих регіонах, так і в Україні в цілому. Соціальна 
напруженість – найважливіший показник соціального конфлікту, кризи. 
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Несприятливим фактором, що викликає можливість соціальних конфліктів, 

є людський фактор, який розуміється в даному випадку як кількість і 
якість населення. У роки реформування поряд з інтелектуальним і духов-

ним зубожінням нації виникла фактична деградація населення внаслідок 

погіршення здоров'я через несприятливу соціальну, екологічну ситуацію, 

розвал системи охорони здоров'я і фізичної культури. Подальшому погір-

шенню здоров'я населення України слід протиставити і здійснити держав-

ну політику відновлення людського потенціалу. Як основні напрямки цьо-

го процесу можна виділити такі: 
� досить високі темпи економічного зростання; 

� забезпечення нормальних міжнаціональних відносин; 

� зниження ідеологічної напруженості; 
� усунення соціально-психологічної напруженості між групами; 

� зняття напруженості між народом і владою. 

Економічна безпека – це такий стан економіки, при якому забезпе-
чуються сталий економічний розвиток, оптимальне задоволення суспільних 

потреб, висока якість управління, захист економічних інтересів на націона-
льному та міжнародному рівнях. 

Економічна безпека являє собою важливий елемент національної без-
пеки, її матеріальну базу. 

Вважається, що економічна безпека являє собою сумарну категорію 

політичної економії та політології, тісно пов'язану з категоріями економіч-

ної залежності та незалежності, стабільності та уразливості, економічного 

суверенітету та економічного тиску, шантажу, примусу і агресії і т. п. 

В економічній літературі економічна безпека характеризується як за-
лежна від оптимального співвідношення суспільства, держави і економіки. 

Економічна безпека має кілька рівнів: 
1) економічна безпека країни; 

2) економічна безпека регіону; 

3) економічна безпека галузі; 
4) економічна безпека підприємства; 
5) економічна безпека окремої особистості. 

Інформаційна безпека – це захищеність інформаційних систем та ін-

формаційних ресурсів від зовнішніх і внутрішніх загроз, що ускладнюють 

процес ефективного використання інформації громадянами, державою і су-

спільством. 

Екологічна безпека – сукупність заходів, націлених на забезпечення 

екологічної безпеки особистості, суспільства і держави від можливих або 
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реальних загроз, які є результатом техногенного впливу на навколишнє се-
редовище, а також від стихійних лих і катастроф. 

Загрози екологічної безпеки можуть створювати фізичні та юридичні 
особи нашої країни та інших держав. 

Технологічна безпека. У нашій країні, як і в усьому світі, розширю-

ються зони екологічного лиха, радіоактивного забруднення (м. Запоріжжя, 

Кам'янське (Дніпродзержинськ), Маріуполь, Алчевськ; зони Чорнобильсь-

кої АЕС і Миколаївського глиноземного заводу), відбуваються аварії на ша-
хтах, транспорті та у промисловості. Названі факти свідчать про наростання 

кількості техногенних катастроф. Є й інші фізичні фактори антропогенного 

характеру, що впливають на погіршення природного середовища. До цих 

факторів можна віднести електромагнітні поля, що виникають в результаті 
скупчення електричних машин, ліній електропередачі, радіо- і телепереда-
вальних пристроїв. Особливо небезпечний вплив електромагнітних полів 

від високовольтних ліній електропередачі. 
В останні роки в усьому світі велика увага приділяється проблемам 

впровадження безвідходних технологій, під якими розуміється сукупність 

методів обробки, виготовлення, зміни властивостей, форми сировини, мате-
ріалу або напівфабрикатів для отримання продуктів за умови повного вико-

ристання відходів виробництва. За оцінкою фахівців, у даний час є технічна 
можливість утилізувати 2/3 відходів. 

 

----------*---------- 

 
Національна безпекаУкраїни в контексті питань і парадоксів [133] 

Вже згадана проблематика, безсумнівно, повинна стояти в ряду таких 

понять: «національна ідея – національна безпека», тобто національна 
ідея не є суто абстрактною конструкцією, а в більшій мірі задає параметри, 

які й покликана підтримувати в потрібному стані національна безпека. Як-

що Росія намагається на цьому рівні повернутися в ранг супердержави, 

США розглядають себе як супердержаву – захисника демократії та свободи 

для всього світу, то Україна виконує завдання самовиживання, хоча і офор-

млене у вигляді сентенції: «Ми – європейська держава». 

Одним з найбільш поширених визначень того, чим займається націо-

нальна безпека, є менеджмент загроз. При цьому пострадянський простір 

«сидить» більше на внутрішніх загрозах, ніж на зовнішніх. Це сильна ознака 
нестабільності, оскільки додавання в цю систему ще й зовнішньої загрози 

може практично паралізувати її.  

і 
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Соціальні системи мають також певні порогові величини, які не мож-

на переходити, щоб не зруйнувати систему. Вони бувають економічної вла-
стивості та соціальної. Серед останніх називають дві цифри: рівень довіри 

до першої особи (не можна перейти поріг в 25 %, в іншому випадку пропа-
дає його легітимність) і кількість людей, які потребують кардинальної зміни 

соціального ладу (не можна перейти через поріг в 40 % населення). Звичай-

но, не тільки Україна, а й всі країни СНД демонструють порушення цих за-
кономірностей, переходячи через всі мислимі пороги. 

 

----------*---------- 

 

Модель суспільного життя в Україні 
(погляд з 2011 р.; zn.ua від 24.11.2011 р.) 

Відділ соціальних експертиз Інституту соціології НАН України 

проводив експертне опитування щодо перспективних моделей розвитку 

України. Серед причин, що перешкоджають Україні в активній участі в гло-

балізаційних процесах, експерти назвали корумпованість політичної систе-
ми (73 %), корумпованість управлінського персоналу (47 %), слабку конку-

рентоспроможність країни (43 %), відсутність ефективної геополітичної та 
геоекономічної стратегії (37 %), а також слабку інформованість населення 

щодо глобалізаційних процесів в світовому просторі (20 %). 

Серед моделей майбутнього України, прийнятних для більшості її 
громадян, експерти назвали вступ до Європейського союзу (61 %); 

введення федеративного устрою з регіонами: Захід, Центр, Схід, Північ, 

АР Крим (25 %); вступ до союзу «Білорусь, Росія, Україна» (4 %). 

Залишитися в нинішньому положенні воліли б 4 % опитаних, і ніхто не 

віддав би Росії Схід країни та Крим. 

Серед соціальних структур, здатних інтегрувати українське 
суспільство, експерти бачили громадські організації та об'єднання (за це 
виступають 67 % опитаних, хоча це явно бажана, а не реально досяжна 
модель суспільного устрою), ЗМІ (53 %), сім'ю (традиційні цінності та 
норми) – за це висловилися 43 % опитаних. Центральній владі віддали 

належне 27 % опитаних, релігійним організаціям і громадам – 13 %, 

професійним об'єднанням – 3 %, політичним партіям – 7 %. А на місцеву 

владу ніхто з респондентів вже не сподівається.  

Серед соціальних об'єднань, участь громадян в яких зміцнює єдність 
українського суспільства, експерти назвали молодіжні об'єднання (40 %), об'-

єднання за місцем проживання (33 %), професійні об'єднання (30 %), бізнес-
об'єднання (30 %), етнічні об'єднання (27 % ), релігійні об'єднання (17 %), жі-

і 
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ночі об'єднання (13 %), творчі об'єднання (13 %), об'єднання за віком (7 %), а 
також політичні партії та блоки (7 %). Варто згадати, наскільки потужні на 
Заході професійні спілки, щоб зрозуміти, що ми якось не так живемо. 

Цікаво, як колишня влада використовувала національний потенціал 

країни? Вона попросту не рахувалась з людьми, що підтверджують дослі-
дження (таблиця 1.1). 

 

Таблиця 1.1 – Оцінка ступеня використання владою складових  

національного потенціалу України (за шкалою від 0 до 10 балів) 

Потенціали Індекс використання 

Матеріальний  3,6 

Економічний 3,5 

Інформаційний 3,3 

Політичний 3,1 

Соціокультурний 2,8 

Інтелектуальний 2,6 

Духовно-етичний 2,3 

Громадський 2,3 

Джерело: І. Кириченко (zn.ua від 24.12.2011 р.).  

 

Висновок простий і трагічний – колишню владу не цікавив потенціал 

нації як енергія розвитку країни, її цікавила кримінально-олігархічна нажи-

ва зараз і побільше.  
Експерти вважають, що колишня влада дотримувалася таких політи-

ко-економічних орієнтирів, як проросійський (73 %), проєвропейський (47 

%), латиноамериканський (17 %), північноамериканський (13 %), південно-

азіатський (3 %) і китайський (3 %). 

За десятибальною шкалою відстоювання загальнонаціональних ін-

тересів владою було оцінено експертами в 3,1 балу, ефективність еконо-

міки – 2,8 балу, соціальна політика – 2,6 балу, підвищення добробуту на-

роду – 2,4 балу, зменшення нерівності та соціального розшарування – 2 

бали, соціокультурний розвиток – в 1,9 балу. Серед якостей, притаманних 

владі, експерти відзначили хабарництво (8,5 балу), відкритість влади оці-
нили в 2,9 балу, моральність – в 1,6 балу. Обличчя влади виявилося анти-

українським. 

За індексом впливу (за шкалою від -10 до +10 балів) на консолідацію 

українського суспільства деяких країн і спільнот на перше місце вийшов 

Європейський союз (4,5 балу), США набрали 1,6 балу, Китай – 0,4 балу, 

СНД – -0,9 балу, НАТО – -1,8 балу і Росія – -7,2 балу.  
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Індекс оцінки дистанційності влади від народу склав 4,4 балу, а зв'я-

зок людини із суспільством був оцінений всього в 3,9 балу. Розрив між вла-
дою і народом досяг безпрецедентних меж.  

Зовсім безнадійно, на думку експертів, виглядало співробітництво ді-
ючої суспільно-політичної системи з рядом системних складових суспільно-

го життя, таких як загальновизнані впливові соціальні групи (2,7 балу з 10 

можливих), традиції української історії та культури (2,2 балу), високий рі-
вень суспільної відповідальності громадян (1,9 балу), ефективна економіка 
(1,9 балу), високий рівень загальнонаціональної єдності (1,6 балу), загаль-

нонаціональні громадські інтереси (1,5 балу), сформована українська полі-
тична нація (1,2 балу), відкритий діалог влади з народом (1 бал), авторитетні 
лідери – зразки освіченості та честі (0,6 балу). Таким чином, все, що є ми-

лим нашому громадянину, який мріє про справжнє рівність, для влади – по-

рожні звуки. І експерти розуміють, що боротьба з цимбуде важкою і дов-

гою. 

 

1.3. Глобалізація і економічна безпека країни 
 
Глобальний (франц. global – загальний, globus – куля) – 1) загальний, 

всеосяжний, всеохоплюючий, всебічний; 2) те, що осягає всю земну кулю, 

поширюється на весь світ [46, с. 157]. 
Глобалізація – дуже складний і суперечливий процес. З одного боку, 

вона стимулює соціально-економічний розвиток, а з другого – загострює іс-
нуючі та викликає нові протиріччя. 

Глобалізація може виступати джерелом багатьох проблем, з них такі: 
� збільшення нерівномірності та суперечливості в світовому розвитку; 

� розмивання національного суверенітету. Держава втрачає контроль 

над фінансами, інформацією, торгівлею тощо; 

� нездатність забезпечити соціальну справедливість; 

� масові потоки міграції населення з бідних країн до багатих, в резуль-

таті в них загострюється ситуація; 

� наростання конкурентної боротьби між країнами, що випускають од-

нотипну продукцію; 

� збільшення агресивності регіональних «наддержав», пов'язаної з не-
можливістю досягти технологічного рівня найбільш розвинених країн; 

� збільшення кількості недержавних суб'єктів міжнародного життя, які, 
маючи в своєму розпорядженні великі фінансові ресурси, порушують між-

народно-правові норми; 
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� застосування адміністративних методів. Наприклад, надаючи кредити, 

Міжнародний валютний фонд (МВФ) фактично директивно визначає про-

граму дій урядів відповідних держав. Таку практику застосовує сучасна 
Україна; 

� стирання межі між внутрішніми та зовнішніми сферами економічної 
діяльності, що перетворює зовнішні чинники на внутрішні; 

� проблеми про сертифікацію товарів, які претендують на доступ за ме-
жі країни походження, фактично вирішують розвинені країни [49, с. 246-

247]. 

Глобалізація економіки має певні позитивні ефекти: 

� знижує митні бар'єри; 

� скорочує витрати виробництва; 
� поширює нові види технологій; 

� залучає капітали ТНК до вирішення проблем модернізації економіки 

країн, що розвиваються; 

� сприяє прискоренню розвитку деяких країн. 

Створення відкритої економіки висуває проблему співвідношення між 

рівнем відкритості та забезпеченням захисту вітчизняних інтересів, тобто 

інтересів держави, підприємств, домашніх господарств і окремих громадян, 

з метою гарантії економічної безпеки. 

Міра економічної безпеки України в процесі її входження у світову 

економіку має кількісну визначеність. Для її оцінки виділяються такі пара-
метри: 

а) індекс умов торгівлі, який визначається як співвідношення індексів 

експортних та імпортних цін і розраховується для всього набору експортних 

і імпортних товарів за формулою 

е

і

ЦУТ
Ц

 , 

де УТ – умови торгівлі;  
 Це – індекс експортних цін;  

 Цi – індекс імпортних цін. 

Якщо цей показник зростає, то умови торгівлі поліпшуються. На ос-
нові умов торгівлі виявляються втрати і вигоди для країни при даній струк-

турі товарообігу. Аналіз динаміки умов торгівлі здійснюється разом з дани-

ми про зміни обсягів торгівлі та причини зміни цін; 

б) обсяги зарубіжних товарів і послуг на вітчизняному ринку, що ві-
дображають питому вагу імпорту в споживанні, особливо тих благ, для ви-

пуску яких дана країна має значні можливості; 
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в) частка машин, обладнання, ліцензій, ноу-хау, лізингу в експорті та 
імпорті; 

г) співвідношення між розмірами золотовалютних резервів і обсягом 

імпорту або сумою виплат в погашення зовнішнього боргу за певний рік. 

Існують й інші фактори, що впливають на економічну безпеку України. 

----------*---------- 

 

Стратегія подолання загроз національній безпеці України [114] 

Неупереджений аналіз експертами української розвідки світових 

тенденцій і власне загроз національній безпеці України дозволяє 
зробити висновок, що основою довгострокової стратегії розвитку держави 

повинне стати таке: 1) інноваційна модель зростання економіки; 2) раціона-
льне і ефективне використання власних природних багатств, вигідного гео-

політичного розташування, потужного інтелектуального ресурсу; 3) мінімі-
зація залежності від зовнішніх джерел енергоносіїв; 4) збалансована модель 

системи національної безпеки; 5) прагматична і економізована зовнішня по-

літика; 6) розгалужена міжнародна кооперація в передових галузях і висо-

ких технологіях; 7) врегулювання конфліктних ситуацій в зовнішньому ото-

ченні на базі ефективних міжнародно-правових механізмів. 

У сфері економічного розвитку потрібно націлитися на перехід до мо-

делі економіки з високою доданою вартістю і дорогою робочою силою, що 

забезпечить розвиток продуктивного потенціалу суспільства. Стратегічні ж 

завдання мають полягати у формуванні інститутів нової економіки та суспі-
льства знань, переході від переважно експортно-сировинного до інвестицій-

но-інноваційного типу розвитку, нарощування конкурентного потенціалу 

української економіки за рахунок вітчизняних досягнень науки, освіти та 
високих технологій. При цьому за пріоритет слід взяти розвиток освіти та 
науки, рішучу реструктуризацію базових галузей економіки шляхом ство-

рення спільних фінансово-промислових і виробничих структур, активного 

вливання внутрішніх і зовнішніх інвестицій. 

Для реалізації конкурентних переваг на глобальних ринках природно 

формувати масштабні високотехнологічні виробництва в тих сферах, в яких 

Україна володіє достатнім науково-технологічним потенціалом. Зокрема, 
впровадження технологічних інновацій у вітчизняні авіаційну промисло-

вість, металургію, суднобудування, космічну та оборонну галузі, точне ма-
шинобудування, в сфери атомної енергетики, транспорту і аграрного секто-

ра, інші високотехнологічні виробництва з високим експортним потенціа-
лом здатне забезпечити не тільки їх прискорений розвиток, але й реальний 

прорив в інших галузях української економіки. 

і 
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1.4. Національна безпека держави 
 

Національна безпека – захищеність життєво важливих інтересів лю-

дини і громадянина, суспільства і держави, за якої забезпечуються сталий 

розвиток суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реа-
льних та потенційних загроз національним інтересам (ст. 1 Закону України 

«Про основи національної безпеки України» (2003 р.) [8]. 

Національна безпека перебуває в тісному зв'язку з національними ін-

тересами країни, включаючи ситуації й за межами її території. 
Термін «національна безпека» був ужитий в 1904 р. в посланні прези-

дента США Т. Рузвельта Конгресу США. Пізніше проблема національної 
безпеки була ключовою в дослідженнях американських політологів. При 

цьому як джерело терміну «національна безпека» американські вчені вико-

ристовують теорію національних інтересів і цінностей. 

Категорія «національна безпека держави» найбільш детально дослі-
джена японськими вченими, які, виконуючи замовлення Національного 

управління економічного планування, розробили та запропонували концеп-

цію комплексної національної сили, що є синтезом традиційних і нових під-

ходів. Згідно з концепцією комплексної національної сили вона включає в 

себе три великих елементи. Ключовим з них є здатність робити внесок у між-

народне співтовариство. Друга категорія характеризує здатність до виживан-

ня за кризових і екстремальних міжнародних умов. Третя категорія визначає 
потенціал можливого силового тиску, тобто здатність держави нав'язувати 

іншим країнам свою волю. Кожна держава виходить з власних національних 

інтересів. Середня зважена трьох компонентів комплексної національної си-

ли для кожної країни виступає показником цієї сили. 

Національні інтереси є об'єктивним фактором, зумовленим всією су-

купністю потреб даної країни. 

Найважливішими національними інтересами держави є такі: 
� територіальна цілісність країни; 

� державне самовизначення і політичне самоврядування народу; 

� гідне місце в світовому співтоваристві; 
� процвітання країни та її населення на основі забезпечення прав особи-

стості та благополуччя всіх складових її соціальних груп. 

Національні інтереси держави захищаються за допомогою системи 

національного захисту, яка виходить з концепції національної безпеки. 

Система національної безпеки – це спеціально створена в країні та 
конституйована сукупність правових норм, законодавчих та виконавчих ор-

ганів, а також коштів, методів і напрямків, що забезпечують надійний за-
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хист національних інтересів. З позиції суб'єкта, який виступає організуючим 

початком, розрізняється таке: 
а) державна система безпеки; 

б) громадська система безпеки; 

в) система безпеки особистості. 
Всі ці системи доповнюють і контролюють одна одну. 

Під об'єктами національної безпеки розуміються фактично існуючі яви-

ща, процеси та відносини, забезпечення захисту яких становить стратегічну ме-
ту і основний зміст політики безпеки.  

Під політикою національної безпеки розуміється взаємопов'язана 
система цілеспрямованих зусиль держави, інших політичних інститутів сус-
пільства, що забезпечують їх надійну діяльність. 

Безпека – це якісна визначеність конкретного комплексу (соціуму), який 

функціонує на конкретних територіях, періодах часу, географічних умовах, 

складовими компонентами якого виступають суспільство, держава, людина. 
Термін «національна безпека» в Україні увійшов в науковий обіг і в 

практику в 1997 р. з прийняттям Концепції (основи державної політики) на-
ціональної безпеки України, яка була затверджена Постановою ВР України 

від 16.01.1997 р. 

Концепція національної безпеки – це система поглядів на забезпе-
чення безпеки особистості, суспільства і держави від зовнішніх і внутрішніх 

загроз у всіх сферах життєдіяльності. У концепції сформульовані найважли-

віші напрями державної політики. 

Національні інтереси – життєво важливі матеріальні, інтелектуальні 
та духовні цінності українського народу як носія суверенітету і єдиного 

джерела влади в Україні, визначальні потреби суспільства і держави, реалі-
зація яких гарантує державний суверенітет України та її прогресивний роз-
виток (ст. 1) [8]. 

Інтереси суспільства полягають у зміцненні демократії, створенні 
правової, соціальної держави, в досягненні та підтримці суспільної злагоди, 

в духовному оновленні України. 

Інтереси держави складаються в непорушності конституційного ла-
ду, суверенітету і територіальної цілісності України, в політичній, економі-
чній і соціальній стабільності, в безумовному забезпеченні законності та 
підтримці правопорядку, у розвитку рівноправного і взаємовигідного між-

народного співробітництва. 
Інтереси особистості складаються в реалізації конституційних прав і 

свобод, у забезпеченні особистої безпеки, в підвищенні якості та рівня життя, у 

фізичному, духовному та інтелектуальному розвитку людини та громадянина. 
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Реалізація національних інтересів України можлива тільки на основі 
сталого розвитку економіки, тому національні інтереси України в цій сфері 
є ключовими. 

 

1.5. Правове забезпечення національної безпеки України 
 

Правове забезпечення національної безпеки України регламентується 
Законом «Про основи національної безпеки України», прийнятому 19.06.2003 

р. [8]. Цей закон встановив, що безпека – це стан захищеності важливих інте-
ресів особистості, суспільства і держави від внутрішніх і зовнішніх загроз. 

Під життєво важливими інтересами мається на увазі сукупність по-

треб, задоволення яких забезпечує існування і розвиток суспільства, держа-
ви та особистості людини [49, с. 35]. 

Основними об'єктами безпеки є товариство з його матеріальними та 
духовними цінностями, держава з її конституційним ладом, суверенітетом і 
територіальною цілісністю, особистість людини з її конституційними пра-
вами і свободами. 

Загроза безпеки являє собою сукупність умов і факторів, що таять небез-
пеку життєво важливим інтересам суспільства, держави та людини. 

Як реальні, так і потенційні загрози об'єктам безпеки, що випливають 

з внутрішніх і зовнішніх небезпек для життєво важливих інтересів суспільс-
тва, держави і людської особистості зумовлюють зміст і характер діяльнос-
ті, націленої на забезпечення внутрішньої та зовнішньої безпеки. 

Отже, в національній безпеці України існує три рівні безпеки: I – осо-

бистість, II – суспільство, III – держава. 
Їх взаємодія, місце і значення – динамічні та визначаються сутністю 

суспільних відносин; а у межах економічних відносин – політичним устро-

єм, мірою внутрішніх і зовнішніх загроз. Так, в найбільш небезпечні для на-
роду періоди часу може панувати безпека суспільства або держави за раху-

нок безпеки людини. Безпека держави може забезпечуватися за допомогою 

ефективного механізму управління і координації функціонування політич-

них організацій і громадських груп, включаючи їх інститути захисту. Без-
пека суспільства передбачає існування громадських інститутів, відповід-

них норм, розвинену суспільну свідомість, що забезпечують реалізацію прав 

і свобод всіх груп населення. 

Безпека людини полягає в створенні правових і моральних норм, гро-

мадських інститутів і організацій, що забезпечують розвиток і реалізацію 

соціально важливих здібностей і потреб. У зазначеному законі зазначається 

ряд недоліків, серед яких такі: 
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� підкреслюється захист не всіх, а лише життєво важливих інтересів; 

� термін «національна безпека» може використовуватися для розпалю-

вання сепаратизму. Більш того, цей термін трактується неоднозначно. На-
приклад, фахівці-міжнародники кажуть про «безпеку держави», політики – 

про «мир між націями і народностями», націонал-шовіністи – в своєму дусі. 
Аналогічне становище склалося в трактуванні й категорії терміну «націона-
льні інтереси». За сучасних умов України, коли ще не створено громадянсь-

ке суспільство, доцільно національну безпеку називати «державною»; 

� в законі відсутня система цілей забезпечення безпеки – пріоритети 

національних інтересів (ст. 6) та напрями державної політики з питань наці-
ональної безпеки (ст. 8), немає також категорії «політична безпека». 

Крім Закону України «Про основи національної безпеки України», що 

регламентує забезпечення національної безпеки України, необхідно відзна-
чити такі нормативні документи: 

а) Закон України «Про оборону України» (1992 р.); 

б) Закон України «Про службу безпеки України» (1992 р.); 

в) Закон України «Про державну таємницю» зі змінами (2011 р.); 

г) Закон України «Про інформацію» зі змінами від 02.10.1992 р. 

(2011 р.); 

д) Закон України «Про охорону навколишнього середовища» зі зміна-
ми від 25.06.1991 р. (2008 р.). 

Таким чином, забезпеченням національної безпеки України повинні займа-
тися законодавча, виконавча і судова гілки влади. Керівними особами (суб'єкти 

забезпечення національної безпеки – ст. 4) і органами управління і забезпечення 
національної безпеки є такі: 

� Президент України; 

� Верховна Рада України; 

� Кабінет Міністрів України; 

� Рада національної безпеки і оборони України; 

� міністерства та інші центральні органи виконавчої влади; 

� Національний банк України; 

� суди загальної юрисдикції; 
� Генеральна прокуратура України; 

� місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування; 

� Збройні сили України; 

� Служба безпеки України; 

� Державна прикордонна служба;  
� громадяни України, об'єднання громадян. 
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Згідно з Конституцією України на чолі всієї системи національної без-
пеки стоїть Рада національної безпеки та оборони України (ст. 107 Консти-

туції України), що керована Президентом (п. 18 ст. 106 Конституції Украї-
ни) та здійснює координацію діяльності всіх органів та інститутів, що вхо-

дять до цієї системи.  

Компетенція та функції Ради національної безпеки та оборони України 

визначаються Законом України «Про Раду національної безпеки і оборони 

України» від 05.03.1998 р., де визначені такі її завдання: 
1) визначення життєво важливих інтересів суспільства і держави, ви-

явлення внутрішніх і зовнішніх загроз об'єктам безпеки; 

2) розробка основних напрямів стратегії забезпечення безпеки Украї-
ни та організація підготовки державних цільових програм її забезпечення; 

3) підготовка рекомендацій Президентові України для прийняття рі-
шень з питань внутрішньої та зовнішньої політики України в галузі забезпе-
чення безпеки особистості, суспільства і держави; 

4) підготовка оперативних рішень щодо запобігання надзвичайним 

ситуаціям, які можуть призвести до суттєвих соціально-політичних, еконо-

мічних, військових, екологічних та інших наслідків, і щодо організації їх лі-
квідації; 

5) підготовка пропозицій Президентові України про введення, продо-

вження або про скасування надзвичайного стану; 

6) розробка пропозицій щодо координації діяльності державних орга-
нів виконавчої влади регіонів України в процесі реалізації прийнятих рі-
шень в тому, що стосується забезпечення безпеки, і оцінка їх ефективності; 

7) вдосконалення системи забезпечення безпеки шляхом розробки 

пропозицій з реформування існуючих або створення нових органів, що за-
безпечують безпеку особистості, суспільства і держави; 

8) розгляд питань внутрішньої, зовнішньої та військової політики 

України в галузі забезпечення безпеки особистості, суспільства і держави, 

обороноздатності країни, військово-технічного співробітництва, вирішення 

стратегічних проблем державної, економічної, соціальної, оборонної, еколо-

гічної та інших видів безпеки, прогнозування надзвичайних ситуацій, при-

йняття заходів щодо їх запобігання і подолання їх наслідків; 

9) підготовка рішень Президента України з питань внутрішньої, зов-

нішньої та військової політики в галузі забезпечення безпеки особистості, 
суспільства і держави, обороноздатності країни, військово-технічного спів-

робітництва, запровадження економічних санкцій, інформаційного розвит-
ку, розробки стратегії забезпечення і заходів з охорони незалежності та 
державної цілісності України. 

26



Рада національної безпеки та оборони України відповідно до основ-

них завдань і напрямів її діяльності може утворювати міжвідомчі комісії, які 
будуть основними органами ради (організаційна форма діяльності) в період 

між її засіданнями [9]. 

Контрольні запитання 
 

1. Якою, на вашу думку, є психокультура українського народу, його 

архетип? Які існують точки зору з цього питання сучасних 

українських діячів науки і культури? 

2. Що, на вашу думку, становить моральне розуміння свободи? 

3. Які небезпеки для існування Української держави ви можете назвати? 

4. Які життєво важливі інтереси Україна має сьогодні? 

5. Які основні геополітичні чинники безпеки сучасної України ви можете 
назвати? 

6. Назвіть сім катастроф (аварій), що сталися в Україні за останні 20 років, і 
приблизно оцініть збиток. 

7. Розрахуйте індекс умов торгівлі для різних галузей. 

8. Назвіть органи (організації) в Україні, що забезпечують дотримання її ін-

тересів. 

9. Якій моделі суспільного життя ви особисто віддаєте перевагу (див. під-

розділ 1.4) і чому? 

10. Доповніть перелік законодавчих актів, наведених у підрозділі 1.5, що за-
безпечують національну безпеку України. 

? 
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РОЗДІЛ 2 

МАКРОЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ТА ЇЇ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ 
 

З тих пір як за вітчизняних умов вчені вперше звернули увагу на про-

блему економічної безпеки [41; 53; 99; 113; 122; 123; 124; 127; 132; 155; 

159], її три основні стратегічні напрямки залишилися незмінними: нездат-
ність економіки країни функціонувати без зовнішніх фінансових вливань, 

сильна енергетична залежність від Росії, суцільна тінізація господарської 
діяльності. Оцінки масштабів нелегальної економіки з боку різних держав-

них і громадських структур, як і раніше, коливаються в діапазоні 40-60 % 

ВВП. Істина знаходиться, як зазвичай, посередині – між часткою грошової 
маси, яка знаходиться поза банками та у населення, тобто з урахуванням ба-
нківських вкладів. Неможливо уявити тіньовий обіг, який має справу з дов-

гостроковими складськими запасами або бартером, що відбувається, в кін-

цевому рахунку, не за класичною формулою «гроші – товар – гроші». 

Поступово на перший план висувається фактор деіндустріалізації через 
довготривалість дії його наслідків на майбутнє економіки країни. Практичне 
вираження даного процесу – випереджаючий спад таких інвестиційно ємних 

галузей, як обробна промисловість і будівництво. При цьому прискореними 

темпами відбувається згортання високотехнологічних виробництв і обслу-

говуючих їх наукових установ – нашої фактичної перепустки до постіндуст-
ріального і далі – до інформаційного суспільства. 

Сьогодні в Україні формально діє 12 технопарків, а реально працюють 

тільки три: Інститут електрозварювання імені Патона, Інститут монокрис-
талів, Інститут напівпровідників [142]. У той самий час в Китаї працюють 

сотні технопарків. Наші вітчизняні проблеми криються в діях вітчизняних 

фінансових розпорядників від держави. Але і при цьому існуючі технопар-

ки за 11 років роботи реалізували інноваційної продукції на 13 млрд грн. 

При цьому 1 млрд грн отримали державний бюджет і цільові фонди, ще 1 

млрд грн було перераховано в казну після зняття спецрежиму для технопа-
рків, тобто держава, не обтяжуючи себе, може отримувати сотні мільйонів 

гривень від інноваційної діяльності. Тим часом інновації – високовартісні, 
їм притаманний високий рівень ризику при виведенні продукції на ринки. 

Тому успішні країни незмінно йдуть шляхом надання таким проектам на-
йширших преференцій. 

В Україні кількість проектів, які виконуються технопарками, з 2004 р. 

скоротилася з 55 до 11. З 1990 р. більш ніж в 3 рази зменшилась кількість 

працівників інноваційної сфери, в той час як в США і Західній Європі вона 
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виросла вдвічі, а в країнах Південно-Східної Азії – вчетверо. Приріст ВВП 

за рахунок впровадження нових технологій в Україні складає 0,7 %, тоді як 

в розвинених країнах він досягає 90 %. 

Сьогодні продовжувати реформи доводиться в дуже непростій ситуа-
ції. Кількість інноваційно активних підприємств до 2009 р. за роки незале-
жності скоротилася з 25 до 10 %, частка інноваційної продукції в загаль-

ному промисловому обсязі впала до 4 %, чисельність винахідників та раці-
оналізаторів зменшилася в 20 разів. Витрати на роботу одного вченого у 

нас втричі поступаються російським, вони в 18 разів менші, ніж в Бразилії, 
в 34 – ніж у Південній Кореї, в 70 разів менші, ніж в США. У чому істина? 

Відповідь: наука в Україні не є прибутковою справою. Якщо подивитися 

на структуру інвестицій, які надходять до нашої економіки (у першу чергу 

прямих), то стає зрозумілою неефективність законодавчих зусиль і нестій-

кість політичних намірів утримати науку в зоні першорядних державних 

пріоритетів. Серед капіталовкладень в Україні лідирують переробна про-

мисловість (27 %), операції з нерухомістю (21 %), торгівля (7,5 %). А наука 
та освіта задовольняються половиною відсотка. Закони, що визначають ін-

новаційний та науково-технічний прогрес, не стали повноцінним правовим 

фундаментом зростання. 

Урядом продовжується масштабна реалізація ряду великих інновацій-

них проектів в найбільш динамічно зростаючих секторах економіки. Прийн-

ято законопроект, що передбачає введення економічного експерименту і 
створення сприятливих умов для розвитку IT-індустрії. Він вводить податок 

на прибуток IT-підприємств на рівні 5 %, передбачає зниження до тих самих 

5 % прибуткового податку і встановлює єдиний соціальний внесок 5 % з по-

двійної мінімальної зарплати. Мета експерименту – вона ж і завдання уряду 

– підняти експорт програмної продукції до 8 млрд грн на рік. У 2011 р. 

створено Державний небанківський фінансово-кредитний «Фонд підтримки 

малого інноваційного бізнесу». Зовсім конкретний приклад: на базі двох ві-
тчизняних інститутів з найбільшим міжнародним рейтингом у своїй області 
– Інституту молекулярної біології та генетики та Інституту фізіології імені 
О. Богомольця – стартував проект, на реалізацію якого держава виділила 1 

млн дол. Головне – нарощувати зусилля в рамках інноваційно-інвестиційної 
моделі розвитку економіки України. 

 

2.1. Економічний потенціал держави 
 

Економічний потенціал держави – це здатність наявних трудових і 
матеріальних ресурсів в Україні забезпечити максимально можливий рівень 
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виробництва продукції та послуг. Розрізняють трудовий потенціал і матері-
ально-речові ресурси. 

Під трудовим потенціалом розуміється наявна і очікувана в майбут-
ньому можлива кількість і якість праці, якими володіє суспільство (трудо-

вий колектив) на даному рівні розвитку науки і техніки та які визначаються 

чисельністю працездатного населення, його професійно-кваліфікаційним рі-
внем та ін. До матеріально-речових ресурсів належать засоби виробництва і 
природні ресурси. 

В економічній літературі також розрізняють таке: 
� науково-технічний потенціал (сукупність кадрових, матеріально-

технічних, інформаційних і організаційних ресурсів); 

� природно-ресурсний потенціал (здатність природних систем без шко-

ди для себе забезпечувати задоволення потреб людей в продукції або здійс-
нення корисної для нього роботи в рамках господарства даного типу; суку-

пність природних ресурсів); 

� виробничий потенціал (обсяг продукції, який можна виробити при по-

вному використанні наявних ресурсів) [49, с. 8]. 

При визначенні складу економічного потенціалу слід виходити з двох 

методологічних підходів: 

I. Оцінка ресурсів, якими володіє національна економіка. 
II. Визначення ймовірного економічного результату в процесі застосу-

вання всієї маси ресурсів, що втягуються до господарського обороту. 

Склад економічного потенціалу України розглядається у таких аспектах: 

1) з боку його натурально-речового складу, тобто набору ресурсів; 

2) з позиції реального стану і перспектив розвитку і використання еко-

номічного потенціалу; 

3) з точки зору організаційних форм управління економічним потенці-
алом, тобто з боку його сфер (виробнича і невиробнича), галузей економіки 

та регіонів; 

4) з боку елементів економічного потенціалу, розміщених і діючих як на 
території країни, так і на території інших країн; 

5) з точки зору вкладу окремих організаційно-правових форм господа-
рювання, передбачених законодавством країни, в підсумкові результати го-

сподарювання в країні. 
Універсальним індикатором оцінки економічного потенціалу країни 

виступає валовий внутрішній продукт (ВВП), який характеризує не тільки 

сучасний рівень розвитку національної економіки, але й специфіку її галу-

зевої структури, ефективність функціонування окремих її сфер, галузей і ре-
гіонів, міру залученості в світові інтеграційні процеси і т. п. 
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Валовий внутрішній продукт (ВВП) – це узагальнюючий економічний 

показник, що виражає сукупну вартість кінцевого продукту (продукції, товарів і 
послуг), виробленого протягом року всередині країни в ринкових цінах з вико-

ристанням факторів виробництва. 
ВВП розраховується трьома методами: за доходами, витратами та за 

доданою вартістю (умовно чистої продукції). Для вивчення динаміки ВВП 

використовуються постійні (порівняні) ціни. Реальний ВВП визначається 

методом дефлювання, тобто переведенням показників, розрахованих у по-

токових цінах, у індикатори, виражені в постійних цінах. 

Серед факторів, що впливають на обсяг і структуру економічного по-

тенціалу і його динаміку, можна виділити такі: 
� обсяг і доступність наявних ресурсів економіки; 

� досягнутий рівень розвитку науково-технічного прогресу; 

� накопичений країною потенціал у сфері фундаментальних і приклад-

них досліджень. 

Комплексна взаємодія названих чинників у складі економічного поте-
нціалу приводить до формування цілої системи потенціалів: трудовий, при-

родно-ресурсний, науково-технологічний, виробничий та ін., кожен з яких 

володіє специфічними тенденціями та закономірностями розвитку. 

Найважливішим елементом економічного потенціалу є національне 
багатство, яке включає в себе дві основні частини: 

1) суспільне (створене працею) багатство; 

2) природне (не відтворюване працею) багатство – природні ресурси (зе-
мля, вода, ліси, корисні копалини). 

 

----------*---------- 

 

Криза, що почалася у вітчизняній економіці після розвалу Союзу, не 
подолана й досі.  

 Процес ринкових перетворень, що почався в незалежній Україні на початку 

1990-х, виявився виснажливим для економіки країни. Симптомами епохи ста-
ли різкий економічний спад, гіперінфляція і зниження рівня життя населення. 
Лише протягом 1991-1999 рр. ВВП скоротився на 59,2 %. Надолужити згаяне 
і повернутися до обсягів ВВП 1990 р. Україна не змогла досі (таблиця 2.1). 

Невдачам перших років незалежності можна знайти цілком вагоме 
виправдання. Пострадянська національна економіка довгий час перебувала 
в стані переходу від адміністративно-розподільної системи до вільної рин-

кової. У цей період у країні відбулися серйозні структурні зміни, наслідки 

і 
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яких виявилися згубними. За перше десятиліття незалежності майже вдвічі 
впали обсяги промислового виробництва, у 5 разів скоротилися інвестиції в 

основний капітал, приблизно на 40 % знизилася продуктивність в сільсько-

му господарстві. Відбулося обвальне скорочення обсягів випуску продукції, 
що призвело до повного згасання і зникнення низки галузей української 
економіки. У пострадянській смуті була фактично втрачена морська транс-
портна галузь. При цьому різко зменшилися обсяги виробництва в авіабуду-

ванні, суднобудуванні, точному машинобудуванні, електронній промисло-

вості. Втричі скоротився потенціал вуглевидобувної галузі. За рівнем осно-

вних макроекономічних показників країна відкотилася до періоду кінця 

1960-х – початку 1970-х рр. 

 

Таблиця 2.1 – Валовий внутрішній продукт України 

У фактичних цінах  

Рік ВВП, 

млрд крб 

ВВП у розрахунку  

на 1 чол., тис. крб 

1990 167 3  

1991 299 6 

1992 5 033 97 

1993 148 273 2 842 

1994 1 203 769 23 184 

1995 5 451 642 105 793 

 млн грн грн 

1996 81519 1 595 

1997 93 365 1 842 

1998 102 593 2 040 

1999 130 442 2 614 

2000 170 070 3 436 

2001 204 190 4 195 

2002 225 810 4 685 

2003 267 344 5 591 

2004 345 113 7 273 

2005 441 452 9 372 

2006 544 153 11 630 

2007 720 731 15 496 

2008 948 056 20 495 

2009 913 345 19 832 

Джерело: Держслужба статистики України (Коментарі. – 2011. – № 50). 
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Тільки на початку XXI ст. Україна знову вступила у фазу крихкого 

економічного зростання: протягом 2000-2007 рр. середньорічний приріст 
ВВП становив 8,5 %. Однак у 2008 р., напередодні фінансової кризи, реаль-

ний ВВП України становив лише 74,1 % від обсягу 1990 р. 

Але навіть ці досягнення були зведені нанівець. У важкому 2009 р. 

економіка України знову «просіла» практично на 15 % і навіть з урахуван-

ням 4,2 %-го зростання ВВП попереднього року змогла досягти лише 65,8 % 

від обсягу 1990 р. Одне з головних слабких місць вітчизняної економіки – 

деформована структура промисловості та домінування продукції з низькою 

доданою вартістю. За 25 років незалежності нам так і не вдалося позбутися 

ярлика сировинної держави. Більше того, впродовж останніх десятиліть си-

туація тільки погіршувалася. Якщо в 1980 р. у структурі української проми-

словості та товарного експорту частка машинобудування стабільно колива-
лася в діапазоні 30-40 %, а чорної металургії була в 2-3 рази меншою, то 

сьогодні ситуація прямо протилежна. Зараз продукція металургійного ком-

плексу займає в структурі експорту України близько 32-37 %, машинобуду-

вання – 14-17 %, АПК – 15-20 %, гірничодобувної галузі – 12-14 %, хімічної 
– близько 10 %. Україна, по суті, перетворилася на сировинний придаток 

розвинених країн і тих, які успішно розвиваються. 

 

----------*---------- 

 

 Визначальне значення має суспільне багатство. 

Національне багатство має складну економічну структуру, у ньому 

виділяють такі елементи: 

� основні фонди (виробничі та невиробничі); 
� матеріальні оборотні фонди (запаси сировини, основних і допоміжних 

матеріалів, палива, залишки незавершеного виробництва, запаси готової 
продукції); 

� товарні запаси національної економіки; 

� державні резерви, у т. ч. страхові запаси оборонного призначення, зо-

лотий запас і запаси іноземної валюти; 

� предмети тривалого користування в домашньому господарстві насе-
лення (індивідуальні засоби транспорту, меблі, предмети культурно-

побутового та господарського вжитку, ювелірні вироби, книжкові фонди 

тощо); 

� природні ресурси, залучені в економічний оборот (освоєні земля, ліс, 
вода, багатство земних надр та ін.). 
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У широкому сенсі слова до національного багатства включаються на-
уковий, освітній, кваліфікаційний і культурний потенціали суспільства. 
Особливе місце в структурі нематеріального багатства займає потенціал 

здоров'я нації. 
Національне багатство, оцінене у валюті даної країни, як правило, пе-

рераховується в яку-небудь єдину валюту, наприклад долари США, і обчис-
люється в розрахунку на одного мешканця країни. Цей індикатор дає основу 

для порівняльного аналізу економічної могутності окремих країн і рівня їх 

матеріального добробуту. 

У характеристиці складу національного багатства використовується 

цілий ряд економічних категорій. 

Нефінансові виробничі активи – активи, створені в результаті виро-

бничого процесу. Ці активи складаються з такого: 

� основні фонди галузей, що виробляють товари і надають послуги; 

� запаси матеріальних оборотних засобів; 

� цінності. 
Основні фонди (основні засоби, основний капітал) – це частина по-

стійного продуктивного капіталу, що повністю бере участь у процесі вироб-

ництва, але переносить свою вартість на готову продукцію частинами по мі-
рі матеріального і морального зносу. 

До складу основних фондів включають також вироблені нематеріа-
льні активи – об'єкти, створені працею людини, що представляють загаль-

нодоступну інформацію, нанесену на який-небудь носій. До вартості цих 

активів включають витрати на розвідку корисних копалин, розробку про-

грамного забезпечення, створення оригінальних творів літератури та мисте-
цтва та ін. 

Матеріальні оборотні засоби – важлива частина національного ба-
гатства, його постійно відновлюваний елемент. До їх складу включають ви-

робничі запаси (сировина, матеріали, паливо, запчастини, інструменти, гос-
подарські товари, насіння та ін.), незавершене виробництво, готову продук-

цію і товари для перепродажу, матеріальні резерви. 

Цінності – це дорогі товари тривалого користування, які не зношу-

ються з часом, як правило, не використовуються для споживання у вироб-

ництві та купуються в основному як засіб збереження вартості в часі, бо їх 

вартість не повинна зменшуватися відносно до загального рівня цін. 

Нефінансові невиробничі активи – це один з компонентів націона-
льного багатства. Він включає в себе дві складові, що визначають не тільки 

обсяг, структуру, але і динаміку економічного потенціалу: 
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а) матеріальні невиробничі активи; 

б) нематеріальні невиробничі активи (патенти, торгові марки, ноу-хау, 

гудвіл та ін.). 

Матеріальні невироблені активи – це активи природного похо-

дження (природні активи – земля, ресурси надр, інші природні активи), тоб-

то активи, які не є результатом виробничих процесів, на які встановлені або 

можуть бути встановлені права власності. До цих активів не включаються 

природні активи (наприклад відкрите море, повітряний простір). 

Нематеріальні вироблені активи – це активи, які дають виключне 
право своїм власникам на заняття певними видами діяльності або на вироб-

ництво певних видів товарів і послуг. До цих активів включаються об'єкти 

патентування (ліцензія, ноу-хау тощо), договори про оренду та інші контра-
кти з правом передачі в користування, а також придбаний гудвіл (умовна 
оцінка вартості ділових зв'язків і репутації). 

Фінансові активи (пасиви): 
� монетарне золото і спеціальні права запозичення (SDR); 

� валюта і депозити; 

� цінні папери (крім акцій); 

� акції; 
� кредити та позики; 

� страхові технічні резерви; 

� інша дебіторська і кредиторська заборгованість; 

� прямі іноземні інвестиції. 
Фінансові активи та пасиви (зобов'язання) оцінюються за потоковою 

вартістю, якщо вони є об'єктом купівлі-продажу на організованих фінан-

сових ринках. При цьому в ціну оцінки не включається плата за послуги, 

збори, комісійні та інші аналогічні платежі за обслуговування при здійс-

ненні угод. 

  

2.2. Економічна безпека як складова національної безпеки 
 
Економічна безпека – це стан національної економіки, за якого за ра-

хунок державних інститутів забезпечується її стійке зростання, ефективне 
задоволення суспільних потреб, законодавчо забезпечується свобода під-

приємництва у національних межах, захист економічних інтересів вітчизня-

них суб'єктів господарювання на міжнародному рівні. 
Економічна безпека є складовою частиною національної безпеки, її 

матеріальним фундаментом. Тому економічна безпека повинна розглядати-
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ся в контексті генези та формування системи національної безпеки країни. 

Проблема забезпечення економічної безпеки зароджується одночасно з ви-

никненням і формуванням держави, усвідомленням економічної безпеки су-

спільства [49, с. 40]. 

Об'єкти економічної безпеки (випливає зі ст. 3) [8]: 

� економічна система країни в цілому; 

� природні багатства; 
� виробничі фонди; 

� невиробничі фонди; 

� нерухомість; 

� фінансові ресурси; 

� трудові ресурси; 

� господарські структури; 

� сім'я; 

� людина. 
У вітчизняній літературі [104; 113; 155] визначають такі елементи па-

радигми, яка формується з такого: 

� перехід до системи міжнародних відносин від концепції балансу сил 

до концепції балансу інтересів; 

� рух від ідеології та структури економічної безпеки конфронтацій-

ного типу у бік моделей, що базуються на відносинах партнерства і між-

народного економічного співробітництва; 

� доповнення принципу захисту територій принципом економічної без-
пеки регіонів, підприємств, сім'ї, особистості. 

Закон України «Про основи національної безпеки» був прийнятий у 

1997 р. У цьому законі визначені базові поняття, категорії та елементи без-
пеки, сформульовані поняття безпеки життєво важливих інтересів, а також 

тріада основних об'єктів безпеки: особистості, суспільства, держави. 

Основним суб'єктом забезпечення безпеки було визначено держа-
ву, яка виконує функції в цій сфері через органи законодавчої, виконавчої 
та судової гілок влади. 

 В Законі України [8] визначено загрози в економічній сфері (ст. 7). А 

під загрозами національній безпеці розуміються наявні та потенційно мож-

ливі явища і чинники, що створюють небезпеку життєво важливим націона-
льним інтересам України (ст. 1) з боку внутрішніх і зовнішніх джерел небез-
пеки. 

Забезпечення безпеки може бути досягнуто здійсненням єдиної дер-

жавної політики у сфері гарантії безпеки, системи заходів економічного, по-

36



літичного, організаційного та іншого порядку, що відповідають загрозам 

життєво важливих інтересів особистості, суспільства, держави. 

Закон України визначив такі основні принципи забезпечення безпе-
ки (ст. 5) [8]: 

� законність; 

� дотримання балансу життєво важливих інтересів особистості, суспіль-

ства, держави; 

� взаємна відповідальність особи, суспільства, держави щодо забезпе-
чення безпеки; 

� інтеграція з міжнародними системами безпеки. 

В галузі економіки загрози носять комплексний характер і поясню-

ються, у першу чергу, кризою промислового сектора, тенденцією до пере-
важання в експорті сировинної компоненти, а в імпорті – паливно-

сировинної компоненти та предметів споживання, у т. ч. предметів першої 
необхідності. 

Захист національних інтересів України в економічній сфері виступає 
пріоритетним напрямком державної політики. 

Важливі завдання у зовнішньоекономічній діяльності України [5; 6; 8]: 

1) продовження поглиблення економічної інтеграції з країнами ЄС; 

2) формування сприятливих умов для міжнародної інтеграції української 
економіки в рамках різних організацій; 

3) розширення ринків збуту продукції вітчизняних товаровиробників та 
їх захист (таблиця 2.2); 

4) створення зони вільної торгівлі з ЄС; 

5) посилення захисту інтересів українських товаровиробників; 

6) здійснення збалансованої кредитно-фінансової політики з метою зме-
ншення залежності України від зовнішніх кредитних запозичень тощо. 

З точки зору забезпечення внутрішньоекономічної безпеки, необхідно 

визнати таке: 
1) правове забезпечення реформ в поєднанні з оптимальним механізмом 

контролю за дотриманням законодавства України; 

2) посилення державного регулювання економіки; 

3) необхідність заходів з подолання наслідків економічної кризи, збере-
ження і розвитку науково-технологічного та виробничого потенціалів, зни-

ження техногенних катастроф, підвищення конкурентоспроможності вітчиз-
няної промислової продукції, підвищення рівня і якості життя населення; 

4) посилення державної підтримки інноваційно-інвестиційної активнос-
ті, розширення ринку допоміжної продукції; 
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5) необхідність заходів щодо соціально-економічного розвитку регіонів і 
районів. 

 

Таблиця 2.2 – Основні імпортні товари для України, 

% від загального обсягу імпорту 

Товар % 

Мінеральне паливо, нафта і нафтопродукти 

Ядерні реактори, котли, машини 

Продукти харчування 

Недорогоцінні метали та вироби з них 

Електричні машини 

Наземний транспорт (крім залізничного) 

Пластмаси та полімери 

Фармацевтична продукція 

Текстильні матеріали та вироби 

Папір і картон 

34,8 

8, 5 

7, 2 

7, 0 

6, 9 

6, 6 

4, 2 

3, 4 

2, 4 

1, 5 

Джерело: Держслужба статистики України (Инвестгазета. – 2012. – № 6). 

 

----------*---------- 

 

Загрози для України («МК в Україні» від 24.09.2008 р.) 

Основні загрози в найближчий рік, на думку українців, такі: 
76,3 % – економічний занепад; 

39,5 % – поділ країни; 

25,4 % – загроза суверенітету з боку Заходу; 

24,8 % – концентрація влади однією партією; 

20,8 % – імпічмент Президенту; 

19,7 % – загроза з боку Росії; 
19,3 % – концентрація влади президентом. 

 
2.3. Концептуальні підходи до економічної безпеки 
 
Економічна безпека – стан національної економіки, при якому за ра-

хунок державних інститутів забезпечується її стійке зростання, ефективне 
задоволення суспільних потреб, законодавчо забезпечується свобода під-

приємництва у національних межах, захист економічних інтересів вітчизня-

них суб'єктів господарювання на міжнародному рівні. 
Починаючи з другої половини 1990-х рр. в українській економічній 

літературі спостерігалося помітне пожвавлення дискусії з питань націо-

і 

38



нальної економічної безпеки [66; 104; 132; 139]. Поняття «економічна 

безпека» фігурувало як у політичних суперечках, так і в нормативних 

документах. Проте в її теоретико-методологічної області містяться чис-

ленні неоднозначні трактування, що свідчать про наявність великого по-

ля наукової діяльності та про нагальну необхідність вироблення єдиного 

підходу. 

У будь-якій концепції, у т. ч. і в концепції економічної безпеки, одним 

з принципових аспектів виступає визначення предмета, який у вітчизняній і 
зарубіжній економічній літературі визначається по-різному. Тут обмежимо-

ся констатацією трьох методологічних підходів до визначення категорії 
«економічна безпека»: 

Перший підхід. Категорія «економічна безпека» визначається через 
«стійкість». 

Другий підхід. Категорія «економічна безпека» визначається через 
«незалежність». 

Третій підхід. Категорія «економічна безпека» визначається через «ін-

тереси» [49, c.44]. 

Таким чином, в основі визначення предмета категорії «економічна 
безпека» лежать різні поняття, що не дозволяє виробити єдину дефініцію ці-
єї категорії. 

Категорія «економічна безпека» носить збірний характер, вона вклю-

чає в себе і стійкість, і незалежність, й інтереси. Тому дати її визначення, 

використовуючи лише якесь одне з цих понять, важко і навряд чи можливо. 

В багатоскладній і багаторівневій структурі економічної безпеки на 
чільне місце висувається стійке економічне зростання і соціальний захист 
економічних інтересів, саме вони домінують у забезпеченні економічної 
безпеки країни. 

Інтерес до проблеми економічної безпеки в Україні, що з’явився у по-

страдянський період у вітчизняній економічній літературі, виявив розмежу-

вання за багатьма її видами: промислова, технологічна, продовольча, енер-

гетична та ін. Поділ економічної безпеки за галузевим принципом поповни-

вся мезо- і мікроекономічним рівнями. Останні вимагають використання 

специфічних індикаторів, які важко пов'язати з показниками, характерними 

для аналізу економічної безпеки на макрорівні. У розробці концепції еконо-

мічної безпеки як вихідної категорії пропонується термін «загрози», які міс-
тяться як у внутрішніх (ендогенних), так і зовнішніх (екзогенних) чинниках 

економічної безпеки. Вважається, що для України найбільшу небезпеку ста-
новлять внутрішні загрози, що виникають у соціальній і науково-

технологічній сферах, причому ключове значення має соціальна сфера, 
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оскільки в ній реально втілюються інтереси особистості, родини, суспільст-
ва, класів, соціальних груп, держави в цілому. 

Важливе значення для економічної безпеки мають порогові значен-

ня, що являють граничні величини, недотримання яких гальмує розвиток 

економіки та соціальної сфери і веде до зародження і формування тенде-

нцій, що руйнують виробництво і споживання. Вони виступають істотним 

інструментом системного аналізу, прогнозування та соціально-

економічного планування. 

В основі концепції економічної безпеки знаходиться ідеологія розвит-
ку, яка полягає в промисловому і науково-технологічному підйомі, забезпе-
чує зростання доходів бюджету, зайнятості населення, підвищення рівня і 
якості життя населення, його соціальної захищеності. 

Економічна безпека може бути забезпечена за допомогою такого: 

� сталого економічного зростання; 

� високого і оптимального платоспроможного попиту населення; 

� високого інвестиційного попиту; 

� передбачуваного курсу національної валюти; 

� стабілізації цін, їх зниження за умов природних монополій; 

� стабілізації витрат виробництва та обігу; 

� підвищення продуктивності праці; 
� єдиної економічної політики всіх економічних суб'єктів; 

� однакових умов у конкурентній боротьбі незалежно від форм власності. 
 
2.4. Категорія «економічна безпека» 
 
Економічна безпека – це категорія, що характеризує такий стан наці-

ональної економіки, при якому за рахунок державних інститутів забезпечу-

ється її стійке зростання, ефективне задоволення суспільних потреб, зако-

нодавчо забезпечується свобода підприємництва у національних межах, за-
хист економічних інтересів вітчизняних суб'єктів господарювання на між-

народному рівні. 
Інститут – та чи інша форма суспільного устрою [46, с. 317]. 

Інституціоналізм – напрям економічної думки, який приділяє основ-

не значення ролі, яку відіграють інститути в сфері прийняття та спрямова-
ності економічних рішень. Інституціоналізм склався в роботах американсь-
ких економістів кінця XIX – початку XX ст. Т. Веблена, Д. Коммонса, У. 

Мітчела. Подальша еволюція інституціоналізму привела до виникнення в 

його рамках окремих напрямків інституціонально-соціологічного розвитку 
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(Ф. Перру), концепцій трансформацій капіталізму (Р. Минз, А. Берлі), нео-

конституціоналізма (Д. Гелбрейт) [46, с. 318]. 

Категорія – від грец. висловлення, ознака – найбільш загальні та фу-

ндаментальні поняття, що відображають суттєві, загальні властивості та від-

ношення явищ дійсності та пізнання [46, с. 509]. 

Економічна безпека є найважливішим компонентом національної безпе-
ки, її матеріальним фундаментом. Економічна безпека як економічна категорія 
зародилася з часів створення державності, усвідомлення суспільством своїх 

економічних інтересів [49, с. 48]. 

Під об'єктами економічної безпеки розуміються як економічна сис-
тема країни в цілому, так і її складові елементи: 

� природні багатства; 
� людські ресурси, особливо функціонуюче працездатне населення; 

� виробничі фонди; 

� невиробничі фонди; 

� нерухомість; 

� фінансові ресурси; 

� господарські структури; 

� регіони; 

� підприємства; 
� сім'я; 

� людина. 
Суб'єкти економічної безпеки: 

� функціональні й галузеві міністерства і відомства; 
� податкові служби; 

� митні служби; 

� банки; 

� біржі; 
� страхові компанії; 
� відповідні комітети та комісії Верховної Ради України; 

� виробники та продавці продуктів, робіт, послуг; 
� суспільства споживачів.  

Виділяють такі основні види економічної безпеки: 

� виробничо-технологічна; 
� промислова; 
� продовольча; 
� демографічна; 
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� екологічна; 
� фінансова; 
� інформаційна; 
� зовнішньоекономічна  тощо. 

Розрізняють такі індикатори економічної безпеки: 

� зростання валового внутрішнього продукту; 

� рівень і якість життя населення; 

� темп інфляції; 
� норма безробіття; 

� структура економіки; 

� державний борг; 
� майнове розшарування суспільства; 
� криміналізація економіки і суспільства; 
� технічний стан виробництва; 
� конкурентоспроможність; 

� імпортна залежність; 

� діяльність тіньової економіки; 

� стан золотовалютних резервів  тощо. (див. також Додаток А). 

Критерій економічної безпеки – це оцінка стану економіки: 

� ресурсного потенціалу та можливості його розвитку; 

� рівня ефективності використання ресурсів; 

� конкурентоспроможності; 
� соціальної стабільності  тощо. 

Для кожної країни об'єктивно існують реальні та потенційні економі-
чні загрози, під якими розуміються явні та можливі явища і чинники, що 

створюють небезпеку життєво важливим економічним інтересам держави, 

регіону, підприємства, сім'ї, особи. 

Загрози економічної безпеки поділяються на внутрішні та зовнішні. 
Вважається, що найбільша небезпека існує з боку внутрішніх загроз. 

Для економічної безпеки принципову роль відіграють порогові зна-
чення, тобто граничні величини, недотримання яких загрожує руйнуванням 

економіки, призводить до загострення соціально-економічної та політичної 
ситуації в країні. Економічна безпека досягається у тому випадку, коли вся 

система індикаторів відповідає рівню порогових значень, які, у свою чергу, 

обмежуються ненанесенням шкоди іншим. Порогові значення можуть бути 

змінені разом із зміною рівня розвитку економіки. 
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2.5. Стратегія економічної безпеки 
 

Термін «стратегія» має два основних значення: 

1) мистецтво ведення військових дій; 

2) мистецтво керівництва суспільним життям.  

У другому значенні цей термін виступає в різних видах: 

– в теорії ігор – можливий спосіб дії гравця чи коаліції; 
– стратегія ціноутворення; 

– стратегія інноваційна; 
– стратегія конкурентна; 
– стратегія імпортозаміщення; 

– стратегія маркетингу; 

– стратегія підприємства; 
– стратегія регіональна; 
– економічна стратегія  тощо. [49, с. 51]. 

Мова йде про стратегії економічної безпеки. Вибір стратегії економі-
чної безпеки повинен виходити з її цілей і завдань, які вона повинна вико-

нувати. 

Друга половина 1990-х рр. характеризується підвищеною увагою вла-
дних структур і громадськості до проблем економічної безпеки. Проілюст-
руємо це положення на прикладі нашої країни. 

Державна стратегія економічної безпеки України закладається в базо-

вих документах, у щорічних посланнях Президента України до ВР України, 

українського народу  тощо. (наприклад [5; 6; 22; 26; 27]). 

У цих та інших документах зроблено таке: 
– визначені мета та об'єкти державної стратегії економічної безпеки 

України; 

– сформульовані критерій і параметри стану економіки, що відповідають 

вимогам економічної безпеки; 

– описані механізми та заходи економічної політики, спрямовані на за-
безпечення економічної безпеки. 

Спочатку констатується, що мета державної стратегії – забезпечення 

такого розвитку економіки, при якому були б створені прийнятні умови для 

життя та розвитку особистості, соціально-економічної та військово-

політичної стабільності суспільства і збереження цілісності держави, успі-
шного протистояння впливу внутрішніх і зовнішніх загроз. 

Без забезпечення фінансової безпеки практично неможливо виконати 

жодне із завдань, що стоять перед країною, як у внутрішньодержавному, так 

і в міжнародному плані. 
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Об'єктами економічної безпеки України є особистість, суспільство, 

держава й основні елементи економічної системи, включаючи систему ін-

ституціональних відносин при державному регулюванні економічної діяль-

ності.  
Державна стратегія включає таке: 

1) характеристика зовнішніх і внутрішніх загроз економічній безпеці 
України як сукупність умов і чинників, що створюють небезпеку життєво 

важливим економічним інтересам особистості, суспільства і держави; 

2) визначення і моніторинг факторів, що підривають стійкість соціально-

економічної системи держави, на короткострокову і середньострокову (3-5 

років) перспективу; 

3) визначення критеріїв і параметрів, що характеризують національні ін-

тереси в галузі економіки та відповідають вимогам економічної безпеки 

України; 

4) формування економічної політики, інституційних перетворень і необ-

хідних механізмів, які усувають або пом'якшують вплив факторів, що під-

ривають стійкість національної економіки. 

Реалізація державної стратегії повинна здійснюватися через сис-

тему конкретних заходів, реалізованих на основі якісних індикаторів і 
кількісних показників – макроекономічних, демографічних, зовнішньо-

економічних, екологічних, технологічних  тощо. 

Далі слід відзначити, що найбільш вірогідними загрозами є такі: 
1. Збільшення майнової диференціації населення і підвищення рівня 

бідності, що веде до порушення соціального миру і суспільної злагоди. 

Досягнутий відносний баланс соціальних інтересів може бути поруше-

ний в результаті дії таких факторів: 

– розшарування суспільства на вузьке коло багатих і переважну ма-

су бідних, невпевнених у своєму майбутньому людей; 

– зростання безробіття, що може призвести до соціальних конфлік-

тів;  

– затримка виплати заробітної плати, зупинка підприємств тощо.  

2. Деформованість структури української економіки, зумовлена 

такими факторами: 

– посилення сировинної спрямованості економіки; 

– відставання розвідки запасів корисних копалин від їх видобутку; 

– низька конкурентоспроможність продукції більшості вітчизняних під-

приємств; 

– звертання виробництва в життєво важливих галузях обробної промис-
ловості, передусім у машинобудуванні; 
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– зниження результативності, руйнування технологічної єдності науко-

вих досліджень і розробок, розпад наукових колективів і на цій основі під-

рив науково-технологічного потенціалу України; 

– завоювання іноземними компаніями внутрішнього ринку України за 
багатьма видами товарів народного споживання; 

– придбання іноземними компаніями українських підприємств в цілях ви-

тіснення вітчизняної продукції як із зовнішнього, так і з внутрішнього ринків; 

– зростання зовнішнього боргу України і пов’язане з цим збільшення ви-

трат бюджету на його погашення. 

3. Зростання нерівномірності соціально-економічного розвитку регіонів. 

4. Криміналізація суспільства і господарської діяльності, викликана в 

основному таким фактором, як зростання рівня безробіття, оскільки значна 
частина злочинів скоюється особами, які не мають постійного доходу. 

Також слід зазначити, що стан економіки, який відповідає вимогам 

економічної безпеки України, повинен характеризуватись певними якіс-
ними критеріями і параметрами (пороговими значеннями), що забезпечу-

ють прийнятні для більшості населення умови життя і розвитку особисто-

сті, стійкість соціально-економічної ситуації, військово-політичну стабі-
льність суспільства, цілісність держави, можливість протистояти впливу 

внутрішніх і зовнішніх загроз. Для визначення критеріїв і параметрів, що 

відповідають вимогам економічної безпеки України, необхідно врахову-

вати таке: 

– здатність економіки функціонувати в режимі розширеного відтворення; 
– прийнятний рівень життя населення і можливість його збереження; 
– стійкість фінансової системи, яка визначається рівнем дефіциту бю-

джету, стабільністю цін, нормалізацією фінансових потоків і розрахункових 

відносин, стійкістю банківської системи та національної валюти, ступенем 

захищеності інтересів вкладників, золотовалютного запасу, розвитком укра-
їнського фінансового ринку та ринку цінних паперів, а також зниженням рі-
вня зовнішнього і внутрішнього боргів і дефіциту платіжного балансу, за-
безпеченням фінансових умов для активізації інвестиційної діяльності; 

– раціональна структура зовнішньої торгівлі, що забезпечує доступ вітчиз-
няних товарів переробної промисловості на зовнішній ринок; 

– підтримка наукового потенціалу країни та збереження провідних віт-
чизняних наукових шкіл, здатних забезпечити незалежність України на 
стратегічно важливих напрямках науково-технічного прогресу; 

– збереження єдиного економічного простору і широких міжрегіональ-

них економічних відносин, які забезпечують дотримання загальнодержав-

них інтересів, що виключають розвиток сепаратистських тенденцій, та фун-
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кціонування єдиного загальноукраїнського ринку або інтегрованої системи 

регіональних ринків з урахуванням їх виробничої спеціалізації; 
– створення економічних і правових умов, що виключають криміналіза-

цію суспільства і всіх сфер господарської та фінансової діяльності, захоп-

лення кримінальними структурами виробничих і фінансових інститутів, їх 

проникнення в різні структури влади;  

– визначення та забезпечення необхідного державного регулювання еко-

номічних процесів, здатного гарантувати нормальне функціонування ринко-

вої економіки як за звичайних, так і за екстремальних умов. Також повинні 
бути визначені заходи та механізми економічної політики, які розробляють-

ся та реалізуються на державному і регіональному рівнях, які повинні бути 

спрямовані на відвернення внутрішніх і зовнішніх загроз економічній без-
пеці України. 

Найважливішими елементами механізму забезпечення економічної 
безпеки України визначені моніторинг і прогнозування факторів, що визна-
чають загрози економічної безпеки. Визнано за необхідне розробити кількі-
сні та якісні параметри (порогові значення) стану економіки, а також визна-
чити такі основні напрямки діяльності держави із забезпечення економічної 
безпеки України: 

1. Моніторинг факторів, що визначають загрози економічній безпеці 
України. 

2. Розробка критеріїв і параметрів (граничних значень) економічної без-
пеки України. 

3. Діяльність держави із забезпечення економічної безпеки України. 

Державна стратегія економічної безпеки, як і національної безпеки 

України в цілому, повинна виходити головним чином з ідеології економіч-

ного зростання, промислового і науково-технологічного прориву, оскільки 

лише на цій основі можна досягти високого рівня і якості життя населення, 

його соціальної захищеності. 
Головна стратегічна мета економічної стратегії України полягає в 

досягненні оптимальних темпів економічного зростання на основі іншої 
структури економіки, широкого використання інновацій. Оптимальні темпи 

економічного зростання можливі на базі ефективного сукупного попиту, що 

включає в себе споживчий та інноваційний попит, бо низький платоспро-

можний попит викличе втрату багатьох видів виробництва. 
Розробка теоретичних і практичних проблем удосконалення механіз-

му забезпечення економічної безпеки країни повинна базуватися на знов 

формованій Концепції національної безпеки України. 
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----------*---------- 

 

Моделі вибору стратегій безпеки України 

(О. Шамшур, Н. Капітоненко; zn.ua от 01.11.2014 р.) 

 Агресія Росії в Криму і на Сході України, обрана Кремлем як 

реакція на революційні події Євромайдану, зробила питання 

національної безпеки як ніколи важливими для виживання Української дер-

жави. 

Схоже, вперше в сучасній історії України відкрилося вікно можли-

востей для серйозного, некон'юнктурного діалогу влади із суспільством 

щодо реальних зовнішніх загроз і можливих трагічних для України 

наслідків продовження зовнішньої політики, що формується на основі 
заспокійливих розмов і корисливих інтересів вітчизняних промислово-

фінансових груп. 

Стратегічна невизначеність і ряд серйозних помилок на зразок 

Харківських угод поставили Україну в дуже непросте становище в її 
відносинах з усіма ключовими партнерами, залишивши, на довершення 

усього, вкрай вразливою до російського експансіонізму. 
Відкинувши притаманну більшій частини українського істеблішменту 

майже маніакальну схильність винаходити чисто український зовнішньо-

політичний «велосипед», слід визнати обмеженість вибору, який можна 
звести до чотирьох добре відомих опцій. 

Модель перша. Євроатлантична інтеграція, яка повинна завершитися 

набуттям повноправного членства в НАТО. Привабливість цього рішення 

полягає в тому, що тільки НАТО здатна надати Україні захист, адекватний 

серйозності прямих загроз її цілісності та суверенітету. 
Говорячи про переваги даної моделі, треба усвідомлювати, що курс на 

членство в НАТО є довгостроковим заходом, в той час як виклики, що 

стоять перед Україною, вимагають відповіді вже сьогодні. Роблячи вибір на 
користь НАТО-центричної моделі національної безпеки, ми повинні бути 

готові не тільки подолати опір з боку Росії та україноскептиків всередині 
альянсу, але й на ділі реалізувати цінності, на яких базується ця організація, 

тобто фактично переробити відповідно до її політичних, військових та 
соціально-економічних критеріїв всі боки життя нашого суспільства. 

Модель друга. «Фінляндизація» України, а, по суті, – української зов-

нішньої політики. Цей шлях – своєрідний стан з самого початку кризи, тобто 

такий підхід до її вирішення, який багатьом і в самій Україні, і за її межами 

розглядається як найбільш імовірний і бажаний. Причому деякі відомі екс-
перти почали говорити про це ще до кримського «референдуму». 

і 
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«Фінляндизація» передбачає відмову України від членства в НАТО в 

обмін на свободу участі в європейській інтеграції. А priori така модель може 
здатися не тільки компромісною, але і найбільш життєздатною, оскільки її 
використання мінімально задовольнило би інтереси всіх сторін, прямо або 

опосередковано залучених до конфлікту. 
Модель третя. Побудова двосторонніх союзницьких відносин (альян-

сів) із США та іншими провідними державами, посилене розвитком субрегі-
онального співробітництва. 

З точки зору економічної теорії, двосторонні коаліції кращі за багато-

сторонні в тих випадках, коли сторони не дуже стурбовані переділом так 

званих «відносних» переваг співпраці і можуть отримати менше, ніж парт-
нер, і не вважають, що цю різницю він використає проти нього у майбут-
ньому. Однак з другого боку, будь-яке стратегічне партнерство вимагає на-
явності загальних довгострокових інтересів і порівняного рівня готовності 
сторін їх відстоювати. 

Четверта модель. Збереження позаблокового статусу та фактичне 
продовження традиційної зовнішньополітичної стратегії залишається цілком 

реальним, незважаючи на очевидні «плоди» такого курсу. У короткостроко-

вому плані подібний курс навіть здатний дещо зменшити видиму гостроту 

загроз з боку Росії, оскільки запустить класичний механізм умиротворення. 

Проте в перспективі небезпека, що виходить з боку Росії, суверенітет і тери-

торіальна цілісність України будуть поставлені під загрозу. 
При всьому багатстві вибору Україні доведеться підпорядковувати 

власну зовнішню політику і політику у сфері безпеки одній з цих моделей. 

Займатися улюбленою справою, змішуючи та змінюючи підходи, навряд чи 

вдасться. Кризові моменти історії вимагають ясності цілей, вибору засобів і 
критеріїв оцінки успіхів і невдач, які можуть стати результатом лише виві-
реного стратегічного планування. 

 

2.6. Рівні економічної безпеки 
 

Економічна безпека являє собою узагальнюючу категорію політич-

ної економії та політології, що знаходиться в тісному взаємозв'язку з кате-
горіями економічної незалежності та залежності, стабільності та уразливос-
ті, економічного тиску і розвідки, примусу і агресії, економічного суверені-
тету і т. п. 

Розрізняють такі рівні економічної безпеки:  

1) міжнародна; 
2) національна; 
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3) регіональна; 
4) підприємства; 
5) особистості. 
Міжнародна економічна безпека – це сукупність міжнародних умов 

співіснування домовленостей та інституціональних структур, за яких кожній 

державі – члену світової спільноти забезпечується можливість вільно оби-

рати і здійснювати свою стратегію соціального та економічного розвитку, 

не зазнаючи зовнішнього тиску, розраховуючи на невтручання, розуміння, 

взаємоприйнятну і взаємовигідну співпрацю з боку інших країн світу. 

Правові гарантії реалізації міжнародної економічної безпеки поляга-
ють у визнанні таких принципів: 

1) рівноправності держав безвідносно до соціального і політичного ладу; 

2) свободи вибору шляху, розвитку форм організації економічного жит-
тя;  

3) суверенітету держав щодо природних ресурсів і економічного потен-

ціалу у своїх країнах;  

4) взаємовигідного співробітництва і вільного розвитку економічних, 

фінансових, науково-технологічних та інших мирних відносин між держа-
вами;  

5) міжнародного співробітництва в цілях економічного розвитку і соціа-
льного прогресу;  

6) спеціальних пільг щодо слаборозвинених країн – членів світового 

співтовариства;  
7) мирного врегулювання економічних спорів, виключаючи застосуван-

ня сили або загрози застосування сили. 

Реалізація концепції міжнародної економічної безпеки дає можливість 

вирішувати і національні, глобальні проблеми людства, стати матеріальною 

базою мирного співіснування, гарантією прогресу в елімінації економічної 
відсталості та слабкої розвиненості. 

Національна економічна безпека – стан економіки та інститутів вла-
ди, при якому забезпечується гарантований захист національних інтересів, 

гармонійний, соціально орієнтований розвиток країни в цілому, достатній 

економічний та оборонний потенціал навіть при найбільш несприятливих 

варіантах розвитку внутрішніх і зовнішніх процесів. 

Національна економічна безпека має таке: 
– внутрішню натурально-речову засаду;  

– досить високий рівень розвитку всіх елементів виробничих сил; 

– істотну питому вагу натуральних і вартісних компонентів розширеного 

відтворення валового внутрішнього продукту; 
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– внутрішню соціально-політичну базу економічної безпеки; 

– досить високим рівень суспільної згоди щодо довготривалих націона-
льних цілей, що забезпечує вироблення і прийняття стратегії соціально-

економічного розвитку, що втілюється в життя за допомогою державної по-

літики, яка підтримується більшою частиною народу країни. 

Економічна безпека навіть у найбільш економічно розвинутих і стабі-
льних країнах залишається відносною, оскільки несприятливі зовнішні 
впливи, а також їх можливість і загроза не виключаються навіть у цих краї-
нах.  

Регіональна економічна безпека – стан економіки всередині країни, 

що складається між регіонами та галузями.  

Економічна безпека підприємства та особистості – це стан юриди-

чних, виробничих відносин і організаційних зв'язків, матеріальних і інтелек-

туальних ресурсів, при яких забезпечується надійність і стабільність функ-

ціонування, фінансово-комерційний успіх, прогресивний науково-

технологічний та соціальний розвиток. 

 

2.7. Загрози економічній безпеці 
 

Загрози економічній безпеці – явні та потенційно можливі явища і 
чинники, які утворюють небезпеку економічним інтересам особистості, су-

б'єкту господарювання, регіональному господарському комплексу, націона-
льній економіці.  

До внутрішніх загроз економічній безпеці можна віднести такі: 
1) наявність корупції (таблиця 2.3); 

2) наростання структурної деформації економіки країни;  

3) зниження інвестиційної та інноваційної активності;  
4) руйнація науково-технологічного потенціалу країни; 

5) дія стійкої тенденції до перетворення країни на паливно-сировинну 

периферію розвинених країн;  

6) посилення майнового розшарування суспільства;  
7) криміналізація економіки та суспільства. 
До зовнішніх загроз економічній безпеці можна віднести такі:  

1) витік мізків за кордон; 

2) втеча капіталу за кордон; 

3) зростання державного боргу; 

4) наростання імпортної залежності з продовольства і споживчих товарів; 

5) надмірна відкритість економіки; 

6) втрата ринків збуту військової продукції; 
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7) скупка іноземним капіталом підприємств в цілях витіснення націона-
льної продукції з зовнішнього і з внутрішнього ринків; 

8) низький рівень розвитку транспортної інфраструктури експортно-

імпортних операцій. 

 

Таблиця 2.3 – Індекс сприйняття корупції (2011 р.) 

Місце у рейтингу Країни Бали 

1 Нова Зеландія 9,5 

2 Данія 9,4 

3 Фінляндія 9,4 

4 Швеція 9,3 

5 Сінгапур 9,2 

143 Білорусь 2,4 

143 Росія 2,4 

152 Таджикистан 2,3 

153 Україна 2,3 

154 Конго 2,2 

164 Киргизстан 2,1 

Джерело: Transparency International (Инвестгазета. – 2011. – № 46). 

 

Зовнішні загрози впливають на посилення небезпеки деяких внутрі-
шніх загроз. Зовнішні загрози економічній безпеці охоплюють такі сфери 

суспільного життя: 

а) економічну; 

б) соціальну; 

в) військову; 

г) екологічну; 

д) інформаційну тощо. [49, с. 62-63]. 

Із внутрішніх загроз економічній безпеці особливо виділимо нарос-
тання структурної деформації економіки країни. Щоб забезпечити еко-

номічне зростання в країні, необхідно насамперед провести структурні мо-

дифікації в економіці, суть яких полягає у відповідності структури вироб-

ництва і структури попиту. Основні напрямки перебудови економіки такі:  
– визнання доцільності збереження функціонуючих підприємств в еко-

номіці; 
– визначення підприємств, що працюють за військовим замовленням і не 

підлягають конверсії; 
– використання зарубіжного капіталу в тих сферах і галузях економіки, 

які значною мірою впливають на структурні зрушення; визначення в зако-
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нодавчому порядку тих сфер і галузей економіки, які сприяють створенню 

оптимальної структури національної економіки. 

Важливою загрозою економічній безпеці виступає руйнація науково-
технологічного потенціалу. Забезпечення економічної безпеки передбачає 
прискорений розвиток високотехнологічних галузей і виробництв (приладо-

будування, електронне машинобудування, електротехнічна промисловість), 
що сприяють зміцненню матеріально-технічної бази організацій науки, ство-

рюючи тим самим передумови для розвитку природничого та технічного 

знань. 
Однією з істотних загроз економічній безпеці є дія стійкої тенденції 

до перетворення країни на паливно-сировинну периферію. Ця загроза 
може бути знята на основі стратегії структурної перебудови економіки. Мо-

ва, зрозуміло, не йде про різке скорочення експорту сировини в даний час, 
бо це також різко знизить надходження коштів до державного бюджету. 

Найбільш небезпечною загрозою економічній та соціальній безпеці є 
посилення майнового розшарування суспільства, глибока поляризація 

добробуту і дезінтеграція суспільства. 
У даний час найбільшу загрозу економічній безпеці становить кримі-

налізація економіки. Криміналізація економіки (лат. criminalis – стосується 

злочину) – це процес формування економіки, в якій істотну роль грають 

злочинні елементи та форми господарювання, мафіозні структури, що за-
ймаються, наприклад, наркобізнесом, торгівлею людьми, вивезенням за ко-

рдон заборонених речовин, підпільним видобутком і торгівлею дорогоцін-

ними металами та камінням, здійснюють махінації та спекуляції на біржах, 

у банках тощо, здійснюють дії, що підпадають під кримінальну відповідаль-

ність. Можна, за аналогією з Великою французькою революцією, сказати, 

що криміналізація української економіки пов'язана з появою в ній комп-

радорської буржуазії, якій чужі національні інтереси. 

Компрадорська буржуазія являє собою частину буржуазії країни, що 

розвивається, яка здійснює торгове посередництво з іноземними компанія-

ми на внутрішньому і зовнішньому ринках. Компрадорська буржуазія утво-

рилася в епоху колоніалізму. Формувалася вона з різних класів: купців, лих-

варів, феодалів і племінної знаті. Вона значною мірою залежала від інозем-

них компаній як в економічному, так і в політичному плані і нерідко вико-

ристовувалася ними у своїх інтересах, зазначається у Вікіпедії. 
Небезпека розширення кримінальної економіки для суспільства поля-

гає в тому, що вона значно скорочує оподатковувану базу і суму податків. 

Для боротьби проти криміналізації економіки необхідна ефективна законо-

давча база.  
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Із зовнішніх загроз економічній безпеці виділимо деякі. 
Почнемо з однією з важливих небезпек – витоку умів, або витоку міз-

ків. Еміграція з країни за кордон, як правило, інтелектуальна, веде до посла-
блення інтелектуального потенціалу і, отже, до стримування економічного 

зростання в країні вибуття. Такі процеси спостерігаються з виїздом кваліфі-
кованої робочої сили з країн, що розвиваються, у т. ч. і з України, в розви-

нені країни. Основними причинами інтелектуальної еміграції є такі: 
– вкрай низька заробітна плата наукових працівників в країні вибуття; 

– дуже низький рівень оснащеності наукових досліджень. 

Як заходи, спрямовані на запобігання витоку мізків за кордон, можна 
запропонувати такі: 

– різке підвищення оплати праці висококваліфікованим спеціалістам та 
науковцям; 

– різке збільшення фінансування науки з державного бюджету; 

– здійснення економічних, соціальних, політичних, юридичних, органі-
заційних, інформаційних та інших заходів, що мають глобальний і міжнаро-

дний характер; 

– проблема витоку умів повинна знаходитися на одному рівні з найваж-

ливішими проблемами державної політики.  

Важливою обставиною, що негативно впливає на економічну безпеку, є 
так звана втеча капіталу за кордон. Втеча капіталу за кордон – одна з клю-

чових загроз економічній безпеці. Це і зрозуміло, бо інвестування в націона-
льну економіку сприяє розвитку національної економіки цієї країни, її еко-

номічному зростанню, підвищенню рівня та якості життя її населення, в той 

час як вивезений за кордон капітал працює на ту країну, в яку він ввезений. 

Специфіка втечі капіталу з України пояснюється такими причинами:  

1) характером прискореної трансформації економічної та політичної си-

стеми; 

2) низьким рівнем довіри інвесторів до національної валюти, що зумо-

вив «втечу» від гривні до долара;  
3) високим рівнем інфляції в країні. Важливою загрозою економічній 

безпеці виступає великий зовнішній державний борг. 
Державний борг – це сума накопиченої заборгованості держави, що 

утворилася в результаті кредитного фінансування бюджетних витрат. Дер-

жавний борг лягає додатковим тягарем на економіку і збільшується в міру 

погіршення економічної кон'юнктури (див. підрозділ 2.27). 

Однією з істотних загроз економічній безпеці країни виступає над-
мірна відкритість економіки. Відкрита економіка – це економічна систе-
ма, орієнтована на максимальну участь у світогосподарських зв'язках і в 
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міжнародному розподілі праці. Вона протистоїть автаркічним економічним 

системам, що розвиваються відособлено на основі самодостатності. Тому 

відкритість економіки – явище нормальне й об'єктивно необхідне. Проте, 
орієнтуючись на відкриття економіки, слід виходити з рівня захищеності 
вітчизняного виробництва, фінансів, банківської системи, грошового обігу, 

стратегічних галузей і сфер виробництва. Тому неприпустима не тільки 

спритність, але і пасивність держави у регулюванні процесів, націлених на 

відкриття економіки. Відомо, що такі країни, як, наприклад, Японія, Фран-

ція, Швеція, до відкритої економіки йшли, по-перше, під контролем дер-

жави і, по-друге, поступово. 

Ступінь відкритості економіки визначається такими індикаторами: 

– експортна квота, тобто відношення вартості експорту до вартості ВВП; 

– обсяг експорту на душу населення  тощо. 

Відкритість економіки не елімінує дію двох основних тенденцій у роз-
витку світового господарства: 

– орієнтацію на вільну торгівлю (фритредерство); 

– захист внутрішнього ринку (протекціонізм). 

У регулюванні процесів руху Україна повинна враховувати обидві те-
нденції, поєднувати їх. 

Слід зазначити, що всі перераховані різновиди загроз економічної без-
пеки характерні й для сучасної України.  

Як заходи забезпечення економічної безпеки можуть бути дії, спрямова-
ні на запобігання внутрішнім і зовнішнім загрозам безпеки. У зв'язку з цим 

держава має розробити стратегію економічної безпеки і успішно реалізувати її. 
Основні заходи, що містяться в державній стратегії економічної безпеки: 

– моніторинг факторів, що визначають економічні загрози; 

– розробка критеріїв і порогових значень індикаторів економічної безпеки; 

– діяльність державної влади щодо забезпечення економічної безпеки 

суспільства. 
Забезпечення економічної безпеки країни – виняткова прерогатива 

держави. 

 

2.8. Індикатори економічної безпеки 
 

Виділяють такі макроекономічні індикатори, що відображають рівень 
і стан економічної безпеки особистості, суспільства, держави [49, с. 73-75]. 

1. Рівень і якість життя в розрахунку на душу населення: 

– номінальний ВВП; 

– реальний ВВП; 
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– особистий наявний дохід; 

– середня заробітна плата; 
– частка заробітної плати у ВВП; 

– споживчі витрати; 

– особисті заощадження; 

– індекс диференціації доходів; 

– індекс концентрації доходів (коефіцієнт Джині); 
– соціальний прожитковий рівень; 

– фізіологічний прожитковий мінімум; 

– рівень бідності. 
2. Рівень інфляції за таким: 

– оптові ціни продукції промисловості; 
– закупівельні ціни продукції сільського господарства; 
– ціни сільськогосподарського ринку. 

3. Рівень безробіття, %. 

4. Економічне зростання: 

– темпи зростання ВВП, % на рік; 

– темпи приросту ВВП, % на рік; 

– індекс – дефлятор ВВП, % на рік. 

5. Темп зростання продукції промисловості, у т. ч. в галузевому розрізі. 
6. Темп зростання продукції сільського господарства, у т. ч. по галузях. 

7. Індекс цін продукції промисловості. 
8. Індекс цін продукції сільського господарства. 
9. Рівень цін. 

10. Дефіцит або профіцит бюджету. 

11. Частка тіньової економіки  тощо. 

Серед перерахованих індикаторів, що характеризують економічну без-
пеку, узагальнюючим показником (критерієм) є рівень і якість життя на-
селення. 

Названі макроекономічні індикатори за своїм змістом є зведеними. При-

чому вони обумовлені базовими індикаторами та разом з тим інтегрують 

приватні виробничі та соціальні індикатори, які фіксують їх розміри та гра-
ничні значення. 

Крім перерахованих вище загальних макроекономічних індикаторів, 

виділяють базові макроекономічні індикатори, до яких належать такі: 
1. Структура власності: частка державного і приватного секторів у ВВП, 

національному доході, чисельності зайнятого населення. 

2. Динаміка роздержавлення і приватизації державних і муніципальних 

підприємств. 

55



3. Монополізація і демонополізація. 

4. Розвиток ринкових структур. 

5. Механізм державного регулювання економіки. 

6. Податкова система. 
7. Грошове звернення. 

8. Зовнішньоторговельні тарифи. 

9. Відсоткова і облікові ставки. 

На макрорівні виділяються такі приватні кількісні похідні індикатори: 

I. Темп зростання виробництва продукції промисловості. 
II. Структура ВВП. 

III. Вироблений ВВП. 

IV. Використаний ВВП. 

V. Валові та приватні капітальні вкладення. 

VI. Роздрібний товарообіг  тощо. 

Важливими приватними соціальними індикаторами є такі: 
А. Співвідношення зростання доходів. 

Б. Диференціація споживання. 

В. Частка імпорту у фонді особистого споживання. 

Г. Забезпеченість оселями. 

Д. Рівень освіти. 

Е. Рівень зайнятості населення. 

Є. Індикатори міграції населення. 

Ж. Витік мізків за кордон. 

З. Індикатори криміналізації економіки. 

И. Індикатори соціальної активності населення, у т. ч. рівень страйково-

го руху (Додаток Б). 

 
2.9. Порогові значення економічної безпеки 
 
Порогові значення економічної безпеки – це інструменти економічної 

безпеки, які являють собою кількісні характеристики, що визначають межі між 

безпечними та небезпечними явищами в різних галузях економіки [49, с. 68]. 

Найважливішою функцією держави є захист економічної безпеки. Як 

однин з інструментів реалізації цієї функції виступають порогові значення 

показників економічної безпеки. Порогові значення – це кількісна визначе-
ність національних інтересів у сфері економіки. Отже, щоб отримати поро-

гові значення індикаторів економічної безпеки, необхідно визначити націо-

нальні інтереси країни в економіці, до яких належать такі: 
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1) здатність економіки функціонувати в процесі розширеного відтво-

рення незалежно від імпорту; 

2) такий рівень і якість життя населення, який забезпечує соціально-

політичну стабільність; 

3) достатня стійкість фінансової системи; 

4) збереження єдиного економічного простору; 

5) наявність економічних і правових передумов, що не допускає вини-

кнення криміналізації економіки та суспільства; 
6) державне регулювання економіки, що забезпечує нормальне функ-

ціонування економіки. 

Порогові значення виступають істотним інструментом системного 

аналізу, прогнозування та соціально-економічного планування. 

За багатьма показниками порогових значень соціально-економічна си-

стема нашої країни вийшла із зони безпеки за рівнем економічних загроз. 
До їх числа можна віднести такі: 

–  натурально-речовинний обсяг валового внутрішнього продукту; 

–  інвестиції в основний капітал; 

–  соціальні показники. 

Головним пріоритетом країни у сфері економіки є зростання добробу-

ту населення, і саме він повинен бути вихідним при обчисленні порогового 

значення обсягу ВВП та інших показників, пов'язаних з ним. 

Соціальний стан населення оцінюється за трьома показниками: 

1) частка населення з доходом нижчим від прожиткового мінімуму; 

2) співвідношення доходів 10 % найбільше і 10 % найменше забезпече-
ного населення; 

3) співвідношення середньодушового доходу і прожиткового мінімуму. 

Світова практика показує, що загрози в соціальній сфері мінімальні, 
коли питома вага населення, що має доходи нижчі від прожиткового міні-
муму, становить 7-10 %, а різниця між доходами багатих і бідних не більша 
ніж у 8 разів. 

Деякі вітчизняні вчені при визначенні порогових значень показників 

економічної безпеки пропонують індекс розвитку людини (ІРЛ), прийнятий 

ООН з 1990 р. Цей індекс є найбільш точним узагальнюючим показником 

(критерієм) соціального прогресу.  

В економічній літературі виділяють три основні групи порогових по-

казників економічної безпеки [ 49, с. 70-71]. 

До першої групи відносять виробничу сферу, її здатність функціону-

вати за умов мінімальної залежності від зовнішнього світу. У цій групі ви-

57



значального значення набувають порогові значення за обсягом виробницт-
ва. Для України можуть бути прийняті такі порогові значення: 

– за обсягом валового внутрішнього продукту – 50 % від середнього ін-

дикатора по країнах «великої сімки»; 

– за обсягом валового внутрішнього продукту на душу населення – 40 % 

від середнього рівня по «великій сімці»; 

– за обсягом валового внутрішнього продукту – 100 % від середньосві-
тового індикатора. 

Необхідно зазначити, що фактичні індикатори в нашій країні залиша-
ються значно нижчими від цих порогових значень. Важливе значення в цій 

групі порогових значень має питома вага імпорту у внутрішньому виробни-

цтві. Вважається, що найбільш оптимальні такі порогові значення: 

– питома вага обробної промисловості в загальному обсязі промислового 

виробництва має становити 70 %; 

– частка інвестицій у ВВП – 25 %; 

– частка машинобудування в промисловому виробництві – 20 %; 

– питома вага імпорту у внутрішньому споживанні населення – 30 %, у 

т. ч. продовольства – 25 %. 

За цими показниками Україна значно вийшла за межі порогових зна-
чень. Найбільшу стурбованість викликає виробництво продукції у високо-

технологічних виробництвах. Порогове значення по нових видах продукції 
в загальному обсязі виробництва становить 6 %, в Україні ця частка за роз-
рахунками окремих економістів не перевищує 0,5 %. 

Друга група порогових значень показників економічної безпеки сто-

сується рівня і якості життя населення. У вітчизняній економічній літерату-

рі визначено такі порогові значення: 

– питома вага населення громадян, які мають доходи нижчі від прожит-
кового мінімуму, складає 7 %; 

– тривалість життя – 70 років; 

– межа між доходами багатих і бідних – 8 разів; 

– рівень безробіття – 7 %. 

За названими показниками Україна також вийшла за межі порогових 

значень. 

Традиційно, якість життя базується виключно на макроекономічних 

показниках, таких як ВВП, або береться середній рівень доходу на душу 

населення. Слід погодитися з більшістю людей, що якість життя – це зна-

чно більше, ніж просто накопичення матеріальних благ. Передусім якість 

життя людини – це почуття безпеки, радість повсякденному житті і перс-

пектива того, щоб бути в змозі побудувати ще краще життя в майбутньо-
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му не тільки для себе, але і для своїх дітей. Саме так враховує якість жит-

тя Prosperity Index, який складається дослідниками інституту The Legatum 

Institute. 

В даному рейтингу представлено 142 країни. Рейтинг складається що-

річно за підсумками минулого року, тобто рейтинг 2016 р. складено за під-

сумками 2015 р. Критеріями для складання рейтингу якості життя були 

прибуток на душу населення, легкість підприємництва, ефективність управ-

ління державою, якість медичного обслуговування, якість освіти в різних 

країнах, безпека, свобода самовираження, наскільки люди можуть поклада-
тися на підтримку співгромадян. 

Згідно з цим рейтингом найщасливіші люди живуть у Норвегії. Найгі-
рше живеться в Центральноафриканській Республіці. Найбільше люди задо-

волені своїми доходами в Сінгапурі. Бізнес найпростіше вести в Швеції. Ав-

стралійці найбільше задоволені якістю освіти в своїй країні. Найкраща 
якість медичних послуг – у США. У Гонконзі люди відчувають себе най-

більш безпечно. Свобода самовираження вища за все в Канаді. А в Новій 

Зеландії живуть самі чуйні люди. 

Україна в рейтингу країн світу за якістю життя займає 70-е місце. 
Українці найбільше не задоволені своїми доходами і тим, як країна управля-

ється, а також вважають недостатньою якість життя за всіма напрямами. 

Третя група порогових значень охоплює фінансовий стан. 

В економічній літературі визначено такі порогові значення: 

–  обсяг внутрішнього боргу до ВВП – 30 %; 

–  обсяг зовнішнього боргу до ВВП – 25 %; 

–  дефіцит бюджету до ВВП – до 5 %; 

–  обсяг іноземної валюти в готівковій формі до обсягу готівкових гри-

вень – 25 %; 

–  грошова маса (М2) до ВВП – 50 %. 

У цій групі деякі параметри не виходять за межі порогових значень. 

Наприклад, протягом окремих років український державний бюджет зводи-

вся з профіцитом. 

У фінансовій сфері найбільшу загрозу економічній безпеці нашої кра-
їни становить дуже низький рівень монетизації економіки. Політика зни-

ження інфляційних процесів в Україні через скорочення грошової маси ви-

кликала значний розрив між пороговим і фактичним значеннями по монети-

зації економіки, що призвело до дефіциту оборотних коштів підприємств та 
їх заборгованості. 

З методологічної точки зору, визначення однозначних параметрів по-

рогових значень не завжди виправдано. Так, у першій групі порогових зна-
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чень зазначено, що якщо питома вага інвестицій у ВВП становить менше 
ніж 25 %, то це є загрозою економічній безпеці країни. Однак також загро-

зою може бути, наприклад, частка інвестицій у ВВП 40 %. Різниця між цими 

показниками лише в тому, що в першому випадку створюється загроза за-
стою економіки внаслідок матеріального і морального старіння засобів пра-
ці, а в другому випадку це обернеться зниженням рівня та якості життя на-
селення. З цього випливає, що за рядом порогових значень показників еко-

номічної безпеки необхідно розробляти не однозначний пороговий індика-
тор, а свого роду певний «коридор». 

 
2.10. Демографічна безпека 
 

Демографічна безпека будь-якої країни дуже актуальна, у першу чер-

гу, коли є потреба у трудових ресурсах. 

Гострота демографічної безпеки посилюється або слабшає на тому 

чи іншому історичному етапі під впливом внутрішніх і зовнішніх факто-

рів. У нашій країні актуальність проблеми обумовлена депопуляційними 

процесами. Починаючи з кінця 1991 р. чисельність померлих в Україні 
перевищує чисельність народжених. Отже, депопуляція носить загаль-

нодержавний характер. Депопуляція – явище довготривале, а тому вихід 

з неї триває багато років і десятиліть. Особливістю депопуляції в Україні 
на відміну від розвинутих країн є підвищення рівня і якості життя, а їх 

різке зниження. В сучасній Україні продовжується криза в демографіч-

ній сфері (таблиця 2.4). 

 

Таблиця 2.4 – Кількість постійного населення на кінець року, млн чол. 

Роки  1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2011

Кількість 

населення 

50,9 48,7 48,2 47,8 47,4 47,1 46,7 46,5 46,2 46,0 45,6 

Джерело: [147-149]. 

 

Безпека країни зумовлена підвищенням ролі суб'єктивного елемента 
продуктивних сил в обороноздатності країни. Для безпеки країни важливе 
значення має динаміка таких соціально-економічних і демографічних про-
цесів: 

–  рівень народжуваності; 
–  рівень смертності; 
–  статевовікова структура; 
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–  частка населення в працездатному віці та ступінь його зайнятості; 
–  освітній і професійно-кваліфікаційний рівень у працездатному віці; 
–  мобільність, територіальна рухливість, розміщення населення і тру-

дових ресурсів на території країни [49, с. 93-94]. 

Оцінка населення в загальному вигляді може бути представлена в єднос-
ті таких параметрів: 

1) кількість; 

2) якість; 

3) міграція. 

Кількісна оцінка населення включає в себе таке: 
а) аналіз його загальної чисельності; 
б) темпи природного приросту; 

в) середня тривалість життя; 

г) частка осіб у працездатному віці; 
д) статевовікову структура. 
Загальна чисельність населення країни характеризує можливості з роз-

витку трудових ресурсів, освоєння нових територій, забезпечення збройних 

сил особовим складом. 

Темпи природного приросту населення можуть суттєво збільшувати 

або зменшувати економічні можливості, зокрема при екстенсивному шляху 

розвитку економіки країни. 

Важливі індикатори кількісної характеристики населення: 

– чисельність його економічно активної частини; 

– рівень зайнятості; 
– ступінь використання працездатних членів суспільства; 
– тривалість трудового періоду. 

Конкретні можливості країни у вирішенні соціально-економічних та 
оборонних проблем залежать від чисельності та частки зайнятих у трудових 

ресурсах з урахуванням тих, хто вступає у працездатний вік і вибуває з його 

складу. 

З позиції забезпечення безпеки країни важливі такі показники: 

– статевовікова структура населення; 

– співвідношення загальної кількості чоловіків і жінок; 

– чисельність чоловіків і жінок за віковими групами. 

Особливу увагу заслуговує аналіз чисельності чоловіків у віці 17-49 

років та її динаміка в найближче десятиліття. Всередині вікової групи чоло-

віків 17-49 років важливого значення набуває їх частка у віці 17-35 років, 

що складає основу мобілізаційних резервів на випадок військових дій. Між 

тим низький рівень народжуваності в останнє десятиліття призвів до руйну-

61



вання мобілізаційного потенціалу. Чисельність чоловіків у віці 17-27 років, 

придатних до дійсної військової служби, визначає можливості щорічного 

поповнення особового складу збройних сил. 

За сучасних умов зростає проблема якості населення. Це поняття охо-

плює загальну і технологічну грамотність, кваліфікаційну підготовку кадрів, 

структуру зайнятості трудових ресурсів. Чисельність і частка працівників із 
середньою загальною, спеціальною освітою (середніх і вищих), інженерів, 

техніків, робітників нових професій, вчених характеризує сукупну робочу 

силу суспільства. 
Якість населення прямо і безпосередньо пов'язана з трудовою актив-

ністю працівників, зайнятих на виробництві, продуктивністю їх праці, часом 

і здатністю освоєння сучасної техніки і технологій, впровадженням передо-

вих прийомів роботи. 

Освіта і спеціальна підготовка працівників відіграє визначальну роль 

у підвищенні рівня кваліфікації, продуктивності праці та якості роботи. 

Що стосується віку, стажу та інших індикаторів, то вони стають менш 

важливими. Якість населення взаємопов'язан з його соціально-економічною 

мобільністю і рухливістю. Під соціально-економічною мобільністю розумі-
ється здатність працівників переходити від одного виду діяльності до іншо-

го. Цей вид мобільності є важливою умовою економічного розвитку суспі-
льства. Під рухливістю розуміється здатність працівника до зміни сфери і 
виду прикладання праці зі зміною або без зміни місця проживання. 

Виділяють такі види руху трудових ресурсів: 

– природний, пов'язаний з віком, здоров'ям, вступом у виробничий про-

цес та виходом з нього; 

– соціальний, що охоплює просування по службі, роботі, звільнення, 

надходження на нове місце роботи, навчання, службу в армії, перехід з од-

нієї соціальної групи до іншої, зі сфери матеріального виробництва в сферу 

послуг і навпаки; 

– галузевий рух кадрів всередині галузі; 
– кваліфікаційний, що пов'язаний з підвищенням рівня кваліфікації, 

переходом в іншу, більш високу професійну групу; 

– міграційний або територіальний рух, що означає зміну сфери та ви-

ду праці з одночасною зміною місця проживання. 

Всі види рухливості населення умовні, тісно взаємопов'язані, часто 

переплітаються. Так, підвищення рівня кваліфікаційної підготовки може су-

проводжуватися переходом одночасно до іншої соціальної групи. Значення 

мобільності, як правило, є однозначним, а рухливість має диференційований 

характер. 
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У даний час зростає значення міграційних процесів в Україні, оскіль-

ки вони дозволяють компенсувати природне зменшення населення, бути ос-
новою зміцнення демографічного потенціалу країни. 

Таким чином, демографічна безпека виступає важливим чинником 

національної та економічної безпеки. 

 

----------*---------- 

 

 Демографічна криза нинішнього часу бере початок з другої половини 

1960-х рр. У 1960-1996 рр. українці посідали третє місце в Європі за 
тривалістю життя. З початку 1970-х і до здобуття незалежності почали 

відставати від країн Європи за цим показником на 4,5-5 років. Найнижча смерт-
ність в СРСР і Україні була у 1985-1987 рр., що, очевидно, стало результатом ан-

тиалкогольної кампанії (zn.ua – 08.09.2007 р.).  

За два десятиліття, з 01.01.1991 р. по 01.01.2011 р., постійне населення 

України скоротилося на 11,67 %, в абсолютних цифрах – на 6,025 млн чол. 

(з 51,623 до 45,598 млн). Основна частина цієї втрати – 5,512 млн – припа-
дає на покоління молодше за 20 років. Покоління від 20 до 39 років недора-
хувалось 753 тис., а чисельність покоління від 40 до 59 років збільшилася на 
339 000. 

Хоча середній вік українців за 20 років (з початку 1991 р. на початок 

2011 р.) виріс на 3, 6 року – з 36,7 до 40,3 року (для чоловіків – з 33,9 до 

37,5, у жінок – з 39,1 до 42,7), однак сталося це виключно через падіння на-
роджуваності, але аж ніяк не завдяки тому, що українці стали жити довше. 
Насправді, якщо подивитися на такий статистичний показник, як «середня 

очікувана тривалість життя», то виявляється, що його значення за 1989-1990 

рр. було практично таким самим, що і за 2009-2010 рр.: у чоловіків, відпові-
дно, 66 і 65 років, у жінок – 75 і 76 років. 

Щоб зрозуміти справжні масштаби демографічної катастрофи, що сталася 
в Україні, потрібно дивитися не на згадану вище величину скорочення населен-

ня (11,67 %), а на те, якими темпами зникає молоде покоління, якому належить 
замінити нинішніх дорослих і давати життя власним дітям. Чисельність поко-

ління молодшого за 20 років скоротилася за двадцятиріччя на 37,51 %, і цю 

втрату вже не заповнити. 

На момент проголошення незалежності Україна мала демографічну 

ситуацію, здатну забезпечити відтворення населення на постійному рівні. 
Найбільш типовою була модель сім'ї з двома дітьми. Наочно це виявлялося 

в тому, що на початок 1991 р. на кожну сотню представників покоління від 

20 до 39 років доводилося рівно стільки ж, тобто 100, представників поко-

і 
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ління молодшого за 20. Можна очікувати, що ця сотня (не без допомоги 

старших поколінь) за таке двадцятиріччя приведе на світ нову сотню, і так 

буде тривати і надалі (таблиця 2.5). 

 

Таблиця 2.5 – Віковий склад населення України, млн чол. 

Вік 01.01.1991 р. 01.01.2011 р. 

Молодші за 20 14,696 9,184 

20-39 14,742 13,988 

40-59 12,554 12,893 

60 і старші 9,631 9,532 

Джерело: Коментарі. – 2011. – № 50. 

 

Але ці очікування не виправдалися. Після 20 років картина виявилася зо-

всім іншою: на 100 жителів у віці від 20 до 39 років припадає лише 66 жителів 

молодших за 20. Така ціна утвердження в суспільній свідомості (насамперед мі-
ського населення) норми моделі сім'ї з однією дитиною. Економічні проблеми 

1990-х рр. привчили молоді сім'ї жертвувати другою дитиною заради роботи та 
кар'єри. Протягом останніх 7 років держава намагається стимулювати народжу-

ваність грошовою допомогою. Однак проблема не тільки в нестачі грошей у сі-
мей, але і в тому, що наявність двох (а тим більш трьох або більше) дітей у сім'ї 
стала асоціюватися з неконкурентоспроможністю вітчизняної продукції, низь-
ким рівнем життя, навіть культурною відсталістю, замість того, щоб стати сим-

волом достатку, успіху і престижу. 

 

2.11. Продовольча безпека 
 
Продовольча безпека – це такий стан ринку, при якому має місце 

збалансованість між пропозицією продуктів харчування і потоковим спожи-

вчим попитом на прийнятному для населення ціновому рівні при достат-
ньому асортименті, а також при якому створюються необхідні резерви про-

дукції [49, с. 86]. 

Проблема продовольчої безпеки людини та суспільства є ключовою в 

їх житті. Тому в 1996 р. в Римі відбувся Всесвітній форум продовольства, в 

якому брали участь 130 країн. На ньому обговорювалося питання: «Як наго-

дувати населення Землі?». Мова йшла, головним чином, про надання продо-

вольчої допомоги слаборозвиненим країнам, де люди вмирають від голоду. 

Під загрозою продовольчої безпеки розуміється сукупність умов і фа-
кторів, що призводять до несприятливих для кінцевих споживачів змін си-

туації на продовольчому ринку. 
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Виділяють зовнішні та внутрішні загрози продовольчій безпеці. Зов-

нішні умови загроз продовольчій безпеці обумовлені фактором відкритості 
економіки. Внутрішні загрози виникають під впливом внутрішніх факторів, 

які передбачають зміни масового попиту і масової пропозиції, що утворю-

ються в межах економіки країни. 

Важливим фактором, що впливає на ринкову ситуацію, з точки зору про-

позиції продуктів сільського господарства, є нестабільність функціонування аг-
рарного сектора економіки, що негативно впливає на продовольчу безпеку. 

Безпосередня причина гострої кризи в аграрному секторі економіки – 

розвал відтворювального механізму, обумовлений диспаритетом цін в обмі-
ні між сільським господарством і промисловістю. Сільське господарство че-
рез механізм «ножиць цін» перетворилося на джерело фінансування проми-

словості. У результаті такої аграрної політики сільське господарство дегра-
дувало. В аграрному секторі України залишається досить багато збиткових 

підприємств: 2000 р. – 34,5 %, 2005 р. – 33, 8 %, 2008 р. – 28, 4 % [148, с. 
63]. 

Кризовий стан сільського господарства в Україні позначився на рівні 
та структурі споживання продуктів харчування населення країни. 

Брак продовольства в Україні компенсується за рахунок його імпорту, 

який удвічі перевищує допустимі порогові значення. Більш того, імпорт 
продовольства не тільки не скорочується, а навпаки – зростає. Якість імпор-

тної продукції низька. 
Хоча продуктовий дефіцит давно змінився достатком, меню більшості 

українців погіршало – зараз люди харчуються нераціонально і менш збалан-

совано (таблиця 2.6). 

Висновок: українська продовольча авоська виглядає цілком пристойно 

переважно за рахунок хліба і картоплі. 
Чому в Україні існує загроза продовольчій безпеці? Адже вона володіє 

майже найбільшими в світі чорноземами, достатніми енергетичними та тру-

довими ресурсами. Зрозуміло, тут важливе значення мають природно-

кліматичні умови і суспільно-економічний лад. Але головна причина – в по-

літиці держави в аграрному секторі. 
Наприклад, у США вважається, що аграрна економіка є свого роду 

праматір’ю всіх інших видів економіки. За останні 25 років сукупні бю-

джетні витрати зросли більше ніж у 8 разів, державна підтримка ферме-

рам склала 23-25 % від загальної вартості виробленої продукції, тобто в 

кожному доларі її вартості 23-25 центів надійшло від держави. Американ-

ський уряд активно і плідно регулює розвиток аграрного сектора, в ре-

зультаті чого зникла колишня стихійність. У США діє закон про продово-
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льчу безпеку, в якому закладено принцип: свобода розвитку економічних 

структур при пануванні товаровиробника. Аналогічна політика у країнах 

ЄС, де державна підтримка сільського господарства становить у серед-

ньому 40 мільйонів євро на рік. 

 

Таблиця 2.6 – Споживання продуктів харчування в домогосподарствах  

у розрахунку на одну людину 

Продукти харчування 1990 р. 2000 р. 2010 р. 

М'ясо і м'ясопродукти, кг 68,9 32 61,2 

Молоко і молокопродукти, кг 324 199 212 

Яйця, шт 272 163 240 

Риба і рибопродукти, кг 18 8 15 

Цукор, кг 46,4 41 36 

Соняшникова олія та інші рослинні жири, кг 12,1 9 21,6 

Картопля, кг 105 104 91,2 

Овочі та баштанні, кг 103 101 91,2 

Фрукти, ягоди, горіхи, кг 47 30 44,4 

Хліб і хлібопродукти, кг 141 123 111,6 

Джерело: Коментарі. – 2011. – № 50. 

 

Проблема продовольчої безпеки України залежить від того, хто править 

ринком. Продовольчим ринком у країні опікуються численні лобісти з зако-

нодавчих і виконавчих органів влади. Одні відстоюють інтереси окремих 

країн-імпортерів. Інші – інтереси компаній. Треті – інтереси кримінальних 

структур. 

Оскільки Україна перебуває на порозі продовольчої безпеки і вразлива 
для тиску з боку інших країн, вкрай необхідно прийняти закон про продово-

льчу безпеку, який узаконив би державну підтримку аграрного сектора. Та-
кий закон прийнятий в 95 % країн світу. 

Забезпечення продовольчої безпеки України можливо на основі такого: 

– різкого нарощування матеріально-технічної бази сільського госпо-

дарства; 

– істотного випередження коефіцієнта оновлення (введення) основних 

виробничих фондів над коефіцієнтом їх вибуття; 

– підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва неза-
лежно від форм власності; 

– значної державної підтримки аграрного сектора з доведенням його фі-
нансування до 15 % державного бюджету; 

– різкого підвищення рівня заробітної плати; 
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– забезпечення умов, що перешкоджають вибуттю молодих сільських 

жителів в міську місцевість. 

 

----------*---------- 

 

Наказано вижити 

Відповідно до чинного законодавства продовольча безпека означає 
таку соціально-економічну ситуацію в країні, при якій всі її 

громадяни стабільно та гарантовано забезпечені продовольством у необхід-

ній кількості, асортименті та відповідній якості. 
Баланс на ринку продуктів держава збирається підтримувати за допо-

могою резервування запасів основних продуктів у Держрезерві, щоб країна 
змогла протриматися на них 60 днів. Але при цьому навряд чи хтось підра-
ховує, скільки ми виробляємо і споживаємо. Незалежні підрахунки показу-

ють, що за рік Україна споживає близько 6 млн т продовольчої пшениці. 
Але якої саме якості зерно використовується виробниками при випічці хліба 
при цьому не знає ніхто. 

Тому найбільшою проблемою для пересічних українців є те, що під 

продовольчою безпекою чиновники мають на увазі переважно фізичну на-
явність товару. Питаннями якості продукції для внутрішнього ринку ніхто 

серйозно не займається. У результаті вітчизняним споживачам «скидається» 

все найгірше. Ось і виходить, що при щорічному експорті 15-25 млн т зерна 
українцям доводиться їсти дешевий хліб з борошна найнижчої якості (із зе-
рна, пошкодженого клопом-черепашкою) та м'ясні вироби сумнівного похо-

дження (ковбаси і напівфабрикати). 

На жаль, в Україні поняття продовольчої безпеки має інший зміст, ніж 

у більш цивілізованих країнах. У нас це кількість продуктів на душу насе-
лення та забезпечення їх внутрішнього виробництва, а згідно з підходом 

ООН, наприклад, це не тільки кількість і якість продуктів, але й їх доступ-

ність з цінової точки зору. Останній момент дуже важливий, оскільки він 

змушує можновладців усвідомлювати, що продовольча безпека досягається 

не лише нарощуванням виробництва, але і випереджаючим його підвищен-

ням рівня життя людей. 

Між тим при нинішніх розмірах зарплат, стипендій і пенсій навіть ос-
новні продукти по кишені далеко не всім споживачам. Як можна урізномані-
тнити продуктовий раціон відповідно до науково обґрунтованих норм при 

середній заробітній платі 2531 грн на місяць? Саме таку зарплату, згідно з 
інформацією Держслужби статистики, отримують дві третини українців 

(2016 р.). 

і 
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Новий закон про продовольчу безпеку пропонує вирішувати цю про-

блему вельми своєрідно – обмеживши частку витрат на харчування в струк-

турі витрат вітчизняних домогосподарств рівнем в 50 %. Неясно, хто і яким 

чином контролюватиме виконання цієї норми на практиці. Але якщо допус-
тити, що її запровадять, багатьом з нас доведеться перейти на найдешевші 
види продуктів харчування незрозумілої якості. Хоча вже сьогодні через 
дорожнечу продукції тваринництва рослинних білків у раціоні українців на 
27 % більше від норми. 

За оцінкою фахівців, українці недоїдають приблизно третину норми – 

калорійність нашого раціону становить близько 2 500 кілокалорій, тоді як у 

розвинених країнах – 3 300-3 800. Проблема криється в самому раціоні. Се-
редньостатистичний українець споживає рослинної продукції на 20% біль-

ше покладеного, зате продукції тваринництва – на 40 % менше від необхід-

ного. За підрахунками експертів Української аграрної конфедерації, ми сьо-

годні недоїдаємо 40 % м'яса і молочних продуктів, 6 % яєць і близько 25 % 

риби від раціональних норм. У той самий час споживання хліба перевищує 
їх на 11 %, картоплі – на 7 %, а олії – на 17 %. 

 

----------*---------- 

 

За зразком розрахунку, наведеним у Додатку В, провести розрахунок 

забезпечення продовольчої безпеки України за одним з видів 

продуктів з таблиці 2.6. 

 

2.12. Промислова безпека 
 
Промислова безпека – вид економічної безпеки, що характеризує рі-

вень розвитку промислового виробництва, який забезпечує всі суспільні по-

треби в промисловій продукції, надаючи тим самим вирішальний вплив на 
динаміку розвитку продуктивних сил країни. 

Генезис промисловості належить до періоду натурального домашньо-

го господарства, в якому сировина добувалась і перероблялася на місці. 
Становлення промисловості як самостійної галузі суспільного відтворення 

пов'язане з другим великим суспільним поділом праці – з відокремленням 

ремесла від сільського господарства в стародавню епоху. В Україні бурхли-

вий розвиток промисловості розпочався після скасування кріпосного права 
(1861 р.). 

Сучасний стан промислового виробництва в Україні представлено в 

таблиці 2.7. 

В 
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Таблиця 2.7 – Показники стану промисловості України  

Вид продукції 1985 1990 1995 2000 2005 2008

Нафта (переробка), млн т 59,9 59 16,9 9,1 18,4 10,3 

Вугілля (видобуток), млн т 189,0 164,8 83,8 81 60,4 59,5 

Сталь (виробництво), млн т 51,4 48,5 18,7 25,8 27,9 23,3 

Металорізальні верстати, тис. шт. 35 37 6 1,3 0,4 0,3 

Трактори, тис. шт. 136 106 10,4 4 5,5 6,3 

Вантажні автомобілі, тис. шт. 30,4 27,7 6,5 11,2 14,0 11,8 

Тканини, млн м кв 1160 1210 169 67 113,5 109,1

Телевізори, тис. шт. 3067 3774 315 62,4 651 558 

Побутові холодильники, тис. шт. 743 903 562 451 242 222 

Пральні машини, тис. шт. 372 788 213 125 322 230 

Джерело: [148; 149]. 

 

З даних таблиці 2.7 можна зробити однозначний висновок: промисло-

вість України знаходиться в глибокій кризі та створює загрозу економічній 

безпеці країни. Така оцінка стосується не тільки галузі обробної промисло-

вості, але і видобувних галузей. Справа в тому, що держава практично са-
моусунулася від мінерально-сировинного комплексу, що веде до некерова-
них процесів у розвитку промисловості та економіки в цілому. Проблеми 

мінерально-сировинної бази – це проблеми економічної безпеки держави, 

суспільства і особистості. Надра України містять достатні запаси: сланцево-

го газу, золота, вугілля, урану. Проте в даний час, по суті, вичерпаний по-

шуковий запас, необхідний для подальшого нарощування розвіданих запа-
сів. Виробленість родовищ досягла небезпечної межі. За роки реформ гео-

лого-розвідувальні роботи скоротилися втричі, внаслідок чого приріст запа-
сів вже не компенсує видобуток майже всіх видів корисних копалин. Щоб 

мінерально-сировинний комплекс забезпечував економічну безпеку країни, 

необхідно зробити таке: 
– виробити нову мінерально-сировинну стратегію. Це завдання нале-

жить виконати центральній владі; 
– в найкоротші терміни відновити стратегію досліджень надр країни, за 

яким СРСР займав лідируюче положення в світі; 
– різко збільшити фінансування геолого-розвідувальних робіт. 
Враховуючи нинішню ситуацію, необхідно створити спеціальний ор-

ган, наділений особливими повноваженнями, – Раду зі стратегічних мінера-
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льно-сировинних проблем при Президентові України. Аналогічний орган 

функціонує, наприклад, в США. Надра країни – не приватна кишеня, а наці-
ональне надбання країни, тому вони повинні служити національним інтере-
сам України, забезпечуючи тим самим її економічну безпеку. 

 

----------*---------- 

 
У чому полягає «прокляття» України внаслідок радянської 
промислової спадщини?  

(www.ratner.biz; sovsec@sovsec.kiev.ua. – 2016. – № 8. – С. 14). 

«Чому ми бідні?..». Ця приказка із самокритичним продовженням 

«...бо дурні» останнім часом все частіше виступає універсальним 

поясненням всього, що відбувається в економіці України. 

Якщо у нас така промисловість, яка, як відомо, весь Радянський Союз 
забезпечувала, і славнозвісний чорнозем, за яким у нас чи не перше місце в 

світі на душу населення, і вугілля в Донбасі, і руда в Кривбасі, і народ 

працьовитий, і клімат сприятливий, і море, і Карпати, що ж не так з нашою 

країною? Чому після 25 років незалежності, яка обіцяла принести добробут, 
український народ виявився найбіднішим в Європі? 

Зробіть власний аналіз (доповніть нижченаведений аналіз А. Ратнера 
(Совершенно секретно. – 2016. – № 8. – С. 14), використовуючи рисунок 2.1, 

представлений на сайті «Економічної правди». 

Хвилі на рисунку – це український експорт з розбивкою по галузях. 

Стовпчики на тлі – зовнішній борг країни. Що видно? З 2011 по 2014 рр. 

річний експорт скоротився на 15 млрд дол., тобто за 4 роки правління 

попередньої влади країна втратила сукупно понад 20 млрд дол. експортних 

доходів. Але уряд М. Азарова запозичив за кордоном 25 млрд дол., тому ці 
втрати виявилися непомітні. Частину позичених грошей, зрозуміло, вкрали. 

Але кожен житель України, який купував в ці роки імпортні товари або 

користувався ними – а це і електроніка, і автомобілі, і автомобільне паливо, 

газ, – був «в долі». Адже імпортні товари були доступні завдяки низькому 

курсу долара, який підтримувався за рахунок позик. Всі ми жили в борг, не 
замислюючись, що одного разу його маємо віддавати. 

Влада змінилася. За 2014-2015 рр. Україна втратила ще 15 млрд дол. 

експорту. І ми бачимо на рисунку, що темпи спаду прискорилися. 

Причини прискорення відомі: зупинка і скорочення виробництва на 

Донбасі та російське ембарго. І при цьому Україна повернула 16 млрд дол. 

боргу. 
 

В 
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Джерело: Совершенно секретно. – 2016. – № 8. – С. 14. 

 

А ще порівняно з роками правління В. Януковича Україна за 2014-

2015 рр. витратила на оборону додатково понад 130 млрд грн, тобто 5-6 

млрд дол. Це тільки офіційно, без урахування величезних волонтерських 

витрат. І ці гроші не перетворилися на дороги, аеропорти або залізничні 
вагони. За ці гроші не створювали товари широкого попиту. Ми витратили ці 
гроші на відбиття навали армії окупанта. 

У підсумку тільки за рахунок експорту, виплати боргів та витрат на 
оборону за 2 роки економіка втратила мінімум 35-37 млрд дол. Це майже по 

900 дол. з кожного українця, включаючи старих і немовлят. Третина цих 

втрат – результат російської агресії. Але дві третини Україна втратила б 

незалежно від того, хто стоїть на чолі держави. 

Основний внесок в падіння нашого експорту вносить триваюче з 2011 

р. падіння цін на світовому ринку на сировинні товари. А їх Україна, в 

15 млрддол 
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дол 

16млрд. 
дол 

15 млрд дол 

Транспорт 3-7% 

Машинобудування 10-11% 

Метал 28-33% 
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Рисунок 2.1 – Динаміка українського експорту в 2004-2015 рр. 
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основному, і продає за кордон. Руда та інша мінеральна сировина, ліс і 
пиломатеріали, металопрокат – це приблизно половина всього експорту 

країни. Ще від чверті до третини – сільгосппродукція, причому продуктів 

харчування в експорті 6 %, решта – практично необроблені дари землі. І не 
Майдан тому виною. На рисунку 2.1 видно, що структура нашого експорту не 
змінюється десятиліттями. На жаль, ми вміємо робити для світу 

найпримітивніші товари. Багата спадщина, що дісталася Україні від 

Радянського Союзу, стала для неї навіть більшою проблемою, ніж 

нафтогазові ресурси для РФ. 

У результаті «дворової» приватизації рудники, металургія і хімічні 
виробництва опинилися під контролем вузької групи людей, імена яких 

можна прочитати в будь-якому рейтингу найбагатших українців. Причому 

вузькість цього кола «олігархів» була зумовлена характером важкої 
промисловості, яка тяжіє до створення великих виробничих об'єднань. Коли 

в одних руках зосереджені шахти, рудники, коксохімічне та металургійне 
виробництво – це дійсно ефективно. Коли консолідуєш все виробництво 

сечовини в країні, то справді стаєш сильним гравцем на міжнародному 

ринку. 
На жаль, люди, які захопили основну частину економіки України, не 

навчилися створювати нічого складнішого від сталевої труби. Натомість, 

взявши під контроль 80 % експортної виручки країн, вчилися створювати 

кишенькові партії, писати під себе закони, підкуповувати виборців, суддів і 
будь-які інші державні інститути. Корупція, з якою нині так модно 

боротися, – це матеріал, з якого власниками важкої промисловості було 

побудовано нашу державу. 
Також як монополізм і корупція, примітивізація української економіки 

– результат не змови ворога держави, а ще одне «прокляття» радянської 
спадщини. Хвилі сировинної валютної виручки, які накочували на Україну, 
зробили невигідним розвиток в країні високотехнологічної обробної 
промисловості. Цей ефект називається «голландською хворобою» 

економіки. 

А ще порівняльна простота отримання прибутку з металургійних і хі-
мічних активів робить Україну заручником світового ринку сировинних то-

варів. У період міжнародних криз сировинні ринки провалюються глибше за 
інших. У результаті у 2009 р. ВВП України впав на 15 %, промислове вироб-

ництво – на 25 %, а експорт – майже наполовину (рисунок 2.1), що стало од-

ним з «антирекордів» серед усіх країн світу. Але і це не найгірший наслідок 

«важкого характеру» української економіки. Найбільшої шкоди було завдано 

людським ресурсам країни. 

72



Уявіть собі державу, побудовану навколо декількох десятків великих 

рудників, що належать декільком «олігархам». Кар'єрні екскаватори по всій 

країні завантажують руду в вагони, і везуть ешелони здобуте кудись за кор-

дон. Все необхідне для громадян купується за рахунок валютної виручки за 
кордоном. Скільки університетів було б потрібно такій країні? Скільки нау-

ково-дослідних інститутів? Театрів? Музеїв? 

Сировинній економіці не потрібна ні культура, ні освіта: невелику кі-
лькість якісних фахівців, яка потрібна для управління, проще найняти за ко-

рдоном. Так влаштована зараз добра половина африканських країн – не «ба-
нанових», а рудникових республік, до становища яких ми вже практично 

скотилися. 

А ще важка промисловість – це не тільки природні монополії, але і 
природний соціалізм. Її особливості – перевага досвіду над знаннями, колек-

тивізм, виробнича дисципліна, ієрархічні відносини і залежність від влади 

підприємства-держави, яке дає роботу і забезпечує яку-небудь соціальну ін-

фраструктуру. Не дивно, що в металургійних районах України через 25 років 

після формального розпаду СРСР знайшлося багато його шанувальників: 

важка промисловість за умов самого що ні на є «дикого капіталізму» вирос-
тила нове покоління радянських людей. 

Експерти вважають, що падіння цін на сировину буде тривати ще дов-

го. Чекати, що знову з неба на Україну посиплеться доларова манна в обмін 

на сталевий пруток і труби різного діаметру, не доводиться. Гарна новина 
полягає в тому, що завдяки знайденій бідності Україна стала привабливою 

для інвесторів – так само, як був привабливий Китай. Так і вітчизняні виро-

бники за рахунок триразового падіння гривні стали втричі конкурентоспро-

можними порівняно з іноземними. Справа за малим: створити комфортні 
умови для всіх, хто готовий щось робити. Особливо якщо це щось – склад-

ніше від сталевого прутка. 
 

2.13. Екологічна безпека 
 
Екологічна безпека – сукупність заходів, спрямованих на забезпечення 

захисту особи, суспільства і держави; передбачає захист громадян, суспільства 
і природи від негативного впливу виробництва на навколишнє середовище. 

Основні об'єкти екологічної безпеки: 

– особистість, що володіє правом на сприятливе для життєдіяльності на-
вколишнє природне середовище; 

– товариство, яке володіє матеріальними і духовними цінностями, зумо-

влені екологічним станом країни; 
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– природні ресурси та природне середовище як база для сталого соціа-
льно-економічного розвитку суспільства і добробуту майбутніх поколінь. 

Суб'єкти гарантії екологічної безпеки: 

– держава (законодавча, виконавча і судова влади); 

– спеціалізовані державні структури. 

Основні принципи і заходи екологічної безпеки відповідно до зако-

нодавства України: 

1) гарантія економічного механізму відшкодування екологічного збитку; 

2) дозвільний порядок ведення процесу виробництва та іншої діяльності, 
яка може створювати загрозу екологічній безпеці населення або території; 

3) обов'язковість незалежної екологічної та санітарно-епідеміологічної 
експертизи всіх проектів будівництва, реконструкції та виробництва будь-

якої продукції; 
4) організація системи державного екологічного моніторингу стану на-

вколишнього середовища; 
5) гарантія повної, достовірної та своєчасної інформованості громадян, 

установ і організацій про загрози екологічної безпеки і міжнародне співро-

бітництво в даній сфері  тощо. 

Екологічна безпека (екобезпека) являє собою соціоприродну та наукову 

реальність, є об'єктом дослідження різних наук (природничих, соціальних, 

юридичних  тощо), оскільки охоплює складний комплекс взаємозв'язків лю-

дини з навколишнім середовищем. Екобезпека – категорія соціальна, прита-
манна людському суспільству, формується в межах суспільних відносин. Во-

на має певні правові форми неправового характеру, хоча і належить до явищ. 

Зазначена категорія характеризується, по-перше, як вічна цінність 

людського суспільства, заснована на певній системі гарантій екологічної 
безпеки співіснування природи і людини. Йдеться про безпеку людини в 

процесі: взаємодії з природним середовищем, з небезпечними речовинами 

(радіоактивними, хімічними, токсичними тощо), використання руйнівних 

або небезпечних технологій і процесів, здійснення різних впливів на навко-

лишнє середовище тощо. Вона може бути пов'язана і з неконтрольованими 

людиною процесами (стихійні сили природи). 

По-друге, при забезпеченні екологічної безпеки враховуються закони 

природи, за якими розвиваються екологічні об'єкти. 

По-третє, екобезпека здійснюється під контролем держави, що утво-

рює цілу систему спеціальних органів. 

По-четверте, основою правової форми є екологічне право як само-

стійна правова галузь. Правове забезпечення екобезпеки є одним з основних 

принципів цього права. 
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Визначення екологічної безпеки як правової категорії має різне тлу-

мачення в еколого-правовій науці. Вважають, що її сутність полягає в захи-

сті людини і навколишнього середовища від шкідливого впливу; умовах 

збереження здоров'я людей та забезпечення сталого соціально-економічного 

розвитку; балансі розвитку екосистем; діяльності із захисту життєво важли-

вих екологічних інтересів; у тому, що вона є складовою частиною міжнаро-

дної екологічної безпеки, та т. п. Право екологічної безпеки розглядають як 

комплексну галузь екологічного права, систему правових норм та інших за-
собів, які спрямовані на створення правових умов для реалізації суб'єктив-

ного права громадян на безпечне для життя і здоров'я довкілля та захист йо-

го в разі порушення. А також регулювання відносин щодо здійснення еко-

логічно небезпечної діяльності з метою запобігання погіршенню екологічної 
обстановки, виникненню небезпеки для природних систем, населення, інте-
ресів держави і юридичних осіб та здійснення системи заходів у разі виник-

нення небезпеки під час ліквідації небезпечних наслідків, визначення режи-

му використання екологічно небезпечних територій і об'єктів; встановлення 

особливого статусу осіб, потерпілих від негативних наслідків природної 
стихії чи техногенного впливу, досягнення режиму безпечного існування 

населення і стану довкілля на місцевому, регіональному, національному і 
транснаціональному рівнях. 

Закон України «Про охорону навколишнього природного середови-

ща» (ст. 50) [19] визначає екологічну безпеку як стан навколишнього при-

родного середовища, при якому забезпечується попередження погіршення 

екологічного оточення та виникнення небезпеки для здоров'я людей, що га-
рантується здійсненням широкого комплексу взаємопов'язаних екологічних, 

політичних, економічних, технічних, організаційних, державно-правових та 
інших заходів. 

Екологічна безпека розглядається у двох аспектах. Як суб'єктивна ка-
тегорія вона проявляється у процесі реалізації суб'єктивного права громадян 

на екологічну безпеку шляхом регулятивного і охоронного методів. Це пра-
во громадян тісно пов'язане з правом на безпечне довкілля для їх життя і 
здоров'я. З другого боку – це об'єктивно існуюча система правового забез-
печення екологічної безпеки, за допомогою якої регламентується екологічно 

небезпечна діяльність, режим використання природних ресурсів, охорона 
довкілля, попередження погіршення екологічного стану та виникнення не-
безпеки для природних об'єктів і населення. 

Об'єктами екологічної безпеки відповідно до ст. 3 Закону «Про основи 

національної безпеки України» є людина і громадянин (їх конституційні 
права і свободи, перелік яких відповідно до Основного закону (ст. 22) не є 
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вичерпним [1]); суспільство (його духовні, морально-етичні, культурні, іс-
торичні, інтелектуальні цінності, інформаційне і навколишнє природне се-
редовище і природні ресурси); держава (її конституційний лад, суверенітет, 
територіальна цілісність і недоторканність) [8]. Таким чином, об'єктами 

екологічної безпеки є життєво важливі інтереси суб'єктів безпеки: права, 
матеріальні та духовні потреби людини; природні ресурси та навколишнє 
середовище як матеріальна основа державного і суспільного розвитку. 

Суб'єктами забезпечення екологічної безпеки є Президент України, 

Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Рада національної без-
пеки і оборони України, міністерства та інші центральні органи виконавчої 
влади, Національний банк України, суди загальної юрисдикції, прокуратура 
України, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядуван-

ня, Збройні сили України, Служба безпеки України, Державна прикордонна 
служба України та інші військові формування, утворені відповідно до зако-

нів України, громадяни України, об'єднання громадян (ст. 4 Закону України 

«Про основи національної безпеки України») [8]. 

Руху екологічних процесів властива циклічність, під якою розуміють-

ся періодичні коливання, взаємодії природи та суспільства. Екологічні цик-

ли відображають вплив, з одного боку, природних циклів (космічних, вклю-

чаючи сонячні цикли; геологічних; кліматичних; біологічних), з другого – 

циклів у розвитку суспільства (науково-технологічних, економічних, соціа-
льно-політичних тощо), і характеризують порушення та відновлення рівно-

ваги між суспільством і навколишнім середовищем. 

Проблеми екологічної безпеки знайшли своє відбиття в ряді документів. 

1. У декларації конференції ООН щодо навколишнього середовища і 
розвитку, де в першому принципі проголошується: «Люди мають право жи-

ти в доброму здоров'ї і плідно трудитися в гармонії з природою». 

2. Cт. 16 Конституції України свідчить: «Забезпечення екологічної без-
пеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання 

наслідків Чорнобильської катастрофи – катастрофи планетарного масштабу, 

збереження генофонду українського народу є обов'язком держави» [1]. 

3. У ст. 3 Закону України «Про охорону навколишнього середовища» 

зафіксовано: «Основними принципами охорони навколишнього природного 

середовища є: 
а) пріоритетність вимог екологічних стандартів, нормативів та лімітів 

використання природних ресурсів при здійсненні господарської, управлін-

ської та іншої діяльності; 
б) гарантування екологічно безпечного середовища для життя і здоров'я 

людей...» [19]. 
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З вищенаведеного випливає, що екологія впливає на екологічну безпе-
ку людини, підприємства, регіону, країни, світового співтовариства. 

Екологічні цикли виражають таке:  
1) ступінь залучення природних виробничих сил у відтворювальний про-

цес внаслідок розвитку науки і технологій, зрушень у рівні забезпеченості 
відтворення природними ресурсами (земельними, мінеральними, лісовими, 

водними тощо); 

2) ступінь впливу суспільства на навколишнє середовище, рівень його 

забруднення шкідливими викидами і внаслідок техногенних катастроф. 

Екологічні цикли як економічні, так і науково-технологічні діляться 

на середньострокові (приблизно десятиліття), довгострокові (піввікові) і 
наддовгі (вікові). Одночасно природні цикли, що впливають на суспільство, 

бувають добові, річні, тисячолітні та т. п. 

Виділяють такі фази екологічного циклу: 

I – порівняльної рівноваги між суспільством і природою; 

II – порушення цієї рівноваги, екологічної кризи; 

III – відновлення рівноваги на основі нових технічних і економічних си-

стем. 

В економічній літературі виділяють декілька екологічних циклів. Вва-
жається, що перший наддовгостроковий цикл спостерігався в епоху палео-
літу. У цей період чисельність населення була незначною, отже, вона не мо-

гла надати великого впливу на природні процеси, а відтворення мало суто 

споживчий характер (мисливство, збиральництво, рибальство). 

В епоху мезоліту почалася екологічна криза. Винайдення лука і стріл 

забезпечило такий рівень знищення великих тварин, який перевищував їх 

природне відтворення. 

Неолітична революція означала перехід до землеробства, тваринни-

цтва, ремесла, будівництва, тобто до виробничого господарства, яке створи-

ло умови самозабезпечення людей, в результаті чого відбулося відновлення 

рівноваги між суспільством і природним середовищем. 

В кінці античного періоду мала місце нова глобальна екологічна кри-

за, яка була заглиблена великим переселенням народів і розпадом Римської 
імперії. Виник новий екологічний цикл, пов'язаний з новою технологією зе-
млеробства, розвитком ремесла, створенням цехів і мануфактур в містах. У 

період розквіту середньовіччя і передіндустріального суспільства встанови-

лася відносна рівновага між суспільством і природним середовищем. 

І, нарешті, промислова революція та індустріальна цивілізація, за-
лучаючи у відтворювальні процеси нові природні продуктивні сили, ство-

рювали тиск на природне середовище. В результаті цього у другій половині 
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ХХ ст. почалася нова глобальна екологічна криза, виникла загроза катаст-
рофи. Разом з тим з'явилася можливість використання ресурсозберігаючих, 

екологічно чистих технологій, генезису позитивного варіанта неосфери. 

 

----------*---------- 

 

Становлення Нижньодністровського національного природного 

парка. Заснований у листопаді 2008 р. Указом Президента України. 

Мета – збереження унікального природного середовища гирла однієї 
з найбільших європейських річок Дністер (територія парку – 3 700 га). 

Проблема – опір окремих сільрад у передачі частини своїх територій у 

розпорядження нацпарку. 

Історія: Нижній Дністер, за визначенням вчених, починається від Ду-

босарської греблі. На лівому березі, біля молдавського села Чобручі, від 

Дністра відділяється його рукав – Турунчук (або Новий Дністер), який окре-
слює дугу довжиною 58 км і знову впадає в Дністер трохи вище від Маяк, 

озеро Біле. Річка Турунчук утворилася у 1780-1785 р., внаслідок появи при-

родної промоїни на лівому березі Дністра; а у 1840 р., щоб забезпечити собі 
зручний водний шлях для рибальських човнів, місцеві рибалки власними 

зусиллями з'єднали цю протоку з Дністром. Сама ж дельта Дністра пролягає 
від озера Білого до північно-східного берегу Дністровського лиману. Нижче 
від Маяк від Дністра відділяється рукав Глибокий Турунчук – штучний ка-
нал шириною приблизно 100 і глибиною 9-10 м. Таким чином, річка впадає 
в лиман двома рукавами: Дністер і Глибокий Турунчук. 

По суті, перед нами справжній екологічний рай, майже 30 % території 
якого займають плавні. Сама ж дельта досягає 220 км2

, і плавні її стали на-
дійним притулком для таких рідкісних тварин, як європейська норка, мала 
бурозубка, лебідь-шипун, вирозуб, різні види чапель. А ще щовесни тут гні-
здиться 1 400 особин караваєк, основна популяція яких знаходиться в Захід-

ній Африці; до 1 000 особин квака (Північно-Західна Африка і Європа). Тут, 
у дельті, зустрічаються 750 видів судинних рослин. А такі рідкісні рослини, 

як водяний горіх плаваючий, голосемянник одеський, ковила волосиста, 
плаун щитоподібний, рястка Буше і сальвінія плаваюча, занесені до Черво-

ної книги України. Крім того, в гирлі виживають дванадцять видів плазунів 

і десять видів земноводних. Саме дельта Дністра є територією міграційної 
зупинки (для відпочинку і корму) значної кількості птахів, які мігрують між 

різними регіонами Європи, Африки і Середземномор'я. 

У наш час гирло Дністра потребує особливої уваги вчених, захисту з 
боку держави, жорсткого контролю за дотриманням природоохоронних 

і 
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норм, мудрого господарювання. Зазначимо, що землі тих сільрад, які відмо-

вилися виділяти території парку, прилягають до Карагольскої затоки. А ось 

висновки вчених, авторів еколого-економічного обґрунтування, щодо еко-

логічної ситуації в цій затоці: «Рівень забруднення донних відкладень у Ка-
рагольській затоці вказує, що ще не все гаразд з цією водною екосистемою... 

Так, встановлений сучасний рівень забруднення донних відкладень нафто-

продуктами і поліхлорованими біфенілами перевищує європейський стан-

дарт у 3-4 рази, а концентрація пестицидів (ДДТ та його метаболітів) – 

більш ніж у 20 разів. Таке положення вказує на необхідність продовження 

водоохоронних заходів в басейні Дністра, і особливо в його дельті». 

 
2.14. Інформаційна безпека 
 
Інформація – відомості про що-небудь, що є суб'єктом збирання, збе-

рігання, переробки [46, с. 321]. Це відображення (інформаційна модель) об'-

єкта. Цільова функція інформації полягає в її здатності впливати на процеси 

управління. Взаємозв'язок понять «інформація» та «управління» спирається 

на теоретичну аксіому, згідно з якою інформація є вираженням якоїсь від-

мінності. У практичному сенсі інформація – це відомості про осіб, предме-
ти, факти, події, явища чи процеси незалежно від форми їх подання. 

Інформація завжди грала в житті людини дуже велику роль. Але з се-
редини ХХ ст. у результаті соціального прогресу і бурхливого розвитку на-
уки і техніки роль інформації незмірно зросла. У світі відбувається лавино-

подібне наростання маси різноманітної інформації, яка отримала назву «ін-

формаційного вибуху», що привів до зміни в трактуванні поняття «інфор-

мація». Один з поширених підходів до трактування поняття «інформація» 

розглядає інформацію як властивість певного класу матеріальних систем, 

що виникає і збагачується в процесі становлення, розвитку цих систем, їх 

взаємодії між собою і зовнішнім середовищем. Інформація є основою для 

прийняття управлінських рішень [49, с. 90]. 

Інформаційна безпека – це захищеність інформаційних систем та ін-

формаційних ресурсів від зовнішніх і внутрішніх загроз, які ускладнюють 

ефективне використання інформації суспільством, державою, окремими 

особистостями. 

Інформаційна безпека повинна розв’язувати такі задачі: 
1) виявлення, оцінка і запобігання загрозам інформаційним системам та 

інформаційним ресурсам; 

2) захист прав юридичних і фізичних осіб на інтелектуальну власність, а 
також збирання, накопичення і використання інформації; 
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3) захист державної, службової, комерційної та особистої таємниць. 

Виділяють такі групи загроз інформаційній безпеці: 
– програмні – впровадження «вірусів», апаратних і програмних закла-

док; знищення та модифікація даних в інформаційних системах; 

– технічні, у т. ч. радіоелектронні, – перехоплення інформації в лініях 

зв'язку; радіоелектронне придушення сигналу в лініях зв'язку в системах 

управління; 

– фізичні – знищення засобів обробки та носіїв інформації; розкрадання 

носіїв, а також апаратних або програмних парольних ключів; 

– інформаційні – порушення регламентів інформаційного обміну, неза-
конне збирання та використання інформації, несанкціонований доступ до 

інформаційних ресурсів; незаконне кодування даних в інформаційних сис-
темах, дезінформація, приховування або перекручування інформації; роз-
крадання інформації з баз даних. 

Розрізняють такі заходи щодо забезпечення інформаційної безпеки: 

– юридичні; 
– організаційно-економічні; 
– технологічні. 
Названі заходи засновані на таких принципах: 

– нормативно-правова база інформаційних відносин у суспільстві чітко 

регламентує механізм забезпечення прав громадян вільно шукати, отриму-

вати, виробляти та поширювати інформацію будь-яким законним способом; 

– інтереси власників, власників і розпорядників інформаційних ресурсів 

охороняються законом; 

– засекречування (закриття) інформації є винятком із загального правила 
доступу до інформації; 

– відповідальність за збереження інформації, її засекречування та розсе-
кречування персоніфікується; 

– спеціальною турботою держави є розвиток сфери інформаційних по-

слуг, що надаються населенню і фахівцям на основі сучасних комп'ютерних 

мереж, системи загальнодоступних баз і банків даних, які містять довідкову 

інформацію соціально-економічного, культурного і побутового характеру, 

право доступу до яких гарантується і регламентується законодавством. 

Інформаційна безпека тісно пов'язана з функціонуванням інформа-

ційного ринку, найбільш розгалуженою частиною якого є сфера інформа-

ції, а її головним сектором виступає економічна інформація, яка, у свою 

чергу, безпосередньо пов'язана з проблемою забезпечення економічної 
безпеки країни в цілому, різних господарюючих суб'єктів, людської осо-

бистості. 
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Світовий досвід розвитку інформаційного ринку показує, що управ-

лінська та підприємницька діяльність відчуває велику потребу в економіч-

ній інформації, а також інформації соціального характеру. 

 

----------*---------- 

 

Розвиток інформаційних технологій може перетворити Україну  

на суперсучасну країну за історично короткий термін 

Серед більшості країн існує абсолютна єдність поглядів на 
необхідність інвестувати в розвиток нового шостого технологічного укладу, 

оскільки тільки нові технології здатні дати економіці необхідний імпульс 
зростання. Саме технології завжди є тим, що по-справжньому змінює світ. 
Сьогодні носіями такого революційного потенціалу є нано- і біотехнології, 
генна інженерія, мембранні та квантові технології, фотоніка, мікромеханіка, 
термоядерна енергетика і, звичайно, інформаційно-комунікаційні технології 
(ІКТ), які зіграли першу скрипку в процесах глобалізації і досі розвиваються 

бурхливими темпами серед інших високих технологій. Швидкість і глибина 
змін, які привносять ІКТ в людське життя, не зрівняється з впливом будь-

яких інших технологічних нововведень. 

Сьогодні, за даними Державної служби статистики України, у сфері 
інформатизації працює 3 119 підприємств, основним видом діяльності яких 

є надання послуг у цій сфері. З них, за оцінками профільних асоціацій, май-

же 2 000 компаній спеціалізуються на розробці програмної продукції. Кіль-
кість ІТ-спеціалістів в Україні в кінці 2010 р. склала приблизно 215 тис. 
осіб, з яких понад 20 тис. – сертифіковані висококласні програмісти, які 
працюють на експорт. П'ята частина ринку регіону EMEA (Європа, Близь-

кий Схід і Африка) належить українським програмістам. З десяти провідних 

аутсорсингових ІТ-компаній Східної та Центральної Європи сім є повністю 

українськими або мають офіси в Україні. Київ увійшов до Top-50 міст для 

аутсорсингу, за версією Tholons (таблиця 2.8). 

Останнім часом українські IT-компанії все частіше змушені залуча-

ти до виконання своїх замовлень співробітників з інших країн. Це абсурд: 

працюючи на експорт, імпортувати робочу силу. Ще більшим абсурдом 

виглядає рішення про 20 %-ве скорочення держзамовлення на підготовку 

фахівців у сфері ІТ, яка сьогодні дає до 3 % ВВП, а до 2018 р. може сяг-
нути 8 % ВВП. Виходячи з прогнозних розрахунків темпів зростання віт-
чизняної ІТ-індустрії (35-40 % нна рік) до 2018 р. з'явиться 168 500 нових 

вакансій, з них 106 тис. – в експорті, 62,5 тис. – на внутрішньому ринку. 

Дефіцит фахівців не менше ніж 91 тис., а якщо врахувати нинішній стан 

і 
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системи освіти, дефіцит складе майже 75 %. Роль держави тут має поля-

гати насамперед у створенні умов для розробки сучасної кваліфікаційної 
рамки при безпосередній участі IT-бізнесу, посиленні так званих освітніх 

IT-кластерів, тобто вузів, міст, де ІТ-спеціальності вже викладаються на 

високому рівні (Київ, Харків, Львів, Донецьк, Луганськ). Не менш важли-

во вдосконалювати IT-освіту у школах, адже зниження коефіцієнта кори-

сної дії вузівських випускників технічних спеціальностей значною мірою 

викликано низьким рівнем шкільного викладання математики та інформа-

тики. 

 

Таблиця 2.8 – Узагальнена характеристика рівня інформатизації  
на 2010-2011 рр. 

№ 

з/п 

Країна  
Сукупний  

показник ІТ 

Сукупний  

показник по 

НДР 

Індекс душо-

вого ВВП 

Постсоціалістичні країни 

1. Польща 0,117 0,051 0,159 

2. Словаччина 0,178 0,112 0,191 

3. Литва -0,164 0,073 0,174 

10. Україна 0,022 0,067 0,034 

Розвинені країни 

1. Великобританія 0,579 -0,352 0,889 

2. Швеція 0,677 -0,651 0,965 

3. Нідерланди 0,623 0,457 0,891 

5. США 0,647 -0,577 1 

Джерело: www.ukurier.gov.ua (27.08.2011 р.). 

 

Ще одна проблема – податкове регулювання та стимулювання роз-
витку ІКТ-галузі. Якщо інші країни, які зацікавлені у лідерстві на ринку 

високих технологій, зменшують податковий тиск на IT-бізнес, то ми, на 

жаль, пішли прямо протилежним шляхом. Сьогодні в Україні для сервіс-
ної галузі введені внутрішній ПДВ, що значно вищий, ніж у країнах-

конкурентах, ставка соціальних податків. Ця ситуація вимагає негайного 

виправлення. При Держінформнауки сьогодні створено робочу групу з 
підготовки та обґрунтування необхідних змін у Податковому кодексі. Пе-

ршим кроком може стати зменшення соціальних нарахувань принаймні 
до 12 %. Першочергового виконання потребує завдання щодо легалізації 
ринку програмного забезпечення та перехід на продукт з відкритим ко-

дом. 
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2.15. Економічна безпека у військовій сфері 
 

Військова безпека являє собою систему відносин, що складаються в 

суспільстві з приводу військової діяльності [49, с. 107]. Стан держави, сус-
пільства й особистості зумовлює військову безпеку. Вирішальним чинником 

військової безпеки є економічна організація країни. Військова безпека ди-

намічна, переходить у позитивний або негативний стан. 

Важливу роль у системі воєнної безпеки відіграє фінансова складо-

ва, яка опосередковує процес відтворення матеріальних благ і послуг, пе-

ребуваючи в основі інвестиційної та інноваційної діяльності товариства. 

Це, звичайно, не означає першості фінансів, бо визначальне значення має 
економіка, її реальний сектор, тому прагнення здійснити економічну ре-

форму нашої країни на базі фінансової стабілізації зазнало фіаско. Дійсна 

економічна реформа може принести успіх лише при органічному взаємо-

зв'язку реального сектора економіки і фінансів, при вирішальній ролі 
першого.  

Економічна категорія «фінанси» означає об'єктивні економічні відно-

сини, що складаються в даній економічній системі. У військовій безпеці ва-
жлива роль належить фінансовій політиці держави, яка може бути ефектив-

ною, коли здійснюється таке: 
– забезпечення стійкості економічного зростання країни; 

– стримування безробіття та інфляції; 
– підтримання рівноважного стану платіжного балансу. 

Однією з головних причин перетворення України із сильної промис-
лової держави на сировинний придаток розвинених країн є помилкова фі-
нансова політика уряду 1990-х рр., що втілювала ідеї «шокової терапії», які 
виходили з рекомендацій західних радників. 

Обсяг фінансових коштів має бути оптимальним, тобто забезпечувати 

безперебійне розширене відтворення матеріальних благ і послуг. Вважаєть-

ся, що коефіцієнт монетизації ВВП повинен бути не нижчим ніж 50 %. У ра-
зі зниження цього індикатора грошова маса деградує, тобто процес реаліза-
ції буде відбуватися за допомогою не «живих» грошей, а грошових сурога-
тів, бартерних угод. 

У контексті воєнної безпеки України слід назвати такі загрози для 

української економіки: 

– не забезпечено нормальне відтворення основного капіталу; 

– відсутнє інноваційне оновлення реальної економіки; 

– не досягнутий стійкий економічне зростання продуктивності праці, що 

ґрунтується на капіталовкладеннях; 
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– зберігається неефективне стратегічне управління економікою; 

– не усунуто деградацію значущих галузей економіки, особливо в аграр-

ному секторі та житлово-комунальному господарстві. 
Та частина ВВП, що спрямовується на підтримання та розвиток ма-

теріально-технічної бази військового виробництва і військово-наукової ін-

фраструктури, створення і розвиток матеріально-навчальної бази, на пов-

ноцінне утримання і розвиток людського чинника в державному бюджеті, 
іменується як військовий бюджет, а в науковій літературі – військові фі-
нанси. 

Між економічною і військовою безпекою існують прямі взаємозв'язки, 

при цьому друга зумовлюється першою. Основою військово-економічної 
безпеки є оборонно-промисловий комплекс. 

Зниження, а в багатьох випадках припинення фінансування науки, 

особливо військових науково-дослідних і дослідно-конструкторських ро-

біт (НДДКР) і технологій, знизили воєнну безпеку України. При порого-

вому значенні фінансування науки в 2 % від ВВП в Україні цей рівень 

становить 0,35 % від ВВП. У даний час обсяги високотехнологічної про-

дукції на світовому ринку становлять 230 млрд дол., з яких питома вага 

США становить 39 %, Японії – 30 %, Німеччини – 16 %, Росії – 0,3 %, 

України – 0,1 %. 

При цьому треба звернути увагу на ретроспективний аналіз. 
Історію будівництва Збройних сил України поділяють на чотири ета-

пи. Протягом 1991-1996 рр. відбувалося значне скорочення військовослуж-

бовців і техніки. На другому етапі формувалося командування Сухопутних 

військ, запроваджувалася нова система військово-адміністративного поділу 

території країни. Третій етап – з 2001 р. по 2005 р. – визначався значними 

змінами у структурі Збройних сил та системи управління ними. Зараз закін-

чується четверта «п'ятирічка», яка визначилася створенням системи забез-
печення інформаційної безпеки країни у військовій сфері, впровадженням 

системи кадрового менеджменту централізованого типу, збільшенням кіль-

кості людей, які здатні служити за контрактом. 

Інформація про те, скільки озброєння було в країні на момент ство-

рення української армії, розрізняється. За приблизними даними, кількість 

боєздатної техніки (у т. ч. на складах) зменшилася в рази: танків на службі 
української армії за 20 років зменшилося у 8 разів, бойових літаків – в 6,5 

разів, бойових кораблів – у 5 разів, бойових броньованих машин – в 3 рази 

(таблиця 2.9). 
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Таблиця 2.9 – Армія України та її озброєння 

Рік 

Кількість 

1991 2011 

Військовослужбовців 780 000 192 000 

Танків 6 500 774 

Бойових броньованих машин 7 000 2 332 

Бойових літаків 1 500 230 

Бойових кораблів 350 71 

Ядерних боєголовок МБР 1 272 - 

Джерело: http://www.mil.gov.ua. 

 
2.16. Інноваційна безпека 
 

Інновація – 1) вкладення коштів в економіку, що забезпечує зміну 

поколінь техніки та технологій; 2) нова техніка, технологія, що є результа-
том досягнень науково-технічного прогресу [46, с. 317]. 

Інновації збільшують дієвість ринку, оскільки скорочують виробничі 
витрати та підвищують якість продукції. Інновації – тривалий і дорогий 

процес. Так, процес ксерокопіювання був винайдений в 1948 р., подальші 10 

років були присвячені технічним розробкам, і тільки після цього на ринку 

виникло його перше комерційне втілення. Інновації в більш широкому плані 
прискорюють економічне зростання. 

Базисні інновації засновані на наукових відкриттях і великих винахо-

дах, що лежать в основі нових поколінь техніки (технології). Базисні інно-

вації виступають базою формування нового технологічного укладу, фіксу-

ють його структуру. Наприклад, структуру сучасного, 5-го технологічного 

укладу, панівного в розвинених країнах, визначає таке: 
– мікроелектроніка, біотехнологія та інформатика (генетичне ядро 5-

го технологічного укладу); 

– гнучкі технології та робототехніка, нетрадиційна енергетика, компо-

зити та кераміка, маловідходні та безвідходні екологічно чисті технології, 
комп'ютери, телекомунікації, Інтернет, принципово нові види транспорту, 

космічні технології та аквакультура; 
– принципово нові види технічних систем і технології невиробничої 

сфери послуг, медицини, освіти, науки, управління, побутова радіоелектро-

ніка [49, с. 117-118]. 

В Україні досі зберігається потужний науково-технологічний потен-

ціал за кількісними показниками: так, показник кількості наукових установ 

знаходиться майже на рівні 1991 р. (1 378 у 2008 р. порівняно з 1 344 у 
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1991 р.), більше половини з яких входять до галузевого сектора науки (55,5 

%), більше чверті – до академічного (26,1 %), 13 % – вищої освіти і 5 % – 

заводського сектора; збільшується питома вага організацій, які виконують 

наукові та науково-технічні роботи в галузі природничих наук (у 2010 р. їх 

близько 31 %), проте зменшується в галузі технічних (у 2010 р. близько 50 

%); спостерігається більш стабільний стан таких розробок в НАНУ – 13-14 

% протягом 2000-2007 рр. За період з 2000 р. по 2008 р. кількість викона-
них установами НАНУ наукових та науково-технічних робіт збільшилася у 

2,25 разу. Фундаментальні дослідження зосереджені, головним чином, в 

академічній науці – 82,8 %, прикладні дослідження – в академічному та га-
лузевому секторах – 44,6 і 41,6 %, відповідно. Корпоративний сектор до-

сліджень і розробок активний лише в обмеженій кількості вузьких «ніше-
вих» ринків: в середньому промислові підприємства витрачають на дослі-
дження і розробки менше ніж 1 % від вартості продукції. Загалом частка 

промислових підприємств у секторі досліджень і розробок становить в 

Україні близько 5 %, в Росії – 6 %, в той час як у США, Японії, країнах 

ЄЕС і навіть у Китаї – близько 60 %. Однак стабільно спливаючий процес 
виконання науково-технічних розробок переконливо свідчить про іншу те-
нденцію – низький наробок наукових розробок та інновацій у промислово-

сті. А стабільна тенденція розірваності зв'язків між заводською, галузевою, 

вузівською і академічною наукою посилює процес відокремлення науки 

від виробництва [116]. 

У забезпеченні економічної безпеки істотне значення має інновацій-

на активність як цілеспрямована діяльність щодо створення, освоєння у 

виробництві та просування на ринок продуктових, технологічних та орга-
нізаційно-управлінських нововведень. Інноваційна активність знаходиться 

в центрі інноваційної політики держави та підприємства, оскільки висту-

пає передумовою економічного зростання, підвищення рівня та якості 
життя населення. Від інноваційної активності залежать темпи розвитку на-
ціональної економіки в цілому і конкурентоспроможність окремих галузей 

і підприємств. 

На макрорівні інноваційна активність визначається економічним та 
науково-технологічним потенціалом країни, духовним станом суспільства, 
його здатністю сформулювати національну інноваційну доктрину, стратегію 

науково-технічного прогресу, визначити напрями та форми інноваційної 
політики, зосередити ресурси на її виконанні (таблиця 2.10). 

На мезо- і мікрорівнях інноваційна активність обумовлена вибором 

інноваційної стратегії управління інноваційною діяльністю, гнучкістю 

виробничих систем, рухливістю в застосуванні ресурсів. 
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Таблиця 2.10 – Інноваційні проекти, які стартували в 2009 р.  

в рамках наукових досліджень НАН України 

Наноматеріали та нанотехнології. Вакуумно-плазмовий модуль ком-

плексу для виготовлення елементної бази наноелектроніки і мікроенергетики 

Інформаційні технології. Розробка системи інтелектуальних роботів 

для дистанційного моніторингу з використанням спеціальної технології об-

міну оперативними даними для боротьби з пожежами на шахтах і з проява-
ми тероризму на морі і на суші 

Ядерна енергетика. Впровадження технології виробництва перехідних 

композиційних елементів з'єднань у твердій фазі для трубопроводів АЕС 

України 

Нові матеріали, методи їх обробки і з'єднання. Розробка, виготовлен-

ня та підготовка серійного виробництва портативних приладів для безкон-

тактного вимірювання температури в діапазоні 20-500 ° С для потреб жит-
лово-комунальної сфери, енергетичного комплексу та машинобудівної галу-

зі. Пристрій для регенерації сорбентів електромагнітним полем. Розробка і 
виготовлення мембранних комплексів для концентрування та розділення 

солей при створенні безвідходних технологій знесолення мінералізованих 

вод. Раціональне природокористування 

Енергозбереження. Комплексна модернізація типової системи теплопо-

стачання будівлі на базі автономного використання теплового насосу типу 

«повітря–вода» потужністю до 30 кВт. Створення дослідно-промислової 
установки для випуску теплоізоляційних матеріалів з поліпшеними характе-
ристиками енергозбереження. Створення портативної акустико-емісійної 
системи для діагностики відповідальних об'єктів тривалої експлуатації. Роз-
робка кавітаційно-імпульсної установки для переходу ТЕЦ на водо-

вуглецеве паливо. Розробка і впровадження електророзрядного процесу дез-
інтеграції металургійного кремнію 

Новітні біотехнології. Впровадження високоефективної системи боро-

тьби зі злаковими бур'янами на посівах зернових культур. Дослідження пер-

спектив використання культури швидкозростаючих гібридів тополь як дже-
рела біопалива 
Джерело: Урядовий кур’єр. – 2010. – № 112. 

 

Економічна безпека значною мірою залежить від інноваційної полі-
тики, націленої на реалізацію державних інтересів національного капіталу 

і наукового співтовариства в галузі створення, освоєння у виробництві і 
просування на ринок наукових, технологічних та організаційно-

управлінських нововведень. 
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Об'єктами інноваційної політики є такі: 
–  сфера науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт; 
–  інноваційна діяльність; 

–  самі науково-технологічні нововведення. 

Суб'єктами інноваційної політики виступають такі: 
–  виконавча влада; 

–  законодавча влада; 

–  промислові та фінансові об'єднання; 

–  наукове співтовариство; 

–  громадські та профспілкові організації. 
Розрізняють три типи розуміння сутності інноваційної політики: 

1) системне розуміння – це засіб реалізації функції науки; 

2) геополітичне розуміння – засіб досягнення стратегічних національних 

цілей (лідерство у світі в певній сфері, входження до групи високорозвине-
них країн, панування в регіоні тощо); 

3) економічне розуміння – спосіб виконання функції нації як засоби ви-

робництва багатства. 
 

----------*---------- 

 

Яка інноваційна політика необхідна Україні? 

(www.ukurier.gov.ua – 28.10.2010 р.) 

З 2000 р. ми значно погіршили свої позиції у світовому рейтингу 

конкурентоспроможності та змістилися з 56-го на 89-е місце (таблиця 2.11). 

 

Таблиця 2.11 – Динаміка окремих показників  

глобальної конкурентоспроможності України 

Роки 

Показник 

2008 2009 2010 

Загальний індекс конкурентоспроможності 72 82 89 

Технологічна готовність 65 80 83 

Вища освіта 43 46 46 

Здоров'я та початкова освіта 60 68 66 

Здатність до інновацій 31 32 37 

Доступність новітніх технологій 82 90 92 

Трансфер технологій 100 116 124 

Якість науково-дослідних інститутів 48 56 68 

Джерело: Всесвітній економічний форум (www.ukurier.gov.ua – 28.10.2010 р.). 

 

і 
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Причини цього негативного стану, очевидно, полягають не в самих 

невдалих спробах встати на інноваційні колії економічного розвитку. Рівень 

технологічної готовності до інновацій знизився в 1,3 разу. Інтенсивність 

трансферу технологій лише за два роки впала в 1,2 разу. Новітні технології 
стали ще менш доступними, що відбилося в зниженні відповідних рейтин-

гових показників на 10 пунктів. Ще тримається на відносно гідному рівні 
вища освіта, однак освіченість і кваліфікація робочої сили не конвертуються 

в економічне зростання. Те саме можна сказати і про здатність до інновацій. 

Цілісної та дієвої системи стимулювання і підтримки інновацій в 

Україні досі не створено. 

 

----------*---------- 

 

Економічна безпека знаходиться в тісному зв'язку з інноваційною 

стратегією, що розуміється як вибір найбільш ефективних напрямків і шля-

хів техніко-технологічного розвитку, що базується на такому: 

– довгострокове прогнозування; 

– порівняння зовнішніх і внутрішніх факторів; 

– облік ресурсних обмежень. 

Формування та реалізація інноваційної стратегії є найважливішою пе-
редумовою економічного зростання національної економіки в цілому, а та-
кож регіонів і підприємств. 

В економічній літературі виділяють шість основних типів інновацій-

ної стратегії: 
1) наступальна інноваційна стратегія (її мета – зайняти лідируюче по-

ложення на ринку; досягти високих витрат на нововведення); 

2) оборонна інноваційна стратегія (її мета – бути впритул з лідером, 

переймати його нововведення, вносячи певні модифікації, нести витрати на 
нововведення декілька нижчі порівняно з лідером); 

3) імітаційна інноваційна стратегія означає прямування за двома пер-

шими групами лідерів; 

4) залежна інноваційна стратегія (її мета полягає у самозбереженні че-
рез виконання субконтрактних робіт для підприємств-інноваторів, а також 

невеликих витрат на нововведення); 

5) традиційна інноваційна стратегія (її мета – забезпечити самозбере-
ження шляхом застосування консервативних технологій, витрати на ново-

введення мінімальні); 
6) опортуністична інноваційна стратегія (її мета – зайняти вільні ніші 

на ринку, витрати на нововведення виходять з тактичних думок). 
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Інноваційна стратегія може застосовуватися або в чистому, або в 

змішаному вигляді, в країні або на окремому підприємстві. Сам вибір ін-

новаційної стратегії зумовлений економічним і науково-технологічним по-

тенціалом країни, її господарським укладом, існуючими традиціями, наці-
ональною доктриною, у т. ч. геополітичною спрямованістю, амбіціями то-

що. 
 
2.17. Науково-технологічна безпека 
 

У понятті «науково-технологічна безпека» поєднуються два термі-
ни: «наука» і «технологія». 

Термін «наука» включає в себе як діяльність з отримання нового 

знання, так і результат цієї діяльності – суму отриманих до даного моменту 

наукових знань, що утворюють у сукупності наукову картину світу. Термін 

«наука» вживається також для позначення окремих галузей наукового знан-

ня [49, с. 82]. 

Термін «технологія» означає сукупність засобів, процесів, операцій, 

методів, за допомогою яких елементи, що входять у виробництво, перетво-

рюються на такі, що виходять; вона охоплює машини, механізми, інструме-
нти, навички та знання [46, с. 1093]. 

У літературі виділяють поняття «науково-технічний прогрес» (НТП) і 
«науково-технічна революція» (НТР). 

Перше поняття визначається як поступальний розвиток науки та тех-

ніки, націлений на вдосконалення продуктивних сил суспільства, що супро-

воджується реалізацією в матеріальному виробництві та інших сферах жит-
тєдіяльності людини. 

Друге поняття характеризується як корінне, якісне перетворення про-

дуктивних сил на основі перетворення науки в безпосередню продуктивну 

силу. Найважливіше значення у підготовці науково-технічної революції ма-
ли успіхи в галузі природознавства наприкінці ХІХ – початку ХХ ст., видат-
ні відкриття електрона, радію, створення теорії відносності, квантової теорії 
та ін. 

Активізація наукової діяльності, інтенсифікація досліджень і розробок 

формуються, з одного боку, в самому виробництві, оскільки використовува-
ні засоби виробництва вже не відповідають потребам суспільства, а з друго-

го боку – науці властива потреба у випередженні, у прориві в тому або ін-

шому її напрямку. Оскільки науково-технологічний рівень в різних галузях 

економіки неоднаковий, то і використання новітньої техніки та технології 
носить виборчий характер. 
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Науково-технічна революція прискореними темпами розвивається у 

високотехнологічних виробництвах (приладобудування, електронне маши-

нобудування, електротехнічна промисловість). Науково-технічна революція 

впливає на ресурсну базу виробництва, зміст праці, кваліфікаційну підгото-

вку працівників. Так, у 1967 р. близько 50 % наявних у 1987 р. спеціальнос-
тей ще не було [49, с. 83]. 

Необхідно констатувати, що в останнє десятиліття в нашій країні 
відбулися значне ослаблення науково-технологічного потенціалу Украї-
ни; відплив умів за кордон, що викликає серйозні загрози для високотех-

нологічних виробництв; наростання зовнішньої технологічної залежності; 
підрив обороноздатності країни. Між тим наша країна багато років вхо-

дила до складу лідерів ряду технологічних укладів. Так, під час 2-го тех-

нологічного укладу (1830-1880 рр.), в якому ключовим фактором був па-

ровий двигун, Україна в складі Російської імперії нарівні з Великобрита-
нією, Францією, Бельгією та іншими країнами була лідером. У період 3-го 

технологічного укладу (1880-1930 рр.), коли ключовим фактором був еле-

ктродвигун і сталь, наша країна також перебувала в числі лідерів. У пері-
од 4-го технологічного укладу (1930-1980 рр.), коли пріоритетними в тех-

нічному прогресі стали двигун внутрішнього згоряння і нафтохімія, СРСР 

також займав одне з лідируючих місць. Але в період сучасного, 5-го, тех-

нологічного укладу, що почасвя у 1980-х рр., в Україні стався обвал і во-

на не входить до списку лідерів, а навпаки – виявилася в кінці списку 

розвинених країн. Ключовим фактором цього укладу стали мікроелект-
ронні компоненти. Лідерство захопила Японія, за нею йдуть США, країни 

ЄС. В сучасній Україні відбувається відкат у 4-й технологічний уклад, 

характерна деіндустріалізація виробництва. Якщо Україна має намір по-

долати відставання і увійти до числа країн 6-го технологічного укладу, то 

в найближчі десятиліття якість продукції повинна зростати значно швид-

шими темпами, ніж це відбувалося чи буде відбуватися в країнах-лідерах 

[156, с. 33-37]. 

В плані створення 6-го технологічного укладу неминуче постає пи-

тання про інвестиції, їх масштаби. При 5-му технологічному укладі на 

будівництво великих об'єктів (мегапроекти) потрібні інвестиції понад 1 

млрд дол. США, трудомісткість – 2 млн людино-годин на проектування, 

15-25 мільйонів людино-годин на будівництво і монтаж обладнання, час 

реалізації – 5-7 років і більше. Виникає запитання: які мінімальні параме-

три найбільших інвестиційних проектів в умовах 6-го технологічного 

укладу? Наприклад, для здійснення найважливіших технологій кожного 

такого укладу вимагалося інвестицій як мінімум на порядок більше порі-
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вняно з реалізацією технологій при попередньому укладі. Вихід, мабуть, 

один – для переходу до 6-го технологічного укладу потрібні великі біз-
нес-групи. 

Для забезпечення науково-технологічної безпеки Україні потрібно таке: 
–  усунення деформації в структурі економіки; 

–  випереджаюче зростання високотехнологічної продукції; 
–  державна підтримка галузей, що складають основу розширеного 

відтворення; 

–  державна підтримка інвестиційної та інноваційної активності; 
–  переважний розвиток конкурентоспроможних галузей і вироб-

ництв; 

–  запровадження механізму виявлення та розвитку прогресивних тех-

нологій; 

–  реальна державна підтримка цільових програм структурної перебу-

дови вітчизняної промисловості. 
Щоб реалізувати ці завдання, необхідно зробити таке: 

– сконцентрувати матеріальні та фінансові ресурси на пріоритетних 

напрямках науки та техніки; 

– надати підтримку провідним науковим школам; 

– забезпечити прискорене формування науково-технологічного нароб-

ку і вітчизняної технологічної бази; 

– залучити приватний капітал, включаючи організацію фондів, гранти; 

– реалізувати програми розвитку територій, які володіють високим 

науково-технологічним потенціалом; 

– створити за державної підтримки інфраструктури, що забезпечують 

комерціалізацію результатів науково-дослідних розробок із захистом ін-

телектуальної власності в межах України та за кордоном; 

– розвивати загальнодоступну мережу науково-технічної та комерцій-

ної інформації. 
 

----------*---------- 

 

Яка наука може бути конкурентоспроможною 

(М. Стриха; zn.ua від 30.05.2009 р.) 
Наведемо до кризові дані (2007 р.) (таблиця 2.12) про те, скільки 

витрачають на науку (в млрд дол. і відсотках ВВП) різні країни світу. В 

останній колонці таблиці – такий об'єктивний показник результативності 
національної науки, як кількість статей у реферованих журналах 

(http://www.scimagojr.com). 
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Як бачимо, за обсягами фінансування науки Україна знаходиться в 

кінці списку. І наш показник кількості статей теж не вражає. Хоча ККД 

української науки (якщо ввести це поняття як відношення кількості статей 

у реферованих виданнях до обсягів фінансування) – один з кращих. У нас 

був непоганий показник кількості цитувань однієї статті (0,17), 

принаймні, на тлі значно більш багатих ресурсів Росії (0,15) і Китаю 

(0,13). Хоча, звичайно, ми значно поступаємося США (0,57), Німеччині 
(0,54) і Великобританії (0,52), тому що практично всі наукові журнали цих 

країн реферуються в базах SCOPUS і ISI, а наших журналів у цих базах – 

два десятки. Статті у всіх інших українських виданнях, з точки зору 

світового наукового процесу, просто «не рахуються». 

 

Таблиця 2.12 – Показники державного фінансування в країнах світу 

Країна Фінансування нау-

ки, млрд дол. 

Фінансування 

науки,  

% ВВП країни 

Кількість статей 

в реферованих 

журналах  

в 2007 р., тис. 
США 343,7 2,62 352,4 

Японія  138,7 3,39 93,8 

Китай 86,8 1,43 189,2 

Німеччина 66,7 2,53 95,4 

Франція 41,4 2,11 70,1 

Південна Корея  35,9 3,23 32,5 

Великобританія 35,6 1,78 112,3 

Канада 23,8 1,89 60,8 

Росія 20,2 1,08 29,6 

Тайвань 16,5 2,58 26,6 

Ізраїль 8 4,65 13,2 

Мексика 5,9 0,5 9,4 

Туреччина 4,9 0,76 21,4 

Польща 3,1 0,56 19 

Румунія 1,1 0,45 4,6 

Україна 0,65 0,46 5 

Словаччина 0,47 0,49 3 

Ісландія 0,29 2,76 0,6 

Джерело: zn.ua від 30.05.2009 р. 
 

Зараз МОН України докладає великі зусилля для зміни такої ситуації. 
З видавництвом Elsevier існує принципова домовленість про те, що кількість 
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реферованих видань для SCOPUS може зрости до 70-80. Це дуже важливо, 

враховуючи можливість асоційованого членства України у 7-й Рамковій 

програмі ЄС і нашу конкурентоспроможність у боротьбі за її гранти. 

Звичайно, українська наука потребує серйозних інституційних змін. 

Багато чого з того, про що говорять прихильники реформ, міністерство вже 
робить. Зокрема, введено державно-громадський принцип управління нау-

кою. 

Але без істотного збільшення державної підтримки сподіватися, що 

наша наука зробить потужний ривок вперед, – утопічно. Висновок: дешева 
наука не може бути конкурентоспроможною. 

 

2.18. Високотехнологічні виробництва та економічна безпека 
 
Високотехнологічні виробництва – система організаційно-

економічних утворень – підприємств промисловості та наукових установ, в 

основі функціонування якої лежить процес реалізації інтелектуального про-

дукту у вигляді нових технологій, винаходів, ноу-хау та іншої науково-

технічної продукції. 
Високотехнологічні виробництва є головним чинником стабілізації, 

гарантом економічної незалежності та безпеки країни, тому оцінка стану 

цих галузей набуває важливого значення в економічній безпеці. Якщо про-

блеми оцінки стану економічної безпеки на рівні галузі не розроблені відно-

сно повно, то і оцінка стану економічної безпеки підприємств цієї галузі та-
кож не може бути науково обґрунтованою. 

Високотехнологічні виробництва вимагають великих витрат на науко-

ве забезпечення виробництва, обумовлене особливостями процесу дослі-
джень і розробок (непередбачуваність результату), а також постійного оно-

влення матеріально-технічної бази організації науки. 

Рівень наукового забезпечення підприємств цих галузей найбільш по-

вно відображає індикатор галузевої високотехнологічності, який розрахову-

ється двояко. 

По-перше, як відношення витрат на дослідження і розробки, здійсню-

вані організаціями науки цієї галузі (без урахування науково-технологічної 
продукції, що реалізується у бік) і співвиконавцями з інших галузей, до ве-
личини валової або товарної продукції підприємств галузі. 

По-друге, як відношення кількості зайнятих у галузевій науці (наука і 
наукове обслуговування) до чисельності промислово-виробничого персона-
лу підприємств галузі. Величина високотехнологічності виробництва у га-
лузевому розрізі може значно відрізнятися. 
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----------*---------- 

 

Наука в Україні так і не стала вигідною і прибутковою справою. 

Якщо поглянути на структуру інвестицій, зокрема прямих інозем-

них, які приходять у нашу економіку, стає зрозумілою фатальна неефектив-

ність законодавчих зусиль і нестійкість політичних намірів щодо змісту на-
уки в зоні першочергових державних пріоритетів. За даними державної 
служби статистики, у залученні інвестицій в основний капітал лідирують 

такі сфери економіки, як операції з нерухомістю (21 %), переробна промис-
ловість (27 %), торгівля (7,5 %). В науку і освіту спрямовується лише півві-
дсотка інвестицій. 

Академік Семиноженко стверджує: «Встановлена законом норма бю-

джетного фінансування наукової та науково-технічної діяльності в 1,7 % 

ВВП ніколи – я підкреслюю, ніколи! – не виконувалася навіть у половинно-

му обсязі. В середньому на науку в державному бюджеті України виділяєть-

ся не більше ніж 0,4 % ВВП» [142].  

Закони, що стосуються науково-технологічного та інноваційного роз-
витку, так і не стали повноцінним законодавчим фундаментом. Це скоріше 
така прибудова, в яку ніхто не заходить, так як прибутки обертаються зо-

всім в інших сферах економіки. 

Між тим у всьому світі саме наука, технології та інновації є головним 

джерелом капіталізації. Особливо це проявляється зараз, коли криза позна-
чила технологічну вичерпаність нинішньої економіки. 

 

----------*---------- 

 

Збережені можливості високотехнологічного сектора української про-

мисловості є найбільш перспективною основою технологічної незалежності 
України, її економічної безпеки. 

Використання високотехнологічних виробництв є практично єдиним 

шансом нашої країни побудувати сучасну економіку і зберегти свій статус у 

ряді економічно розвинених країн. 

Для проведення міжнародних порівнянь високотехнологічної струк-

тури виробництва різних країн застосовують аналіз технологічної структу-

ри експорту різних країн. Вихід продукції на світовий ринок є вагомим 

критерієм рівня конкурентоспроможності держави. Для ілюстрації позицій 

України в цьому контексті скористаємося статистикою OECD, яка струк-

турує продукцію на експорт обробної промисловості за чотирма рівнями 

і 
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технологій, які формуються за показниками високотехнологічної продук-

ції. Розрахунки зроблені в Інституті економіки і прогнозування НАНУ до-

ктором економічних наук Л. Федуловою [156, с. 233]. Характеристики 

структури експорту обраних країн за інноваційно-технологічною ознакою 

представлені в таблиці 2.13. 

 

Таблиця 2.13 – Структура випуску продукції в окремих країнах  

за складовими: експорту продукції обробної промисловості  
за рівнями технологій, галузей сільського господарства і  
видобувної промисловості у 2005 (разом – 100 %) і 2007 рр., % 

Галузі обробної промисловості  
за рівнями технологій 

Країна  Високих 

2005/ 

2007 

Середньо-

високих 

2005/2007 

Середньо-

низьких 

2005/2007 

Низьких
2005 

Сільське 
госпо-

дарство 

2005 

Видобувна 
пром-ть 

2005 

Ірландія 51,8/46,9 31,5/36,2 3,0 12,7 0,7 0,4 

Швейцарія 42,2/42,9 34,5/32,9 10,4 12,6 0,2 0,0 

Китай 34,7/32,8 19,9/23,8 13,8 29,3 1,0 1,3 

Респ. Корея 34,6/33,0 34,9/35,7 22,8 7,4 0,2 0,0 

США 32,3/32,9 38,0/40,3 11,4 12,7 4,1 1,5 

Венгрія 30,2/31,9 41,1/44,7 12,4 13,8 2,3 0,3 

Великобританія 29,5/28,6 34,3/40,4 14,1 13,0 0,8 8,2 

Японія 26,4/23,1 54,8/56,6 15,0 3,6 0,1 0,1 

Фінляндія 25,2/20,1 27,8/29,6 21,4 24,6 0,8 0,3 

Швеція 22,8/19,2 37,0/38,9 18,9 19,2 1,0 1,2 

Країни OECD 22,6/22,6 38,8/42,0 16,2 15,6 2,2 4,5 

Франція 22,4/22,8 39,8/40,2 15,6 18,5 3,1 0,6 

ЄС-19 20,6/19,8 39,6/42,1 17,3 18,3 2,0 2,2 

Німеччина 20,2/18,8 50,8/50,8 15,4 12,7 0,7 0,2 

Данія 19,9/19,0 25,6/30,8 13,3 30,8 3,6 6,9 

Чехія 15,2/18,8 44,2/45,3 22,0 16,3 1,4 1,0 

Португалія 11,6/11,6 29,3/31,5 20,0 36,3 1,8 1,0 

Греція 11,5/10,8 14,9/19,7 30,4 31,2 11,0 1,1 

Словаччина 11,2/16,9 40,9/44,5 28,8 16,9 1,6 0,7 

Італія 10,8/9,4 39,0/41,2 21,5 26,9 1,4 0,3 

Іспанія 10,5/10,3 42,0/45,2 20,8 20,1 6,0 0,6 

Польща 6,4/8,2 37,7/40,2 25,3 26,7 1,9 2,1 

Турція 5,6/4,5 26,5/32,1 25,6 36,3 5,0 1,0 

Росія 1,5/2,3 9,2/19,8 36,3 4,8 2,4 45,8 

Україна (2008 р.) 5,2 16,6 50,7 16,5 6,6 4,4 

Джерело: [156, с. 233]. 
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У вітчизняній економічній літературі в цілях забезпечення економіч-

ної безпеки високотехнологічних виробництв пропонується комплекс захо-
дів за такими напрямами: 

–  визначення пріоритетів науково-технологічної політики; 

–  системний і оперативний розвиток законодавчої бази; 

–  чітке і послідовне здійснення структурних перетворень; 

–  оптимальна диверсифікація розробок та виробництв; 

–  всебічна комерціалізація науково-виробничої діяльності; 
–  міжнародне співробітництво; 

–  раціональний захист внутрішнього ринку, цілеспрямовані агресивні 
дії щодо завоювання українськими товаровиробниками світового ринку; 

–  створення ефективного державного механізму поширення і впрова-
дження інновацій; 

–  створення науково-технологічних та інвестиційних наробок у новіт-
ніх галузях досліджень і розробок. 

На внутрішньому та зовнішньому ринках є великий попит на високоте-
хнологічну продукцію, що пояснюється таким: 

а) неухильним збільшенням ролі та значення наукомістких технологій у 

реалізації державних, оборонних, національних та наукових завдань; 

б) наростаючою роллю в забезпеченні потреб держави та суспільства 
продукцією технології подвійного використання; 

в) наявністю реальних можливостей застосування науково-техноло-

гічного потенціалу високотехнологічного виробництва [49, с. 155-156]. 

Проблема забезпечення високотехнологічного виробництва ресурсами 

може здійснюватися за допомогою як бюджетного фінансування, так і поза-
бюджетних коштів. Виділяють такі джерела: 

1) бюджетні кошти, що виділяються державним замовникам високотех-

нологічної продукції; 
2) позабюджетні фонди, що формуються шляхом надходжень від під-

приємств при врахуванні централізованих відрахувань у собівартості відпо-

відної продукції; 
3) кошти інших позабюджетних джерел; 

4) власні кошти підприємства, отримані за рахунок амортизаційних від-

рахувань та пільгового оподаткування; 

5) кошти іноземних замовників продукції підприємств; 

6) комерційні інвестиції та кредити; 

7) кошти вітчизняних індивідуальних підприємців та ін. 

 

----------*---------- 
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Що заважає Україні створити власну Силіконову долину  

(Инвестгазета. – 2010. – № 49. – С. 30.) 

За останні 20 років ми багато чули про потенціал України. Потенціал – 

це, звичайно ж, добре, але їм одним ситий не будеш. У кінцевому підсумку по-

тенціал необхідно перетворити на економічне процвітання. У цьому і полягає 
таємниця Силіконової долини. В Україні досить багато уваги приділяється по-

вторенню успіху Силіконової долини. Одним з пам'ятних виразів є цитата Піт-
ча Джонсона – засновника венчурної компанії Asset Management в Силіконо-

вій долині (його називають батьком компаній венчурного капіталу). Він за-
явив: «Підприємці – революціонери нашого часу». Це так, оскільки викорис-
товуючи економічні свободи, вони кидають виклик існуючим економічним, 

соціальним і політичним структурам. Вони здатні створити нове багатство, не 
засноване на успадкованому капіталі, тим самим заперечуючи статус-кво. У 

них може бути різний соціальний статус, економічний рівень, крім того, вони 

можуть бути родом як з мегаполісу, так і з невеликого містечка. 
Але бути підприємцем в Україні складно, і це вимагає довгострокової 

відданості справі. Хоча гроші – це важлива складова для більшості підприєм-

ців, але вони все ж не первинний мотив. Кінцева мета підприємця – побачити 

успіх своєї ідеї. Відкриті ринки та знання міжнародного бізнесу є запорукою 

успіху для підприємців. Сьогодні їх в Україні дефіцит. Успіх також залежить 
від правильно підібраної команди, здатної привести компанію від стартапу до 

фірми, яка генерує 1 млн дол. доходу, а згодом – 10 млн дол., 100 млн дол. і бі-
льше. Інвестиції можуть окупитися в горизонті 5, 7 або навіть 10 років. 

Стримуючим фактором є невдале регулювання, офіційні та неофіційні 
втручання влади та обмежений доступ до інвестиційного капіталу. Всупереч 

стереотипам венчурні інвестори насправді намагаються мінімізувати ризи-

ки, розподіляючи їх між кількома компаніями – об’єктами інвестування. 

Сьогодні в Україні немає значного числа торговельних угод та активної 
громади венчурних інвесторів, які могли б запропонувати підприємцям ви-

бір. 

Важливо відзначити, що Силіконова долина – це більшою мірою об-

ширне розуміння корисності інновацій та підприємництва для гарного еко-

номічного розвитку, ніж просто певна територія. Силіконова долина – це 
«екосистема», яка розвивалася більш ніж 50 років. І це з перебігом часу до-

зволило створити умови, які дозволяють людям з хорошими проектами 

знайти шлях їх перетворення на доходи незалежно від їх соціального стату-

су чи походження. 

У Силіконовій долині в радіусі 50 км сконцентровані технологічні ком-

панії, багато з яких були створені менш ніж 10 років тому, і більшість з них – 

і 
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за допомогою венчурного капіталу (що є найважливішим фактором їх успі-
ху). ВВП цього регіону вдвічі перевищує середній національний показник. 

Силіконова долина залучила третину всього венчурного фінансування 

в США. У країні діють 900 венчурних інвестиційних компаній, і велика їх 

частина сконцентрована саме в Силіконовій долині. Згідно з дослідженням 

Global Insight, проведеним у 2009 р., компанії, що фінансуються венчурним 

капіталом, створили 12,1 млн робочих місць і принесли 2,9 трлн дол. дохо-

ду. 

Однак наскільки декларації про створення Силіконової долини будуть 
серйозними, коли твоя країна перебуває на 181-му місці в рейтингу з 183 

країн за простотою сплати податків, складеному Світовим банком (СБ), та 
на 134-му місці з 178 країн в рейтингу Тгапѕрагепсу International – «Індекс 
сприйняття рівня корупції-2010». Кардинальне підвищення позиції України 

в цих рейтингах майже автоматично означало б поліпшення умов для під-

приємців. 

Проте немає сумнівів у тому, що нам ще належить багато чому повчи-

тися у Силіконової долини, а також у Ізраїлю, Індії, Китаю та інших країн, 

після чого застосувати отримані знання до реалій України, використавши її 
потенціал і багатий інтелектуальний ресурс. Таким чином, Україна зможе 
знайти правильний підхід до створення позитивних умов для ініціативного 

розвитку хай-тек індустрії, яка, у свою чергу, забезпечить довгостроковий, 

позитивний вплив на економіку України і відіграє важливу роль у побудові 
демократії в країні. 

 

2.19. Інвестиційна безпека 
 

Інвестиції – грошові кошти, цінні папери, інше майно, у т. ч. майнові 
права, інші права, що мають грошову оцінку та вкладаються в об'єкти під-

приємницької та / або іншої діяльності з метою одержання прибутку та / або 

досягнення іншого корисного ефекту [46, с. 307]. 

Інвестиції поділяються на реальні, фінансові, інтелектуальні, непри-

буткові. 
Реальні інвестиції – вкладення капіталу державою або приватною 

фірмою у виробництво тієї чи іншої продукції, передбачає утворення реаль-

ного капіталу (будівлі, споруди, обладнання, товарно-матеріальні запаси 

тощо). Фінансові інвестиції – вкладення капіталу в акції, облігації та інші 
цінні папери, випущені державою або корпораціями, банківські депозити. 

Інтелектуальні інвестиції – спільні наукові розробки, передача досвіду, 

ліцензій, ноу-хау, підготовка фахівців на курсах, перепідготовка кадрів то-
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що. Неприбуткові інвестиції – це інвестиції в охорону здоров'я, обороноз-
датність, освіту тощо. 

Розрізняють валові (сумарні) та чисті інвестиції. Валові інвестиції 
складаються з амортизаційних відрахувань та чистих інвестицій. Амортиза-
ційні відрахування відображають відшкодування вкладеного у виробництво 

капіталу. Чисті інвестиції відображають приріст капіталу за рахунок додат-
кових вкладень у виробництво [49, с. 112]. 

Якщо валові інвестиції перевищують амортизаційні відрахування, то 

мають місце позитивні чисті інвестиції, властиві економічному зростанню. 

Якщо валові інвестиції менші від амортизаційних відрахувань, то чисті ін-

вестиції мають від'ємне значення, що характеризує економічний спад. У то-

му випадку, коли валові інвестиції дорівнюють амортизаційним відрахуван-

ням, економіка статична. 
І державні, і приватні інвестиції розрізняються між собою за напря-

мками, цілями, джерелами фінансування. Державні інвестиції спрямо-

вуються в основному на військові цілі, а також на цілі регулювання роз-
витку економіки. Приватні інвестиції спрямовуються в галузі економіки, 

де є найкращі умови для отримання прибутку. Джерелом фінансування 

державних інвестицій є податки, прибуток державних підприємств, емісія 

грошей, внутрішні й зовнішні позики уряду. Джерелом фінансування 

приватних інвестицій є власні кошти підприємства (компанії), залучені 
кошти шляхом реалізації акцій, облігацій, інших цінних паперів, а також 

у формі довгострокових кредитів та позик. Ці засоби називають інвести-

ційним капіталом. На інвестиції прямо перетворюються лише власні 
(особисті) заощадження. Чужі заощадження, щоб перетворитися на інвес-

тиційний капітал, повинні пройти через фінансовий ринок. На ньому за-

ощадження за допомогою посередника (наприклад банку) перетворюють-

ся на фінансові кошти (а не на виробництво), щоб потім використовува-

тися на придбання факторів виробництва. 

У концепції економічної безпеки інвестиції характеризуються як дже-
рело розвитку відтворювальної бази країни, регіону, підприємства. Особли-

ве значення мають вкладення в основний капітал. 

Обсяг вкладень в реальний сектор економіки України продовжує за-
лишатися недостатнім, у 2000 р. інвестиції становили лише 25 % від рівня 

1991 р. 

У промисловості України велика частка капітальних вкладень 

спрямовується в експортоорієнтовані галузі, що видобувають сировину 

або випускають напівфабрикати: ПЕК, чорну і кольорову металургію, у 

той час як питома вага галузей машинобудування складає лише близько 
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10 % від загального обсягу інвестицій. Галузева структура капітальних 

вкладень у промисловості значно відрізняється від структури виробниц-

тва по основних галузях, що характеризує істотні диспропорції. Держава 

в Україні недостатньо бере участь в інвестиційному процесі (таблиця 

2.14). 

 

Таблиця 2.14 – Державні інвестиційні проекти з підтримки внутрішніх  

виробників в Україні за програмою КМ України на 2010-2014 рр. 

Вид діяльності Вартість, млрд грн Кількість проектів 

ПЕК 191,15 49 

АПК 5,78 12 

Хімпром 10,27 13 

Легка промисловість 0,5 1 

Металургія 25,69 16 

Машинобудування 14,51 26 

ЖКГ та інфраструктури 27,31 13 

Сфера послуг 73,78 29 

Всього 348,99 159 

Джерело: Державна програма розвитку внутрішнього виробництва (Инвестгазета. – 2012. – № 6). 

 

Недостатній обсяг капітальних вкладень у реальний сектор економіки 

відбивається на стані відтворювальної бази, яка характеризується такими 

рисами: 

– високим ступенем зношеності та моральним старінням основних фон-

дів, що підвищує матеріало- і енергоємність виробництва, зростання витрат 
виробництва, у результаті чого знижується конкурентоспроможність проду-

кції вітчизняних товаровиробників; 

– глибоким спадом у високотехнологічних галузях, що сприяє техноло-

гічну деградацію країни; 

– зносом та нерозвиненістю промисловоїта транспортної інфраструкту-

ри в регіонах; 

– істотним зниженням обсягу розвіданих запасів природних ресурсів, 

що викликає зменшення ресурсної бази країни. 

Значно збільшився середній вік виробничого устаткування в промис-
ловості України. У 2000 р. порівняно з 1990 р. його середній вік зріс на 8 

років. 

Різко знизився коефіцієнт оновлення основних фондів практично у 

всіх галузях економіки, особливо в легкоій, хімічній промисловості та елек-

троенергетиці, сільському господарстві та на транспорті. Якщо по всіх ос-

101



новних фондах коефіцієнт оновлення становив у 1990 р. 5,8 % від обсягу 

основних фондів, то в 2000 р. – тільки 1,5 %. 

З наведених статистичних даних можна зробити висновок про те, що 

сучасний стан відтворювальної бази є чинником, що загрожує економічній 

безпеці України, оскільки він робить таке: 
1) закріплює модель експортоорієнтованої сировинної економіки; 

2) різко знижує конкурентоспроможність української продукції; 
3) знижує інвестиційну привабливість вітчизняних підприємств; 

4) сприяє зростанню ризику техногенних катастроф. 

Щоб знизити залежність нашої країни від закупівель імпортних тех-

нологій і обладнання, необхідно розвивати імпортозамінні виробництва, що 

потребує значних капіталовкладень, які також є умовою розв’язання про-

блеми зношеності та технічної відсталості промислової бази, тобто факто-

ром, що підвищує економічну безпеку країни. 

Для підвищення попиту на промислову продукцію вітчизняних під-

приємств необхідно виходити з ключової ролі держави в цьому процесі, яка 
повинна створити умови для зростання попиту на вітчизняне обладнання і 
технології, перш за все шляхом надання пільг, субсидій, зниження оподат-
кування та інших заходів, спрямованих на зниження витрат виробництва і 
підвищення конкурентоспроможності продукції вітчизняних товаровироб-

ників. У цьому плані необхідно використовувати досвід зарубіжних країн. 

Наприклад, у Великобританії існує близько 10 програм, за якими підприєм-

ствам надаються державні гарантії реалізації інвестиційних проектів. 

 

2.20. Інноваційно-інвестиційна модель (політика) та забезпечення 
економічної безпеки 

 

В 2002 р. уряд України проголосив перехід до інноваційної моделі 
розвитку. З 2004 р. ця модель носить назву інноваційно-інвестиційної.  

Інноваційно-інвестиційна політика держави являє собою найважли-

віший елемент економічної та науково-технологічної політики, що визначає 
основну спрямованість базисних інновацій на рівні регіонів, країни та між-

державних відносин, а також механізм здійснення даних пріоритетів. 

Вироблення інноваційних пріоритетів базується на такому: 

а) на базі довгострокових економічних і науково-технологічних прогнозів; 

б) на фіксації даних пріоритетів в інноваційно-інвестиційних програмах 

та документах нормативного характеру; 

в) на державній підтримці пріоритетних базисних інновацій та на здійс-
нюючих їх державних інноваційно-інвестиційних програмах; 
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г) на підтримці малого інноваційного бізнесу; 

д) на створенні законодавчої бази інноваційно-інвестиційної діяльності 
[49, с. 121]. 

Роль і місце інноваційно-інвестиційної політики держави зростає під 

час технологічних криз, переходу до нового технологічного укладу, тобто 

під час крайньої необхідності державної підтримки базисних інновацій та 
застосування законодавства антимонопольного характеру з метою стриму-

вання впливу монополій, які прагнуть зберегти застарілу техніку, старий 

технологічний уклад. 

Що стосується України, то її стратегічна інноваційно-інвестиційна 
політика повинна бути націлена на елімінацію технологічної деградації, 
освоєння 5-го технологічного укладу, підвищення інноваційно-

інвестиційної активності. 
Реформування економіки в нашій країні зробило неоднозначний 

вплив на інноваційно-інвестиційну політику. З одного боку, виникають сти-

мули до комерціалізації інновацій у зв'язку з господарською самостійністю 

підприємств та інститутів, розвитком конкуренції, відкритістю ринків. Роз-
вивається новий інституційний механізм у вигляді системи різних фондів 

(державних, приватних, венчурних, іноземних), які здійснюють конкурсне 
фінансування НДДКР. 

З другого боку, ще більше загострилася проблема управління іннова-
ційно-інвестиційним процесом: 

–  ослабли адміністративні важелі управління; 

–  скоротилася кількість координуючих структур; 

–  відбулося скорочення галузевої науки; 

–  погіршився кадровий та матеріальний потенціал наукових інститутів; 

–  знизився статус працівників науки; 

–  матеріальний знос парку приладів досяг порогових значень тощо. 

Таким чином, інноваційно-інвестиційний розвиток української еконо-

міки викликає потребу в зниженні адміністративних і відомчих бар'єрів у 

забезпеченні господарської самостійності суб'єктів інноваційно-

інвестиційного процесу. 

Слід зазначити, що на зміну цим бар'єрам і факторам прийшли інші, які 
значно стримують інноваційно-інвестиційну активність господарюючих суб'єк-

тів. Вони наведені у таблиці 2.15. 

Виходячи з цього в даний час в нашій країні на перше місце висува-
ються такі проблеми інноваційно-інвестиційного сектора: 

– зміна «непрозорості» ринку інновацій, тобто ліквідація неформальних спо-

собів трансферу технологій, а також складність фінансово-правових відносин; 
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– розвиток комунікаційних каналів, що забезпечують зв'язок суб'єктів 

інноваційно-інвестиційних процесів; 

– створення спеціалізованих інструментів фінансування інноваційно-

інвестиційних проектів. 

Перераховані вище проблеми вбирають в себе термін «інфраструктура 
інноваційного ринку», що означає сукупність господарюючих суб'єктів і 
механізмів, що матеріально і організаційно забезпечують ефективну взає-
модію виробників і споживачів високотехнологічної продукції в ході ство-

рення інновацій і подальше поширення високотехнологічної продукції в 

економіці. 
 

Таблиця 2.15 – Фактори, які перешкоджають здійсненню  

інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні 

Фактори 

Відсоток  

від спостережуваних 

підприємств 

Недостатність власних коштів 80,1 

Великі витрати на нововведення 55,5 

Недостатня фінансова підтримка держави 53,7 

Високий економічний ризик  41,0 

Тривалий термін окупності нововведень  38,7 

Відсутність коштів у замовників 33,3 

Недосконалість законодавчої бази 40,4 

Відсутність попиту на продукцію 16,0 

Відсутність кваліфікованого персоналу 20,0 

Відсутність можливостей для кооперації з іншими 

підприємствами та науковими організаціями  

19,7 

Недостатність інформації про ринки збуту 17,4 

Недостатність інформації про нові технології 17,3 

Джерело: Урядовий кур’єр. – 2010. – № 112. 

 

Виділяють такі функціональні підсистеми інфраструктури ринку ви-

сокотехнологічної продукції: 
– інноваційні посередники (інноваційні агентства, інноваційні центри); 

– фінансово-кредитна інфраструктура (бюджет, бюджетні та позабю-

джетні фонди підтримки науки та ін.); венчурні фонди, комерційні банки, 

страхові суспільства; 
– інформаційна інфраструктура (ЗМІ, спеціалізовані виставки, конфере-

нції, симпозіуми тощо, регіональні каталоги, бази даних, центри вивчення 

попиту і кон'юнктурні ринки); 

104



– організаційні структури (структурні підрозділи органів державного і 
місцевого управління, академії та державні наукові центри, державні міжві-
домчі програми, технопарки, інкубатори); 

– інфраструктура міжнародних зв'язків (міжнародні фонди й організації, 
міжнародні журнали, конференції, спільні проекти та наукові дослідження). 

За оцінками фахівців, великі компанії в даний час фінансують 15-20 % 

наукових досліджень, що здійснюються в нашій країні, тому державна інно-

ваційно-інвестиційна політика повинна бути націлена на розвиток великих 

підприємств. 

 

----------*---------- 

 

Інноваційно-інвестиційна модель економічного розвитку набула 
універсального характеру і може по праву вважатися панівною 

ідеологією сучасної економіки. Однак досі актуальним залишається питан-

ня, чому одні держави впевнено досягають успіху на цьому шляху, а спроби 

інших залишаються провальними (таблиця 2.16). 

 

Таблиця 2.16 – Структура державної підтримки інноваційної діяльності, % 

Форми Австрія Канада США
Велико-

британія 

Фран-

ція 

Фінляндія Україна

Фінансове  
стимулювання, 

в т. ч. 

податкові пільги,  

гранти 

 

53,0 

 

38,9 

14,1 

 

57,0 

 

46,9 

9,7 

 

21,7 

 

6,2 

15,5 

 

4,9 

 

- 

13,9 

 

23,4 

 

8,8 

14,6 

 

45,4 

 

- 

42,7 

 

57 

 

- 

0,26 

Урядові контракти 

Розвиток науково-

технологічної  
інфраструктури 

 

10,0 

 

37,0 

 

29,3 

 

13,7 

 

76,9 

 

1,4 

 

73,1 

 

22,0 

 

59,4 

 

17,2 

 

7,4 

 

47,2 

 

38,5 

 

4,5 

Витрати на НДДКР 

(% ВВП) 

Технологічна  
інтенсивність 

 

1,6 

 

- 

 

1,7 

 

3,3 

 

2,6 

 

10,4 

 

2,1 

 

3,2 

 

2,3 

 

2,7 

 

2,3 

 

2,7 

 

0,85 

 

- 

Джерело: www.ukurier.gov.ua (28.10.2010 р.).  

 

Україна має свій унікальний досвід з впровадження інноваційної мо-

делі економічного розвитку, який сьогодні можна охарактеризувати як до-

свід проб і помилок (переважно помилок). До 1991 р. Україна мала потуж-

ний науковий потенціал європейського рівня, виділяючи на потреби науки 

та технологій близько 3 % ВВП – рекордний показник на той час. Вже у 

і 
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1996 р. кількість працівників, зайнятих у виконанні НДДКР, скоротилася 

вдвічі, а сукупний рівень фінансування науки впав до 1,3 % ВВП. У 2009 р. 

штат наукових працівників зменшився ще на половину, а вливання в науку 

склали лише 0,85 % ВВП. При цьому бюджетні витрати на науку з 1991 р. 

не перевищували 0,4 % ВВП при законодавчо визначеному мінімумі у 1,7 % 

ВВП. 

Сьогодні можна говорити про два типи моделей державної підтри-

мки, які застосовуються в світі. Одна приділяє більше уваги державному 

фінансуванню фундаментальних і прикладних досліджень. Це так звана 

французька модель. Інша фокусує увагу на реалізації прикладних дослі-
джень і розробок промисловими фірмами. Основною метою цієї японсь-

кої моделі є отримання високої економічної ефективності від застосу-

вання наукових розробок. 

У США перевага віддається складанню контрактів з урядовими 

структурами на проведення досліджень та отримання нових розробок 

(майже 75 % всього комплексу державних заходів зі стимулювання інно-

вацій). Найбільшу питому вагу в сукупності заходів інноваційної під-

тримки в Канаді належить податковим пільгам, а у Фінляндії вони взага-

лі відсутні. Фундаментальні та прикладні дослідження там фінансуються 

за грантовом принципом. До того ж, у Фінляндії збудована одна з най-

більш ефективних систем венчурного фінансування за допомогою Наці-
онального фонду досліджень та розвитку Фінляндії (SITRA). 

Цікавий досвід Австралії, в якій з 01.07.1985 р. 100 % витрат на 

НДДКР можуть виключатися з оподатковуваного доходу. Фактично цю 

норму справедливо розглядати як негайну амортизацію. 

Державна інноваційна політика у Великобританії реалізується че-

рез програмно-цільове фінансування конкретних проектів. Причому до 

50 % коштів вкладають урядові департаменти та наукові ради. Решту за-

безпечує промисловість. 

 

2.21. Зниження обсягу інтелектуальних ресурсів в Україні 
 

У сучасну епоху територіальний переділ світу все більше трансфор-

мується в інтелектуальний. У гострій конкурентній боротьбі залишився по-

ки ще не розділеним інтелектуальний ресурс, тому інтелектуальна міграція 

є найважливішою міжнародною проблемою. Особливу актуальність в 

останні роки вона набуває для нашої країни, оскільки від того, як буде ви-

рішена ця проблема, в значній мірі залежить економічна безпека країни, су-

спільства, людини. 
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Україна у спадок від колишнього СРСР зберегла потужну науку світо-

вого рівня, яка після 1991 р. ніколи не входила до державних пріоритетів і 
виживала насамперед завдяки ентузіазму та підприємництву самих учених. 

Гострою проблемою протягом усього періоду незалежності залишало-

ся вкрай недостатнє фінансування науки (Україна сумарно витрачає на до-

слідження в 500 разів менше коштів, ніж США, і в 30 разів менше, ніж Ро-

сія), загальне падіння престижу наукової роботи та «вимивання» з науки та-
лановитої молоді (позбавлена можливості самореалізації та забезпечення гі-
дних життєвих стандартів, вона емігрує або переходить в інші сфери діяль-

ності. Разом з тим основою більшості наукових інститутів і університетсь-

ких кафедр є сьогодні люди передпенсійного і пенсійного віку). Як наслідок 

сумарна кількість наукових працівників скоротилася в Україні після 1991 р. 

більш ніж у 2 рази, а за основним природничими і технологічними напря-

мами – в 3-5 разів (при цьому істотно зросла кількість економістів та юрис-
тів, що, на жаль, не позначається поки позитивно на рівні національної еко-

номіки або правової культури держави та суспільства). 
Незважаючи на це, Україна за рядом напрямків (матеріалознавство, 

математика, комп'ютерні науки, радіоастрономія, теоретична фізика тощо) 

все ще займає гідні позиції в світовому розподілі наукової праці. Це демон-

струє участь українських вчених у важливих міжнародних проектах. 

Традиційною проблемою в Україні була і залишається відсутність мі-
цних зв'язків науки з бізнесом. Частка інноваційного продукту у національ-

ному ВВП не перевищує декількох відсотків (оцінки експертів коливаються 

у межах 2-8 %). При цьому українська наука готова дати національній еко-

номіці значно більше, аніж ця економіка (переважно низькоукладна, виму-

шена діяти за умов несприятливого податкового законодавства) може взяти 

від науки. Системна політика з підтримки інновацій в державі до кінця не 
відпрацьована і, тим більше, не реалізується. За заявою М. Стріха, «всупе-
реч досягнутій в першому десятилітті нового століття частковій стабілізації 
ресурс інерційного розвитку української науки, очевидно, не перевищує 10 

років» (zn.ua – 03.03.2012 р.). 

У багатьох галузях наукових знань широко використовуються поняття 

«ін'єкції» та «витікання». Вони застосовуються і при дослідженні територіа-
льної мобільності населення. Під «ін'єкціями» в даному випадку розуміється 

збільшення населення (країни, регіону, територіальної одиниці) в результаті 
його природного приросту (внутрішнє джерело) та міграційного приросту 

(зовнішнє джерело). 

Оскільки для України «ін'єкції» виступають позитивним процесом, 

а «витікання» – негативним, то зосередимо аналіз на «витіканнях». Ве-
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ликі обсяги витікань населення з України відбуваються в розвинені кра-

їни Заходу. Особливу занепокоєність викликає витікання мізків України, 

з приводу якого існують дві протилежні позиції, особливо серед науко-

вої еліти. 

Одні вчені стверджують, що не можна обмежувати еміграцію з Украї-
ни висококваліфікованої робочої сили. Друга група вчених, навпаки, висту-

пає проти інтелектуальної еміграції з України, оскільки вона завдає їй еко-

номічний збиток, бо раціонально використовуючи всередині країни цих 

працівників, можна отримати економічну вигоду через створення матеріа-
льних і духовних благ (таблиця 2.17). 

 

Таблиця 2.17 – Виїзд спеціалістів вищої категорії за межі України 

Джерело: [149]. 

 

Українська наука покликана визначити головні соціально-економічні 
наслідки витіканню умів з нашої країни в короткостроковому, середньост-
роковому та довгостроковому періодах. Особливе значення в прогнозі ре-
зультатів витікання умів мають дві сфери: національна економіка і сама на-
ука. Дослідження проблеми витікання умів ускладнене тим, що вітчизняна 
статистика не має повної та достовірної інформації про його параметри, гео-

графію, структуру та інші індикатори. 

Центральним у дослідженні витікання умів є питання про його факто-

ри. Ретроспективний погляд на цю проблему дозволяє виокремити такі його 

причини: 

1) наявна програма міжвідомчого регулювання руху наукових і науково-

технічних кадрів всередині України має бути спрямованою на запобігання 

внутрішньому витіканню умів; 

Спеціалісти, які мають науковий ступінь 

доктори наук кандидати наук  

1995 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2000 2004 2005 2006 2007 2008

Всього 59 26 13 8 6 4 8 125 74 45 37 48 22 

у т. ч.  

в країни 

             

Ізраїль 10 2 - - - - 1 15 3 1 4 - - 

Канада - - - - - - - 12 10 4 - - - 

Німеччина 3 6 4 - 2 - 1 14 16 13 5 5 3 

РФ 20 3 3 3 2 1 1 31 18 4 4 9 5 

США 19 9 2 4 - - - 34 20 7 12 17 6 

Інші 7 6 4 1 2 3 5 19 7 16 12 17 8 
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2) за нинішніх умов припустимо використання іноземних замовлень на 
наукові дослідження, конструкторські та технологічні розробки, що забез-
печують взаємні інтереси України та зарубіжних країн. 

Отже, витікання умів з України робить таке: 
1) завдає економіці нашої країни матеріальний збиток; 

2) завдає шкоди українській науці через безеквівалентне вилучення з неї 
як наукових кадрів, так і наукових ідей і сучасних технічних розробок; 

3) скорочує науковий потенціал України; 

4) призводить до старіння наукових кадрів нашої країни. Якщо на почат-
ку 1960-х рр. середній вік науковців дорівнював 38 рокам, то в даний час в 

наукових організаціях України вік докторів наук становить 60 і більше ро-

ків. 

Отже, витікання умів з України за кордон обмежує можливості еко-

номічного зростання і розвитку, що негативно впливає на економічну та со-

ціальну безпеку нашої країни. 

 

----------*---------- 

 

Повернути науку до університетів 

У сучасній Україні існує в кілька разів більше вишів, ніж було в 

УРСР, проте якість їх роботи викликає чимало запитань. 

Наочний приклад – індекс цитованості вчених, які працюють в системі 
освіти. У Київському національному університеті ім. Т. Шевченка – так зва-
ний індекс Хірша (h-індекс) дорівнює 45. Для порівняння, в МДУ ім. М. В. 

Ломоносова – 145, Білоруському державному університеті – 66 (таблиця 

2.18). 

Жоден наш університет не увійшов до Міжнародного рейтингу 500 

кращих університетів світу за індексом дослідної діяльності (research 

performance index, RPI), Академічного рейтингу університетів світу, 500 

кращих університетів, за версією британської газети The Times (THE-QS). 

Українські вузи є тільки в рейтингу за кількістю веб-публікацій і мережевої 
активності, і лише починаючи з 1283-го місця. 

Тому завдання підвищення якості освіти ВНЗ сьогодні має вийти на 
перший план державної соціальної, економічної, освітньої та навіть політи-

ки безпеки України. Ми повинні повернути науку до університетів. Це зада-
ча стратегічного масштабу, адже вона закладає фундамент для економіки, 

заснованої на високій компетенції та знаннях. 

 

і 
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Таблиця 2.18 – Порівняльний аналіз позицій окремих університетів Східної 
Європи у світових рейтингах (2010 р.) 

Заклад 
Зведений
h-індекс 

Рейтинг до-

слідницької 
ефективності 

Академічний 

рейтинг уні-
верситетів 

світу 

Рейтинг Web-

публікацій 

(Webometrics)

Московський державний 

університет  
ім. М. В. Ломоносова 

 

 

145 

 

 

412 

 

 

74 

 

 

219 

Варшавський університет 137 388 301-400 612 

Будапештський університет  
ім. Лоранда Етвеша 

 

117 

 

403 

 

301-400 

 

305 

Білоруський державний 

університет 
 

66 

 

- 

 

- 

 

1 476 

Київський національний 

університет  
ім. Т. Шевченка 

 

 

45 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

1 283 

Харківський національ-

ний університет  
ім. В. Н. Каразіна 

 

 

38 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

1 848 

Львівський національний 

університет ім. І. Франка 
 

30 

 

- 

 

- 

 

1 612 

Одеський національний 

університет  
ім. І. І. Мечникова 

 

 

29 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

3022 

Національний технічний 

університет України  

«Київський політехніч-

ний інститут» 

 

 

 

26 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

2 428 

Донецький національний 

медичний університет  
ім. М. Горького 

 

 

22 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

3 425 

Національний технічний 

університет «Харківсь-

кий політехнічний інсти-

тут» 

 

 

 

18 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

3 655 

Національний університет  
«Львівська політехніка» 

 

18 

 

- 

 

- 

 

3 342 

Джерело: www.ukurier.gov.ua (17.03.2011 р.). 
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2.22. Тіньова економіка в науковій діяльності 
 

За умов переходу до ринкових відносин частка тіньової економіки, як 

показує світовий досвід, істотно збільшується. Цьому процесу сприяють та-
кі явища: 

– зростання темпів інфляційних процесів; 

– наростання питомої ваги приватного сектора; 
– збільшення практики ухилення від сплати податків шляхом прихову-

вання продукції та заниження доходів; 

– слабке правове і нормативне забезпечення регулювання ринкових від-

носин; 

– зниження рівня і якості життя населення та ін. 

Розширення сфери тіньової економіки викликає зниження трудової 
активності в реальному секторі економіки, відплив капіталу з офіційної 
економіки. 

Між тим визначити межі тіньової економіки досить важко, і для ста-
тистичних органів це ускладнюється багатьма чинниками, серед яких такі: 

1) трудомісткість оцінок обсягів тіньової економіки; 

2) необхідність урахування окремих компонентів тіньової діяльності 
(приховане, незаконне, неформальне виробництво); 

3) відсутність єдиних методологічних підходів до визначення обсягів 

виробництва неспостережуваної економіки на макрорівні, на рівні галузей; 

4) різні методи оцінки, які в силу своєї неадекватності дають або зави-

щені, або занижені результати.  

У часи криз також ще більше активується тінізація економіки, що і без 
того поглинає половину економіки. Окремі фахівці вважають, що саме за 
рахунок тіньового сектора суспільство легше проходить кризові періоди, 

наприклад отримання готівки багатьох виручає за рахунок так званої тіньо-

вої продукції. 
Немає країн без тіньового сектора: нормативна його межа – 12-15 

%. Але є країни, де його межа нижча за 10 % – Австрія, Швейцарія. В 

Україні вже в 1995 р. дослідники оцінювали неформальну економіку в 55-

65 %, і ця цифра так досі й не знизилася. Треба сказати, що тіньова еко-

номіка – це не породження тільки пострадянського періоду. За даними за-

рубіжних досліджень, в СРСР тіньова економіка була на рівні 8-10 %, а з 
1980 р. стало спостерігатися її зростання, пов'язане з низкою факторів, в 

основному за рахунок збільшеної грошової маси у населення при системі 
товарного дефіциту. У 1989 р. в УРСР уже було 25 % тіньової економіки 

(zn.ua – 25.02.2012 р.).  
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Сьогодні розвиток тіньової економіки супроводжують зарегульова-
ність економіки; жорстка податкова політика, яка змушує населення йти від 

значного податкового тягаря; також соціально-культурні зразки поведінки 

наших громадян, схожі з поведінкою представників південноєвропейських 

країн, наприклад хабарництво, так звані дарування та подяка тощо. Особли-

во актуальні проблеми оцінки тіньової економіки у сфері науки та науково-

му обслуговуванні. Це обумовлено такими обставинами: 

– фінансові потоки в науковій сфері з причини особливостей галузевої 
діяльності досить важко піддаються спостереженню; 

– у сфері науки та наукового обслуговування експертні опитування 

здійснюються епізодично; 

– у цій сфері економіки рівень бюджетного фінансування незначний, тому 

й низький рівень оплати праці, а це змушує фахівців займатися неформальною 

діяльністю, що негативно позначається на рівні наукових досліджень. 
У науці та науковому обслуговуванні на відміну від галузей матеріаль-

ного виробництва індикатори неспостережуваної діяльності не обчислю-

ються, а також немає жодних методологічних і методичних розробок не 
тільки в Україні, але і в розвинених країнах з ринковою економікою. Таке 
становище пояснюється відсутністю науково обґрунтованої вартісної оцінки 

наукової продукції, а також системи вартісних індикаторів, що відобража-
ють ефективність наукової діяльності. 

Обсяг тіньової економіки в сфері науки і науковому обслуговуванні є 
неврахованим. Тіньова діяльність може здійснюватися: 

– малими недержавними підприємствами; 

– конструкторськими, проектно-конструкторськими і технологічними 

організаціями; 

– державними архівами, бібліотеками, музеями, що здійснюють наукову 

діяльність; 

– установами з охорони природи; 

– добровільними та професійними науковими товариствами та громад-

ськими організаціями; 

– науковцями академічних, галузевих НДІ, вузів.  

До тіньової діяльності юридичних осіб слід віднести таке: 
– неврахований обсяг робіт малих підприємств науки та наукового об-

слуговування, що не подають звітність до органів державної статистики; 

– прихований обсяг робіт внаслідок здійснення незаконних видів ді-
яльності; 

– завищення вартості виконання робіт за рахунок встановлення необ-

ґрунтованих розцінок на окремі види робіт; 
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– виконання робіт посередницького або виробничого характеру під ви-

дом робіт, які користуються податковими пільгами; 

– приховування частини доходу від участі в госпдоговірних темах, у т. 
ч. тих, що ведуться за кордоном. 

Тіньова економічна діяльність фізичних осіб у сфері науки може бути 

пов'язана з таким: 

– використання основних виробничих фондів наукових установ для ви-

конання робіт, які не оформлені офіційно договорами; 

– надання за готівкову оплату послуг наукового характеру (виконання 

науково-дослідних розробок, написання дисертацій); 

– приховування або часткове приховування доходів від отримання гран-

тів на наукові розробки, стажування за кордоном тощо. 

Тіньова економічна діяльність юридичних і фізичних осіб у сфері нау-

ки і наукового обслуговування повинна оцінюватися окремо. Деякі автори 

пропонують застосовувати кілька способів: непрямі розрахунки, експертні 
оцінки, прямі методи. 

 

2.23. Фінансова безпека 
 

Під фінансовою безпекою слід розуміти такий стан фінансової, гро-

шово-кредитної, валютної, банківської, бюджетної, податкової систем, який 

характеризується збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх не-
гативних впливів, здатністю забезпечити ефективне функціонування націо-

нальної економічної системи та економічне зростання. 

Стан фінансової системи великою мірою залежить від гармонійного 

взаємозв'язку та розвитку всіх її складових. Фінансова система України ще 
не набула рис, притаманних ринковій економіці, і знаходиться в стадії фор-

мування. Нині фінансові можливості держави, які залежать від обсягу фі-
нансових ресурсів, залишаються досить обмеженими. До того ж дезоргані-
зація цієї системи, що йде поряд з її криміналізацією, створює значну загро-

зу економічній безпеці України та може призвести до вкрай негативних на-
слідків. Стабілізація економічної системи держави вимагає розробки та реа-
лізації комплексної програми оздоровлення державних фінансів. 

Важливим інструментом державного регулювання соціально-

економічних процесів є Державний бюджет України. Саме розбалансова-
ність державного бюджету є головним дестабілізуючим чинником кризи 

державних фінансів. 

Фінансова безпека характеризується насамперед здатністю держави 

забезпечити стійкість фінансово-економічного розвитку країни. Вона пе-

113



редбачає необхідність усунення впливу фінансових криз, тіньових структур 

на національну соціально-економічну систему, запобігання витіканню капі-
талу за кордон та з реального сектора, залучення іноземного капіталу на оп-

тимальних умовах до національної економіки [49, с. 103]. 

Фінансова безпека держави – найважливіша умова його здатності 
здійснювати самостійну фінансово-економічну політику відповідно до своїх 

національних інтересів. Фінансова безпека держави полягає у здатності її 
органів робити таке: 

1) забезпечувати стійкість економічного розвитку держави;  

2) забезпечувати стійкість платіжно-видаткової системи та основних фі-
нансово-економічних параметрів; 

3) нейтралізовувати вплив світових криз і навмисних дій світових фак-

торів (держав, ТНК, недержавних угруповань та ін.), тіньових (кланово-

корпоративних, мафіозних та ін.) структур на національну економіку та со-

ціально-політичну систему; 

4) запобігати великомасштабному витіканню капіталу за кордон, втечі 
капіталу з реального сектора економіки; 

5) запобігати великомасштабним конфліктам між владою різних рівнів з 
приводу розподілу і використання ресурсів національної бюджетної системи; 

6) найбільш оптимально для економіки країни залучати і використовува-
ти кошти іноземних запозичень; 

7) запобігати злочинам та адміністративним правопорушенням у фінансо-

вій сфері (у т. ч. легалізації відмивання доходів, отриманих злочинним шля-
хом). 

Загрози фінансовій безпеці поділяються на внутрішні та зовнішні. 
Внутрішні та зовнішні загрози виникають у результаті недостатньої спро-

можності фінансової системи гарантувати відтворення, обслуговувати дер-

жавний борг. 
Внутрішні загрози в основному породжуються таким: 

– неадекватною фінансово-економічною політикою; 

– елементарними прорахунками органів влади і управління; 

– помилками, зловживаннями та іншими відхиленнями (безгосподар-

ність, тяганина, різноманітні економічні злочини тощо) в управлінні фінан-

совою системою держави. 

За сучасних умов особливе значення мають зовнішні загрози фінансо-

вій безпеці. Основні причини зовнішніх загроз фінансовій безпеці України: 

1) стрімкий розвиток процесу транснаціоналізації економічних зв'язків, 

інтернаціоналізації світового господарства, званого глобалізацією, інтегра-
цією фінансових ринків; 
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2) наростання величезної маси капіталів, висока мобільність яких викли-

кає напружену обстановку, високий рівень концентрації на макроекономіч-

ному та глобальному рівнях; 

3) розширення світової фінансової системи за рахунок входження до сві-
тової економіки країн, що розвиваються, та ін. 

За цих умов проблему фінансової безпеки України переоцінити немож-

ливо. У зв'язку з цим особливого значення набуває завдання розробки дер-
жавної стратегії фінансової безпеки, яка повинна включати в себе таке: 

– фіксацію геофінансових зон впливу України виходячи з економічної, 
кліматичної, етнонаціональної та іншої спільності народів України; 

– встановлення критеріїв і параметрів (кількісних і якісних порогових 

значень) фінансової системи України, що відповідають вимогам фінансової 
безпеки, недотримання яких викликає негативні тенденції (виникнення за-
гроз) у сфері фінансової безпеки; 

– розробку механізмів і заходів ідентифікації загроз фінансової безпеки 

України та їх носіїв та ін. 

Виділяють такі шляхи вдосконалення системи фінансової безпеки України: 

а) фіксація меж участі іноземного капіталу у вітчизняних організаціях; 

б) галузеві обмеження (або заборони) доступу зарубіжних інвестицій у 

галузі, особливо значущі для економічного та соціального розвитку держа-
ви; 

в) заходи щодо компаній, що проводять обмежувальну ділову практику, 

що порушує умови конкуренції; 
г) вимоги в сфері виробництва, використання місцевих компонентів, пе-

редачі технологій тощо; 

д) розробка дієвих систем контролю залучення та використання коштів 

закордонних запозичень. 
Суттєвим напрямком забезпечення фінансової безпеки країни є органі-

зація залучення та використання коштів позик міжнародних фінансово-

економічних організацій (МВФ, ЄБРР та ін.). 

Важливою причиною нестабільності економіки України є розрив у русі 
товарних і грошових потоків. Взаємозв'язок між натурально-речовою і вар-

тісною (грошовою) формами руху суспільного продукту в українській еко-

номіці змінився феноменом народження капіталу самим капіталом, відтіс-
няючи тим самим сферу матеріального виробництва.  

Вкрай загрозливих масштабів досяг вивіз за кордон українського капі-
талу, що набув масового некерованого характеру. За експертними оцінками, 

щорічний експорт капіталу становить 3-5 млрд дол. США. Джерелом такого 

капіталу переважно є перерозподіл державної власності, неповернення ви-
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ручки за експортовану продукцію, спекулятивні фінансові операції та ухи-

лення від сплати податків. Для припинення «втечі» капіталу з України доці-
льно зробити таке: 

а) створити комплексну і цілісну систему валютного контролю міжнаро-

дних розрахунків українських резидентів; 

б) розробити нормативно-правову базу, покликану встановити режим 

регулювання вивозу українського капіталу. 

Ключовим фактором забезпечення фінансової безпеки України у здій-

сненні бюджетного процесу має бути довіра між центром та регіонами, що 

встановлюється за допомогою таких фінансових взаємовідносин, які були б 

засновані на принципах законності, доцільності, ефективності. 
Вважається за доцільне, щоб фінансова безпека нашої країни була 

закріплена в Конституції України, а Рахункова палата України повинна 

активніше перевіряти та контролювати питання фінансової безпеки Укра-

їни у бюджетному процесі. Необхідно проведення моніторингу бюджет-
ного процесу, що передбачає виявлення і передбачення внутрішніх і зов-

нішніх загроз фінансовій безпеці, зокрема шляхом міжбюджетних відно-

син. 

 

----------*---------- 

 

Бюджетні порівняння 

Порівнювати бюджетні витрати на початку 1990-х і сьогоднішні 
бюджетні розписи – справа нераціональна. Перший бюджет 

незалежної України був складений у 1992 р. і містив 23 статті. 
Цікаво, що норма про те, що витрати повинні фінансуватися лише в рам-

ках доходів, що надійшли, у головному кошторисі нашої держави була 

прописана в першій же статті. В останній статті ці тези «переспівували-

ся»: міністерствам і відомствам доручалося «забезпечити жорсткий ре-

жим економії та ощадливості витрат державних коштів», підвищувати 

ефективність виробництва і суворо дотримуватися податкового законо-

давства. 

Схожими з сьогоднішнім бюджетом були лише статті доходів – так 

само першу скрипку грали ПДВ і податок на доходи підприємств. На тре-
тьому місці, як не дивно, були внески підприємств в Чорнобильський фонд. 

Куди реально прямували захмарні суми (з цього фонду прийшов кожен шо-

стий рубль доходів тодішньої скарбниці), зараз навряд чи хтось скаже. Міс-
цеві бюджети формувалися досить своєрідно: для кожного регіону був вста-
новлений коефіцієнт відрахувань ключового податку (ПДВ, на прибуток та 

і 
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акциз) до регіонального бюджету. Наприклад, депресивна Кіровоградська 
область була єдиною, яка могла дозволити собі залишати на місці 100 % по-

датку на додану вартість. Промислові регіони (Луганська, Донецька, Дніп-

ропетровська), Запорізька обл.) 85 % ПДВ повинні були переводити до 

центру. Перерозподілом коштів між областями та бюджетами займалися 

безпосередньо Нацбанк та комбанки. 

Розпису видаткової частини бюджету 1992 р. позаздрив би будь-хто з 
сьогоднішніх чиновників. Замість розподілу коштів по міністерствах і ві-
домствах фінансисти першого українського незалежного уряду робили це 
по галузях. Перевага віддавалася соціальному захисту. Зокрема, окремим 

рядком було прописано забезпечення пенсій військовослужбовцям. Багато з 
нині розрізнених статей витрат у бюджеті були згруповані. Наприклад, про-

грами охорони здоров'я фінансувалися з одного «кошика» з підтримкою мо-

лоді та спорту. При цьому в документі фігурувала норма про доплату зар-

плати медпрацівникам до рівня середньої в промисловості. Натомість прое-
кти охорони материнства та дитинства фігурували як окрема стаття. Науко-

во-дослідні роботи, які сьогодні «ховають» в кожну окрему галузеву про-

граму, в бюджеті 1992 р. виносили в окремий рядок з великим бюджетом – 

близько 5 % від усіх витрат казни (таблиця 2.19). 

 

Таблиця 2.19 – Бюджетні порівняння 

1992 р. 2011 р. Напрямок 

 млн крб  % млн грн % 

Витрати бюджету 684 471,2 100 339 462,6 100 

з них:     

освіта 60 706,8 8,9 20 121,9 5,9 

охорона здоров'я 19 133,7 2,8 7 548,7 2,2 

оборона 108 215,3 15,8 13 688,8 4 

МВС 20 970,1 3,1 13 858,4 4,1 

Джерело: розрахунки авторів. 

 

Асигнування на силові відомства були, мабуть, єдині, які розписані за 
конкретними напрямками. До витрат Міноборони був віднесений також бю-

джет на цивільну оборону, яким зараз займається МНС. Зате витрати на лік-

відацію наслідків аварії на ЧАЕС були винесені в окремий рядок. Крім того, 

у 1992 р. на оборонні потреби пішли рекордні 16 % витратної частини бю-

джету. Для порівняння: у 2011 р. цей показник був у 4 рази нижчим. Зате 
витрати на правоохоронну систему зросли з 3 до 4 % від загальних витрат 
казни. 
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2.24. Грошово-кредитні відносини в системі економічної безпеки 
 
Грошово-кредитна політика – комплекс заходів, що здійснюється 

державною владою з метою регулювання кількості грошей в економіці [49, 

с. 130]. 

Грошово-кредитна політика держави істотно впливає на такі макро-

економічні показники, як валовий внутрішній продукт (ВВП), рівень цін і 
національний дохід, і характеризується як один з основних напрямів еконо-

мічної політики держави. З розвитком держави інтенсивність використання 

інструментів грошово-кредитної політики зростала. Головним органом, від-

повідальним за здійснення грошово-кредитної політики є Національний 

банк України (НБУ). 

Грошова маса країни – сума готівки, тобто обсяг банкнот та монет 
НБУ, і вкладів економічних суб'єктів в комерційні банки. Слід розрізняти 

поняття «грошова маса» і «грошова база». Під грошовою базою розуміється 

готівка і вклади комерційних банків у НБУ. При цьому комерційні банки за 
допомогою механізму комерційного кредитування можуть значно збільшу-

вати обсяг грошової маси за межі грошової бази. Кредитуючи своїх клієнтів, 

банки створюють депозити, які перевищують їх депозити в центральному 

банку даної країни. Таким чином, за відсутності механізму банківського 

кредитування грошова маса та грошова база були б рівні. Але за наявності 
факту банківського кредитування грошова маса завжди перевищує грошову 

базу. Їх співвідношення можна виразити таким чином. 

Якщо грошову базу позначимо як МВ, а грошову масу – М, то тоді 
можна записати формулу 

М = kМВ, 

де k – грошовий мультиплікатор. 

Отже, грошово-кредитна політика держави полягає в здійсненні впли-

ву на ці дві величини, що визначають обсяг грошової маси: МВ – грошову 

базу і k – грошовий мультиплікатор. НБУ змінює величину грошової бази за 
допомогою операцій на відкритому ринку, тобто купівлі-продажу боргових 

паперів свого уряду. Реалізуючи цінні папери, НБУ зменшує грошову базу, 

що викликає скорочення обсягів і посилює умови кредитування населення і 
підприємств і скорочує темпи економічного зростання. Купуючи активи, 

НБУ розширює грошову базу, тим самим створюються передумови для збі-
льшення темпів економічного зростання. 

Перехід до ринкової економіки ініціює необхідність самостійної грошо-

вої політики та досить активного використання грошово-кредитних регулято-

рів в цілях забезпечення товарно-грошової збалансованості (таблиця 2.20). 
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Таблиця 2.20 – Цільові кредити від міжнародних організацій в 2012 р. 

Організація Кредити, млн грн 

Світовий банк 3 335,4 

Європейський банк реконструкції та розвитку 8 48,1 

Європейський інвестиційний банк 737,8 

Кредитні установи 210,6 

Японський банк міжнародного співробітницт-
ва 

180,0 

Всього 6 928,4 

Джерело: Закон України «Про державний бюджет на 2012 рік». 

 

В основу грошово-кредитної політики держави має бути покладений 

критерій економічної безпеки країни. Між тим, як свідчить аналіз, здійснен-

ня цієї політики було підпорядковане завданню прискореного переведення 

української економіки на ринкові відносини без урахування позитивної ди-

наміки розвитку інших галузей національної економіки, що, у свою чергу, 

не могло не відбитися на дестабілізації в головних секторах і сегментах 

української економіки. Проведення грошово-кредитної політики в країні у 

відриві від реальних економічних і соціальних процесів загрожує небезпе-
кою у сфері всіх соціально-економічних процесів в країні. Одноразова лібе-
ралізація цін, їх масштабне збільшення з початку 1992 р., а також необґрун-

тований переведення джерел фінансування бюджетного дефіциту з центра-
лізованих на ринкові виглядало порожньою декларацією. 

У сучасній грошово-кредитної політиці українського уряду закладена 
небезпека соціального характеру, суть якої полягає в усуненні більшості на-
селення країни від перерозподільчих процесів, у результаті чого капітал зо-

середився у власності невеликого кола олігархічних сімейств. Прискореним 

шляхом економіка товарного дефіциту була перетворена на економіку гро-

шового дефіциту. До цього процесу причетні міжнародні фінансові органі-
зації типу МВФ, які визначили і жорстко контролюють коефіцієнт монети-

зації в Україні у межах 15-20 %.  

Спрямованість грошово-кредитної політики на скорочення обсягів 

пропозиції грошей та визначення стелі курсу національної валюти веде до 

збільшення дефіциту грошової маси в міжгосподарському грошово-

фінансовий оборот, до дезінтеграції національної економіки. 

Дія жорсткої монетарної спрямованості лише на рівні макроекономіки 

може гальмувати процес розвитку ринкових відносин. Більше того, така по-

літика веде до дезорганізації системи макрорегулювання, оскільки орієнтує 
дію грошово-кредитних відносин на збільшення ємності фінансового ринку 
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безвідносно до реальної економіки. Дисбаланс фінансового ринку, недотри-

мання балансу економічних інтересів суб'єктів кожного із сегментів ринку 

створює економічну загрозу країні. 
Досі фактично фінансовий ринок і реальний сектор економіки функціо-

нують автономно один від одного. Наприклад, операції на фінансовому ринку 

реалізують інтереси учасників цього ринку. Це означає, що фінансові ресурси 

обертаються, не досягаючи реального сектора економіки. Відомо, що монета-
ризм може бути ефективним лише в розвинутих ринкових відносинах. Але та-
кож відомо, що в Україні таких умов немає. Тим не менш монетаризм, встано-

влений у 1992 р., виступає визначальним напрямком у регулюванні економіки. 

Значне переливання капіталу зі сфери реального сектора у фінансовий 

сектор викликало негативний потенціал так званого реформування економі-
ки України. 

Грошово-кредитна політика держави повинна виходити із стратегі-
чних цілей, включають таке: 

1) зміцнення національної валюти; 

2) підвищення стійкості банківської системи; 

3) оздоровлення фінансів підприємств і галузей; 

4) досягнення балансу прибутковості різних секторів національної еко-

номіки; 

5) створення умов для економічно ефективного руху капіталу. 

Щоб забезпечити фінансову стійкість і кредитоспроможність підпри-

ємств реального сектора економіки, слід зробити таке: 
а) розробити та впровадити в господарську практику заходи, націлені на 

відновлення грошових коштів підприємств всіх галузей, тому що платіжна 
криза тільки в одній галузі або регіоні пошириться на всю економіку країни;  

б) створити умови для зростання прибутковості вкладених коштів, за-
безпечити узгодженість прибутковості інвестицій у виробництво з прибут-
ковістю операцій на фінансовому ринку; 

в) забезпечити узгодженість матеріально-речової структури та фінансо-

вого розвитку економіки. 

Важливо домогтися таких умов, коли зростання кредитоспроможності 
підприємств реального сектора економіки не залежить від форм власності. 

 

2.25. Податки в системі економічної та фінансової безпеки 
 
Податки – обов'язкові збори, стягнуті державою з економічних аген-

тів. Податки виступають невід'ємною істотною ознакою, монопольним пра-
вом і необхідною умовою існування держави. 
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Податки виконують дві основні функції:  
а) фіскальну, яка означає, що з податкових надходжень відбувається фі-

нансування державних витрат для створення суспільних благ, що надаються 

державою; 

б) регулюючу, суть якої полягає у фактичному перерозподілі державою 

національного доходу, за допомогою чого збільшується або скорочується 

платоспроможний попит окремих груп економічних агентів, посилюються 

чи послаблюються стимули до накопичення капіталу, може посилюватися 

вплив на рівень економічної активності в країні та темпи економічного зро-

стання [49, с. 125]. 

Податкова (фіскальна) політика – це сукупність заходів, виконува-
них державою в процесі формування дохідної частини державного бюдже-
ту. Використання інструментів здійснення фіскальної політики носить назву 

податкової системи.  

Виділяють 4 групи інструментів: 

– способи визначення бази оподаткування (види податків); 

– податкові ставки; 

– податкові пільги; 

– способи розподілу і справляння податків.  

Податки поділяються на такі: 
а) у федеративних державах – на федеральні (податки федерального уря-

ду); регіональні (податки суб'єктів федерації); місцеві (муніципальні податки);  

б) в унітарних державах – на податки уряду і податки місцеві (муніципа-
льні податки); 

Залежно від способів визначення бази оподаткування податки поді-
ляються на такі: 

– прямі, що стягуються безпосередньо з доходів (прибуткові) та вартос-
ті майна економічних агентів; 

– непрямі, що розраховуються як частка від ціни продукції або її різних 

елементів («податковий оклад») і включаються до ціни чи тарифу, що спла-
чується покупцем товару, роботи, послуги. 

Основу податкової системи України складає таке: 
– податок на прибуток; 

– податок на додану вартість; 

– акцизи та митні збори; 

– податок на майно підприємств і організацій;  

– прибутковий податок з фізичних осіб; 

– плата за землю; 

– обов'язкові платежі до позабюджетних фондів.  
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Податки є важливою складовою економічної та фінансової безпеки, 

оскільки забезпечують всі рівні економічної системи фінансовими ресурсами. 

Податкова компонента охоплює безпеку суспільства, держави, регіонів, під-

приємств, сім'ї, окремої людини. У нашій країні в даний час більше ніж поло-

вина доходів державного бюджету забезпечується за рахунок податкових над-

ходжень. Аналогічне становище характерне і для багатьох інших країн світу. 

Інтереси суспільства, держави, особистості безпосередньо пов'язані з по-

датковою системою. Невипадково податкова політика за сучасних умов україн-

ської дійсності виступає важливим об'єктом здійснення ринкових реформ. По-

датковий потенціал країни визначається її економічним потенціалом. Це однин 

зв'язок. Другий полягає в тому, що податки прямим чином впливають на стан 

економіки, бюджетної системи, органів місцевого самоврядування.  
Роль податків та податкової політики економічної безпеки визнача-

ється загальними принципами, показниками та критеріями. Податки одно-

часно є і чинником фінансової безпеки, бо сприяють такому стану фінансо-

вої системи, при якій створюються умови для соціально-економічної стабі-
льності суспільства, держави, регіонів, підприємств і людської особистості. 

Податки та податкова політика в системі економічної та фінансової 
безпеки виступає як таке: 

– ресурс в руках державної влади; 

– інструмент впливу на соціально-економічні процеси; 

– фактор зворотного зв'язку і залежності держави від платників податків 

і територій.  

Отже, податки і податкова політика являють собою, з одного боку, 

ресурси та інструмент забезпечення економічної та фінансової безпеки, і 
фактор ризику та залежності – з другого. У першому випадку вони викону-

ють позитивну роль, у другому – негативну. Значення податків та податко-

вої політики як чинника економічної безпеки або загрози зумовлені конкре-
тними умовами, специфікою етапу економічного розвитку, характеру еко-

номічної політики, здійснюваної державою, стабільністю державної влади. 

Для стимулювання інвестиційної діяльності і, отже, економічного зро-

стання в Україні введені такі методи: 

– застосування механізму прискореної амортизації малими та високоте-
хнологічними підприємствами; 

– звільнення від оподаткування прибутку новостворених виробництв 

(визначеної вартості) на період окупності, але не більше від трьох років; 

– звільнення від оподаткування прибутку, використаного на фінансу-

вання інвестицій в основні фонди матеріального виробництва; 
– інвестиційний податковий кредит; 
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– податкове стимулювання лізингової діяльності. 
Ці методи податкового стимулювання інвестицій повинні позитивно 

позначитися на залучення інвестицій до економіки України, оскільки вони 

дозволять оновити парк машин і обладнання, що вкрай необхідно, бо мате-
ріальний знос, наприклад, у промисловості України становить понад 60 %. 

У системі оподаткування України діють і негативні тенденції, у ре-
зультаті чого мають місце великі податкові втрати. Конкретні чинники цих 

тенденцій: 

� невиконання податкового законодавства платниками; 

� несплата податків у зв'язку з нестійкістю фінансового стану платників 

податків, викликаного економічною стагнацією; 

� ухилення тіньового капіталу від сплати податків у зв'язку з прихову-

ванням прибутку і фінансових оборотів; 

� нестійкість державної влади, корумпованість чиновників, відсутність 

відповідальності суб'єктів господарської діяльності перед законом. 

Приховування фактичної величини прибутку на підприємстві створює 
умови для невеликої групи посадових осіб виплачувати переважній масі на-
йманих працівників низьку заробітну плату або затримувати її виплату, що 

викликає соціальне невдоволення, що може стати реальною загрозою для 

державного устрою. Отже, мова йде про соціальну безпеку держави. 

Як основні принципи системи оподаткування можна назвати такі: 
�  уніфікованість справляння податків безвідносно до форм власності, 

виду діяльності та джерела доходів, крім незаконних; 

� виключення подвійногооподаткування одногоі того самого об'єкта;  
� оптимальне поєднання загальноприйнятого оподаткування; 

� соціально справедливий розподіл податкового тягаря між різними ка-
тегоріями та групами платників; 

� стабільність і довготривалість податкових ставок і тарифів. 

 

2.26. Соціальна політика та економічна безпека 
 
Соціальна політика – це частина загальної державної політики, 

що пов'язана з впливом на умови життя населення, його основних класів, 

верств, груп, категорій і окремої людини [49, с. 172]. 
Соціальна політика включає в себе таке: 

� політику регулювання доходів; 

� політику регулювання зайнятості; 
� соціальне забезпечення; 
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� політику в галузі освіти та охорони здоров'я; 

� житлову політику та ін. 

Соціальна політика орієнтована на людину, захист його прав, пе-
редбачених міжнародним і національним законодавством. 

Метою соціальної політики є підтримка і розвиток людини як 

найвищої цінності будь-якого суспільства. 
Практична реалізація цієї мети обумовлена таким: 

� політичним ладом суспільства;  
� рівнем розвитку національної економіки;  

� відносинами власності на засоби виробництва; 
� структурою управління; 

� особливостями історії та традицій; 

� специфікою культури та моралі. 
У центрі соціальної політики знаходиться розподіл створеного суспіль-

ного продукту. Принципи розподілу результатів виробництва різноманітні. 
Серед них можна виділити такі: 

� ліберальна модель, в основі якої знаходиться індивід з незначним впли-

вом держави на рівень та якість життя населення; 
� соціально-демократична модель, що характеризується певною роллю 

держави в перерозподілі доходів між різними групами населення, а також в 

урахуванні потреб соціально слабких груп; 

� радянська модель, що передбачає панування державної власності та 
централізоване регулювання виробництва і розподілу; 

� моделі, що використовуються в країнах, в яких ставиться завдання бо-

ротьби з голодом, бідністю, антисанітарією і епідеміями, навчання основам 

ремесла сільськогосподарського виробництва і т. п. 

Соціальна політика, використовуючи наявні джерела, впливає на еко-

номічний розвиток суспільства як позитивно, так і негативно. 

У системі загроз економічної безпеки особливе значення мають соціа-
льні показники. У державній стратегії економічної безпеки України першою 

серед загроз названо «збільшення майнової диференціації населення і під-

вищення рівня бідності». 

Основними факторами соціальної дестабілізації в зазначеному доку-

менті названі такі: 
� розшарування суспільства на вузький прошарок багатих і переважну 

масу бідних, не впевнених у своєму майбутньому людей; 

� збільшення бідних верств населення порівняно із сільською місце-

вістю, що створює кримінальну напруженість і підґрунтя для широкого 
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розповсюдження порівняно нових для України негативних явищ нарко-

манії, організованої злочинності, проституції і т. п.; 

� високий рівень безробіття, що загрожує соціальними конфліктами; 

� затримка виплати заробітної плати, зупинка підприємств; 

� криміналізація суспільства і господарської діяльності та ін. 

Крім вищезгаданих загроз, найбільш небезпечною для економічної 
безпеки країни є деградація суспільства і населення. Якщо проблема біднос-
ті в принципі вирішена, то призупинення, або елімінація, процесу деградації 
населення та суспільства потребує багато часу і коштів, а також активного 

державного втручання. Між тим деякими українськими вченими проблема 
деградації населення та суспільства характеризується як частий випадок бі-
дності, з чим погодитися не можна. Слід підтримати іншу позицію з цього 

приводу, в якій критерієм деградації виступає втрата суб'єктом досягнутого 

раніше звичного рівня цивілізованості. Згідно з цією концепцією ознаками 

деградації населення і суспільства є такі: 
� погіршення умов та культури праці; 
� руйнування виробництва як основи гідного існування людини та мож-

ливості її розвитку і збагачення на трудовий основі; 
� зміна трудової мотивації, перетворення праці з чинника життєвого ус-

піху на фактор виживання; 

� зниження якості трудового потенціалу зайнятого населення; 

� скорочення конституційних функцій державної влади із забезпечення 

і захисту прав громадян у соціальній сфері; 
� масова заміна національної культури сурогатами мистецтва; 
� згортання соціально-побутової сфери, роботи бібліотек, спортзалів і 

майданчиків, будинків дитячої творчості, зниження доступності якісних 

безкоштовних послуг освіти, деградація систем охорони здоров'я та еколо-

гічної безпеки;  

� падіння моральності та моралі, ствердження влади грошей, пропаган-

да і культивування споживацтва; 
� наростання правового нігілізму, тіньової економіки, корупції, хабар-

ництва, шахрайства, масове порушення трудових прав людини та трудового 

законодавства і т. п. 

Оцінка реального процесу деградації населення та суспільства висуває 
проблему розробки спеціальної системи індикаторів, порогових значень до-

пустимості їх відхилення, ранжування за ступенем невідкладності втручан-

ня державної влади. 

Найважливішими ознаками деградації населення є такі: 
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– погіршення якості життя населення, що проявляється у збільшенні 
хронічних захворювань і смертності; 

– зниження тривалості життя; 

– збільшення масштабів інвалідності; 
– зростання бездоглядності та безпритульності серед дітей. 

 

----------*---------- 

 

Яка, на ваш погляд, ймовірність соціальних вибухів? Оцініть за 
шкалою від 1 до 10. Які дії або події можуть утримати суспільство 

від соціального вибуху? 

Прогнози зазвичай будуються на пролонгуванні сьогоднішньої ситуа-
ції, наявних тенденцій у майбутньому. Несподівані, непрогнозовані події 
можуть поламати всю логічність прогнозу. Так, наприклад, дані про готов-

ність до протестів напередодні Революції гідності не виходили за рамки зви-

чайних. Ніхто не міг передбачити різку зміну зовнішньополітичного курсу 

В. Януковича, жорстоке побиття студентського мітингу і абсолютно нелогі-
чні рішення влади, тому всі прогнози умовні. 

Щоб декларована готовність до протестів реалізувалася в реальний, 

масовий процес, необхідні три фактори. 

Перший: подія, яка одночасно обурить велику масу людей. У 2004 р. 

такою подією стала очевидна фальсифікація виборів. У 2014 р. – обурення 

побиттям студентів. У 2016 р. обурюючим фактором можна вважати тари-

фи. Але навіть не стільки тарифи самі по собі, скільки в поєднанні з обурю-

ючою всіх ситуацією з безкарністю корупції. 
Другий фактор: повинні бути лідери, які поведуть на протести. Це пе-

редусім політичні сили, які хочуть дострокових виборів, щоб радикально 

поліпшити своє політичне становище. 
Третій фактор: суспільство має розуміти, яка мета і який бажаний ре-

зультат протестів. Під час Помаранчевої революції хотіли чесних виборів. Під 

час Революції гідності – щоб пішла діюча на той час влада. Яка зараз мета?.. 

Враховуючи ці фактори, в цілому ймовірність соціального вибуху фа-
хівці оцінюють у 6 балів (zn.ua від 16.07.2016 р.). 

Щоб утримати суспільство від соціального вибуху, можливі такі дії: 
1) ймовірність соціальних вибухів звели б до нуля дії, спрямовані на 

реальну боротьбу з корупцією; 

2) розворот економічної політики у бік передусім реального, спрямо-

ваного на внутрішній ринок сектора економіки, причому як бізнесу малого і 
середнього, так і працюючого населення; 

В 
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3) розворот держави до громадян – зробити так, щоб державна маши-

на, яка живе на податки, допомагала громадянину, а не створювала йому 

проблеми. 

Пропонується доповнити вищенаведені фактори ймовірності соціаль-

ного вибуху в українському соціумі та перелік можливих дій з нейтралізації 
цих вибухів. 

 
2.27. Державний борг в системі економічної безпеки країни 
 
Державний борг – загальна сума заборгованості держави за непога-

шеними позиками і невиплаченими відсотками по них [49, с. 207]. 

Практично всі країни світу вдаються до державних позик як до одного 

з механізмів здійснення економічної політики, оскільки більшість з них ма-
ють дефіцитні бюджети та відчувають брак власних внутрішніх інвестицій 

для проведення соціально-економічних реформ, а також погашення борго-

вих зобов'язань за зовнішнім запозиченням. Наукові уявлення про держав-

ний борг багато в чому пов'язані з вченням Дж. М. Кейнса, який, вивчаючи 

взаємозалежності між бюджетним дефіцитом, державними витратами, суку-

пним попитом, приватними заощадженнями та безробіттям, пропонував 

здійснювати політику дефіцитного фінансування. Кейнс виходив з подвій-

ної природи державного боргу. З одного боку, державний борг лягає додат-
ковим тягарем на економіку, бо щоб погасити заборгованість, країна зму-

шена буде або збільшити податковий тягар, або зменшити витратну частину 

бюджету. З другого боку, державний борг розширює внутрішній попит на 
товари та послуги, тим самим сприяє економічному зростанню, тобто він 

виступає ефективним інструментом державного регулювання економіки. 

Аналогічно державний борг впливає і на економічну безпеку країни: з одно-

го боку, він виступає економічною загрозою, а з другого – навпаки, сприяє 
забезпеченню безпеки суспільства і людини. 

Отже, державний борг чинить як стабілізуючу, так і дестабілізуючий 

вплив на рівень та якість життя людської особистості та її розвиток, на еко-

номічне зростання. 

З урахуванням сфери розміщення позик державний борг підрозділяється 
на зовнішній та внутрішній. За строками погашення розрізняють капітальний 

державний борг (заборгованість, за якою строк платежу не настав) і потоковий 

(термін сплати настає в даному або найближчому бюджетному році). 
Кредиторами держави можуть бути вітчизняні кредитори, закордонні 

державні та приватні організації, а також міждержавні фінансові організації 
(МВФ, МБРР, ЄБРР та ін.). 
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Державний борг може бути оформлений у вигляді державних цінних 

паперів (казначейські векселі, середньо- і довгострокові державні зобов'я-

зання, державні облігації, гарантії державного казначейства, неринкові па-
пери) або вигляді запису на бухгалтерських рахунках (кредити емісійного 

банку, іноді приватних кредитних інститутів). 

В кінці 1980-х – початку 1990 рр. в Україні різко збільшився держав-

ний борг, який відбив суспільну і економічну кризу, руйнування фінансово-

кредитних зв'язків на всіх рівнях державного управління. Збільшення емісії 
державних цінних паперів (ДКО, ОФЗ, ОДСЗ) стало гальмом економічного 

зростання, оскільки їх прибутковість робила кредит надзвичайно дорогим і 
фактично недоступним для реального сектора економіки. 

Збільшення державної заборгованості є другим після податків джере-
лом фінансування урядових витрат. 

Основними причинами утворення державного боргу є такі: 
– дефіцит фінансових коштів у бюджеті, обумовлений надзвичайними 

обставинами (війни, локальні конфлікти, терористичні акти, техногенні ка-
тастрофи, великі стихійні лиха тощо); 

– наслідок економічної політики держави; 

– кризові явища в економіці (неефективність економічної інфраструкту-

ри, фінансово-кредитних зв'язків, грошово-кредитної, банківської та бю-

джетно-податкової політики); 

– великі державні інвестиції у розвиток економіки. 

У цьому випадку бюджетний дефіцит виникає не як кризовий перебіг су-

спільних процесів, а як державне регулювання економічної ситуації, бажання 
створити передумови для зрушень у структурі суспільного виробництва. 

 

2.28. Втеча капіталу – індикатор економічної загрози 

 
Втеча капіталу – одна з форм вивозу капіталу з метою його порятун-

ку; одна з істотних загроз економічній безпеці країни [49, с.221]. 

Масштаби втечі капіталу за кордон визначити практично неможливо, 

але вони обчислюються багатьма сотнями мільярдів доларів США. 

Виділяють такі причини втечі капіталу: 

– економічна і політична й соціальна нестабільність в країні, що експо-

ртує капітал; 

– високий рівень інфляції, що обумовлює знецінення капіталу і утруд-

нює його інвестування всередині даної країни; 

– високий рівень оподаткування і здійснення податковою системою пе-
реважно фіскальних функцій; 
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– «відмивання» за кордоном неправомірно придбаних коштів; 

– слабка підтримка приватного бізнесу; 

– численні валютні та зовнішньоторговельні обмеження та ін. 

Витік капіталу відбувається, як правило, у грошовій формі та здійс-
нюється двома основними шляхами: 

– шляхом легального переказу коштів з однієї країни до іншої; 
– незаконним шляхом, тобто з порушенням національного валютного і 

зовнішньоторговельного законодавства. 
Втеча капіталу зазвичай виходить з країн, що розвиваються, в яких 

висока економічна і політична нестабільність, а також можливість протиза-
конного накопичення капіталу. Причому втеча капіталу переміщується в 

країни і території, де існує пільгове оподаткування. 

Особливість втечі капіталу з України визначається глобальним характе-
ром трансформації економічної та політичної системи країни в останні 25 років. 

Втеча капіталу з нашої країни пояснюється такими причинами: 

– глобальним характером прискореної трансформації економічної та 
політичної системи; 

– низьким рівнем довіри інвесторів до національної валюти, тобто «вте-
чею» від гривні до долара; 

– відсутністю сприятливого інвестиційного клімату в Україні, механіз-
му захисту прав власності; 

– повільним визріванням підприємництва – основного фактора форму-

вання ринкових відносин; 

– доларизація економіки, яка визначає мотивацію поведінки та пріори-

тети в системі заощаджень населення; 

– недостатній рівень законодавчого регулювання операцій з експорту 

капіталу, а також низька ефективність валютного та експортного контролю; 

– недосконала система охорони державного кордону України, яка утру-

дняє ефективний митний контроль, що дозволить захищати економічні інте-
реси країни. 

Виділяють такі канали та способи втечі капіталу з України: 

– переказ коштів за кордон за допомогою спотворення фактичної варто-

сті товарів та послуг в результаті зовнішньоторговельних операцій; 

– недопостачання імпортних товарів за виставленими раніше рахунками 

або часткове постачаня, або постачання за іншими, ніж у представлених ра-
хунках, цінами; 

– безвалютні розрахунки в режимі товарообміну (бартер, кліринг, при-

кордонні, паралельні та компенсаційні угоди) без використання вільно кон-

вертованої валюти (ВКВ); 
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– контрабандний експорт – вивезення валюти, цінностей, антикваріату, 

зброї, бойової техніки, боєприпасів, кольорових і рідкоземельних металів, 

нафти, нафтопродуктів, газу, вугілля, прокату, хутра, наркотиків тощо; 

– взаєморозрахунки без укладення формальних контрактів між резиден-

тами і нерезидентами в гривнях і ВКВ, коли розрахунки за товари, послуги та 
права на власність супроводжуються рухом платіжних засобів через кордон; 

– офшорний бізнес. У світі налічується кілька тисяч офшорних зон. 

Втеча капіталу викликає ряд негативних наслідків, з яких можна ви-

ділити такі: 
– скорочення масштабу податкових надходжень до державного бюдже-

ту, бо при легальному експорті капіталу і його реєстрації бюджет отримує 
обов'язкові платежі; 

– зменшення валютних резервів і джерел погашення зовнішньої забор-

гованості; 
– значне послаблення ресурсів платіжного балансу за допомогою по-

глинання позитивного сальдо торговельного балансу. З метою оздоровлення 

фінансово-економічного становища України необхідне здійснення спеціа-
льних заходів, націлених на запобігання втечі капіталу та репатріації вже 
вивезених за кордон і засобів. 

В економічній літературі пропонуються різні заходи, серед яких мож-

на назвати такі: 
– необхідно створювати сприятливі умови для репатріації вивезеного за 

кордон капіталу, що можливо при економічному зростанні; 
– заходи митного, валютного та банківського контролю; 

– зміцнити довіру до банківської системи і гарантій збереження вкладів 

населення, що передбачає концентрацію банківських капіталів в невеликій 

кількості банків; 

– розширити консультації НБУ і провідних комерційних банків з відпо-

відними закордонними установами щодо каналів і механізмів відтоку капі-
талу, методики оцінки його масштабів і форм використання для інвестицій в 

економіку України; 

– розширити законодавчу базу з регулювання експорту капіталу. 

Пропонується амністія для нелегального відтоку капіталу, яка б спри-

яла його репатріації в Україну. 

Втеча капіталу з України – це, по суті, перетворення нашої країни на 
свого роду донора економіки західних держав. Крім того, цей процес вико-

ристовується в міжнародному житті як механізм економічного і політичного 

ущемлення України та посилення антиросійських настроїв. 

Втеча капіталу як економічний процес говорить про те, що в країні ін-

вестування капіталу або неефективне, або безперспективне, що веде до зби-

тку національної економіки. 
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Заходи боротьби з витіканням капіталу. Вважається, що найбільш 

оптимальні методи боротьби з витіканням капіталу з України виступають у 
двох видах: виді економічної політики та у валютному адмініструванні. Пе-
рший напрямок обмеження витікання капіталу з України націлений на по-

ліпшення інвестиційного клімату України. Напрямок висуває необхідність 
виконання таких завдань: 

– забезпечення політичної стабільності; 
– здійснення грошово-кредитної та податково-бюджетної політики, на-

ціленої на зниження інфляції та інфляційних очікувань; 

– вдосконалення законодавчої бази, спрямованої на створення стандар-

тних міжнародних умов для діяльності інвесторів; 

– переведення бухгалтерського обліку і звітності підприємств і кредит-
них організацій на міжнародні стандарти, що дасть можливість зробити під-

приємства України більш «прозорими» для інвесторів; 

– гарантія прав власності; 
– поліпшення податкової системи в Україні з урахуванням світових стан-

дартів; 

– реструктуризація банківської системи та зниження відсоткових ставок 

по кредитах та ін. 

Другий напрямок обмеження витоку капіталу з України передбачає 
послідовне введення досить жорстких адміністративних обмежень в сфері 
валютного регулювання. У світовій практиці найбільш ефективним у боро-

тьбі з «відмиванням» кримінальних капіталів вважається італійське законо-

давство, яке було рекомендовано Євросоюзу як зразок для уніфікації націо-

нальних законодавств в сфері валютного регулювання і валютного контро-

лю. Італійським законодавством встановлено 150 ознак, що характеризують 

можливу приналежність здійснюваної операції до розряду кримінальних. 

Для вирішення проблем витікання капіталу з України можна рекомен-

дувати такі додаткові заходи: 

– встановити як пріоритетний напрямок боротьбу з втечею капіталу; 

– розробити та ввести до дії соціальну програму першочергових заходів 

щодо елімінації нелегального витоку капіталу і повернення раніше вивезе-
них капіталів за кордон; 

– НБУ, Держслужбі статистики України, Мінфіну України, Державному 

митному комітету (ДМК) України та іншим зацікавленим міністерствам і 
відомствам необхідно розробити пропозиції щодо вдосконалення державної 
статистики, науково обґрунтованої методики моніторингу оцінки масштабів 

обсягу капіталу, що вивозиться з країни, та подання в більш детальному ви-
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гляді в платіжному балансі України індикаторів, що відображають вивезен-

ня капіталу за кордон; 

– Верховній Раді України забезпечити законодавчу базу для боротьби з 
витіканням капіталу за кордон. 

 

2.29. Платіжний баланс в системі економічної безпеки країни 
 
Платіжний баланс – систематизований статистичний запис всіх економі-

чних угод між резидентами даної країни та рештою світу за певний час (рік, квар-

тал, місяць). 
Платіжний баланс характеризує систему розрахунків однієї країни або 

групи країн з іншими країнам і являє собою співвідношення між загальною 

сумою грошових надходжень, отриманих даною країною з-за кордону, і су-

мою платежів, зроблених цією країною за кордон за той самий період часу 

[49, с. 232]. 

Термін «платіжний баланс» ввів шотландський економіст, один з 
останніх представників меркантилізму Джеймс Стюарт в XVIII в. Методи 

складання платіжного балансу детально розроблені в Англії та США. 

Платіжний баланс ділиться на 2 основні частини: 

– рахунок потокових операцій; 

– рахунок руху капіталу (інвестиції та інші угоди з капіталом). 

Рахунок потокових операцій відображає прибутки та збитки країни в 

угодах, які здійснюються щодня. Він складається з 2 статей: 

– видимий торговий баланс, який показує різницю між вартістю експор-

ту та імпорту товарів; 

– невидимий баланс, що включає надходження і платежі за послуги (ба-
нківське обслуговування, страхування, туризм, відсоткові платежі, прибуток 

на інвестиції, позики, державні доходи та витрати на оборону тощо). 

Крім угод, що відображаються рахунком потокових операцій, є гро-

шові потоки в країну і з неї, пов'язані з операціями з капіталом (інвестиції 
фірм в будівництво нових заводів, купівля активів, позики держави тощо). 

Перевищення надходжень над платежами становить активне сальдо 

платіжного балансу. У цьому випадку країна може збільшити свої міжнаро-
дні валютні резерви і, якщо необхідно, погасити частину своєї заборгова-
ності. Перевищення платежів над надходженнями становить пасивне саль-
до (дефіцит) платіжного балансу, який повинен бути покритий за рахунок 

міжнародних валютних резервів або позик. 

Кожна країна прагне до рівноважного платіжного балансу. Тим часом 

платіжні баланси країн світу постійно перебувають в стані нерівноваги, що 
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можна елімінувати різними макроекономічними методами, з яких виділимо 

такі: 
– зовнішнє коригування цін; 

– внутрішнє коригування цін і доходів; 

– торговельні та валютні обмеження. 

Зовнішнє коригування цін передбачає зміну валютного курсу, що 

включає девальвацію і ревальвацію валюти, спрямовану на те, щоб експорт 
став дешевшим (дорожчим), а імпорт дорожчим (дешевшим) в іноземній ва-
люті. Наприклад, при експорті девальвація обмінного курсу гривня–долар з 
25 до 20 гривень за долар дозволила б українським експортерам знизити 

свої ціни на певну величину, в результаті чого збільшити свою цінову кон-

курентоспроможність на ринку США. 

Внутрішнє коригування цін і доходів означає використання дефляцій-

ної та рефляційної грошово-кредитної та фіскальної політики, щоб змінювати 

ціни на вітчизняні блага порівняно з благами, які надають інші країни, і тим 

самим зробити експорт порівняно дешевшим (дорожчим) в іноземній валюті. 
Використовуємо той самий приклад з експортом. Припустимо, що внутрішня 
ціна на український товар знизилася (з 1 грн до 75 коп.) без зміни валютного 

курсу (25 гривень за 1 долар США). У цьому випадку доларова ціна на даний 

товар зменшилася б на ринку США з 25 до 18 доларів, в результаті чого цінова 
конкурентоспроможність українського товару порівняно з аналогічним амери-

канським товаром збільшилася би. Аналогічна політика проводиться для зміни 

внутрішнього доходу і витрати (включаючи витрати на імпорт). 
Торговельні та валютні обмеження. При фіксованому валютному 

курсі незначна нерівновага платіжного балансу елімінується за допомогою 

певного внутрішнього коригування. Фундаментальна нерівновага викликає 
необхідність в здійсненні девальвації або ревальвації національної валюти. 

Разом з тим потрібні сприятливі передумови, що забезпечують успіх дева-
львації та ревальвації. При плаваючому валютному курсі досягається «ав-

томатична» елімінація нерівноважного стану платіжного балансу ще на по-

чатковому етапі його генезису. Якщо дефіцит (пасивне сальдо) викликає 
швидке зниження, то в цьому випадку потрібні сприятливі передумови, щоб 

знецінення або подорожчання валюти було успішним. 

 

2.30. Валютний курс і економічна безпека 
 
Валютний курс – ціна грошової одиниці однієї країни, виражена в 

грошових одиницях інших країн; співвідношення між грошовими одиниця-

ми різних країн, яке визначається їх купівельною спроможністю і рядом ін-
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ших факторів (стан платіжного балансу, рівень інфляції, міждержавні міг-
рації короткострокових капіталів) [49, с. 235]. 

Встановлення курсу валюти називається валютним котируванням. 

Розрізняють 3 режими встановлення курсу валют: 
– на основі золотих паритетів (при золотому стандарті); 
– система фіксованих курсів валют; 
– система плаваючих курсів валют, що коливаються залежно від попиту 

і пропозиції. 
Золотий стандарт діяв до Першої світової війни. Система фіксованих 

курсів валют діяла в 1944 – початку 1970-х рр. і ґрунтувалася на золотова-
лютному стандарті, при якому резервами були золото і долари. Країни, що 

підписали Бреттон-Вудську угоду, зафіксували курси своїх валют в золоті 
або в доларах. Було встановлено тверду валюту за одну тройську унцію зо-

лота (31,1 г) – 35 дол. Режим плаваючих курсів валют, що коливаються за-
лежно від попиту і пропозиції, узаконений Ямайською угодою 1976 р., здій-

снюється міждержавним валютним регулюванням через Міжнародний ва-
лютний фонд (МВФ). Відповідно до цієї угоди еталоном є спеціальні права 
запозичення (SDR – від англ.), в яких в даний час відбувається котирування 

національних валют більшості країн світу. Спочатку одиниця SDR прирів-

нювалася до золота, з липня 1994 р. золотий вміст SDR було скасовано. 

Розрізняють пряме котирування і зворотне котирування. При пря-

мому котируванні (1, 10, 100 одиниць іноземної валюти = X одиниць націо-

нальної валюти). При зворотному котируванні (1, 10, 100 одиниць націона-
льної валюти = X одиниць іноземної валюти). У більшості країн при встано-

вленні курсу національної валюти застосовується пряме котирування, у Ве-
ликобританії – зворотне, в США використовуються обидва види котируван-

ня. У міжнародних валютних відносинах застосовується пряме котирування. 

Виділяють офіційний курс, який встановлюється центральним емісійним 

банком або будь-яким урядовим валютним органом, і вільний, що форму-

ється на валютному ринку. Для професійних учасників валютних ринків по-

няття «валютний курс» не існує. Воно розпадається на два курси: курс по-

купця і курс продавця. Різниця між цими двома курсами утворює маржу ди-

лера, який торгує іноземною валютою. Курс покупця – це курс, за яким 

банк-резидент купує іноземну валюту за національну. Курс продавця – це 
курс, за яким банк-резидент продає іноземну валюту за національну. Так, 

котирування 1 долара = 25 гривень означає, що комерційний банк України 

готовий купити 1 долар у клієнта за менш ніж 25 грн, а продати – за більш 

ніж 25 грн. 

Розрізняють девізний і обмінний курси національної валюти. 
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Девізний курс – ціна вітчизняної валюти, виражена в одиницях іно-

земної валюти. 

Обмінний курс – ціна іноземної валюти, виражена в одиницях вітчи-

зняної валюти. 

Так, 25 гривень за 1 долар США – це обмінний курс гривні, а 0,04 до-

лара за 1 гривню є девізним курсом долара. 
Обмінний курс має важливе значення, коли приймаються економічні 

рішення. Так, знецінення вітчизняної валюти порівняно з іноземною робить 

експорт даної країни дешевшим, а, отже, товари, поставлені на світовий ри-

нок, стають конкурентоспроможними. Але більш дорогим стає імпорт. І на-
впаки, подорожчання вітчизняної валюти робить неефективним експорт і 
ефективним імпорт. Обмінний курс встановлюється на міжнародному валю-

тному ринку залежно від попиту і пропозиції валют. 
Обмінний курс гривні може здійснювати як позитивний, так і негатив-

ний вплив на економічну ситуацію в Україні, отже, на її економічну безпеку. 

Вплив національної валюти на економічну безпеку залежить від того, 

дорожчає або дешевшає національна валюта країни. В українській економі-
чній літературі існують 2 протилежні позиції: одні автори стверджують, що 

гривня дорожчає, інші, навпаки, вважають, що вона дешевшає. Залежно від 

цих суджень можуть бути дані різні оцінки та прогнози впливу вітчизняної 
валюти на економічну безпеку. Якщо гривня стає дорожчою, тобто її купі-
вельна спроможність підвищується, то і економічна безпека стає більш за-
безпеченою. Якщо ж дешевшає, то її купівельна спроможність знижується і 
економічна безпека України також слабшає. Однак головне в цьому процесі 
полягає в зростанні та розвитку реального сектора економіки, матеріального 

виробництва, конкурентоспроможності продукції – основи стабілізації та 
поступального руху курсу національної валюти. 

 

2.31. Індикатори та порогові значення економічної безпеки Украї-
ни у зовнішньоекономічній сфері 

 

В економічній безпеці у зовнішньоекономічній області виділяють 2 
ключові групи факторів: 

I – стан платіжного балансу України; 

II – стабільність курсу української валюти порівняно з основними сві-
товими валютами. 

Названі групи факторів характеризують об’єм зовнішньої торгівлі, по-

ступлення іноземних інвестицій (прямих і портфельних), рівень інфляцій-

них процесів, а в сукупності визначають перспективи економічного росту. 
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Причому для кожної із цих груп існують порогові значення, що визнача-
ються конкретними параметрами. Перевищення порогових значень не до-

зволяє країні погашати свої зовнішні зобов’язання, дестабілізує ситуацію на 
внутрішніх фінансових ринках, загрожує валютною кризою, понижує рівень 
нижче від критичного та ін. 

 

----------*---------- 

 

 За даними НБУ, у 2011 р. експорт товарів та послуг порівняно з 
2010 р. зріс на 28,1% до 88,8 млрд дол., а імпорт – на 33,8% до 98 

млрд дол.  

Сальдо зовнішньоторговельних операцій, за підсумками 2011 р., ста-
новило «мінус» 9,2 млрд дол., що спричинено головним чином суттєвим 

зростанням вартісних обсягів імпорту газу внаслідок невигідних газових 

контрактів із Росією. З метою подолання від’ємного сальдо у зовнішній тор-

гівлі КМ України було розроблено та розпочато реалізацію плану заходів 

(від 26. 10. 2011 р. № 1074), який передбачає підтримку експорту, скасуван-

ня обмежень у зовнішній торгівлі, захист інтересів національних виробників 

на зовнішніх ринках, створення умов для підтримки вітчизняного реального 

сектора економіки. 

 

----------*---------- 
 
Порогові значення експорту України. Українська економіка багато 

років потребувала зовнішніх запозичень, розмір яких був доволі вагомим. 

Кредиторів, перш за все, цікавить дохідність інвестицій і ризики. Кредито-

спроможність країни визначається таким: 

– золотовалютними резервами країни; 

– співвідношенням річного об’єму експорту і зовнішнього боргу; 

– відношенням річного експорту до виплат з обслуговування 

зовнішнього боргу. 

Співвідношення експорту і виплат з обслуговування зовнішнього бор-

гу (порогове значення), за оцінкою окремих економістів, повинно коливати-

ся від 25 до 40 %. За цим індикатором Україна відстає навіть від багатьох 

країн, що розвиваються. Між тим експортна діяльність України виступає 
одним з основних джерел грошових поступлень до державного бюджету, а 
експортні сфери покращили свій фінансовий стан і підтримують виробниц-

тво на достатньому рівні. Український експорт носить сировинну спрямова-
ність, що обумовлює необхідність у підвищенні його ефективності, розра-

і 

136



хунок якої пропонується проводити за товарним паритетом за конкретним 

товаром чи товарною групою і номінальним курсом долару США до україн-

ської гривні. Розрахунок товарного паритету в економічній літературі здійс-
нюється за формулою 

  

де ТП – товарний паритет за товаром, дол. (грн); 

Цвн – ціна виробника на товар, що експлуатується на внутрішньому ринку; 

Цз – зовнішня ціна реалізації експортованого товару; 

ТР – транспортні витрати; 

ЕП – ставка експортного мита. 
В Україні зберігається низька конкурентоспроможність металургійної 

промисловості та інших галузей на світовому ринку. І ефективним залиша-
ється тільки експорт зернових та соняшникового масла. 

В нашій країні широко використовується так званий внутрішній то-

лінг. Ця схема дозволяє зміщувати центр прибутку в ту чи іншу ланку виро-

бничо-збутового ланцюжка. 
В перші роки українського реформування економіки виникло падіння 

ринкового обмінного курсу гривні. Слідом темпи росту обмінного курсу 

гривні систематично були нижчі порівняно з темпами інфляційних процесів. 

Ця обставина викликала підвищення реального обмінного курсу української 
гривні до американського долара, який розраховується за такою формулою: 

РОК=НОК ,
с
v

u   

де РОК – реальний обмінний курс; 
НОК – номінальний обмінний курс; 
c – індекс цін в США; 

v – індекс внутрішніх цін. 

Таким чином, порогові значення експорту визначаються шляхом його ро-

сту з темпами не нижчими від росту зовнішнього боргу і відсоткових виплат. 
Стимулювання зовнішньої торгівлі може забезпечуватися за рахунок такого: 

- зниження оподаткування експорту; 

- гнучка валютна політика. 
Динаміка обмінного курсі гривні – параметр економічної безпеки. 

Ринок іноземної валюти, введений в Україні у 1992 р., був одним із 
перших. Формування цього ринку ґрунтувалося на таких факторах: 

1) лібералізація зовнішньої торгівлі; 
2) високі темпи інфляційних процесів; 

3) недовіра економічних агентів до вітчизняної валюти. 
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В Україні активізувався розвиток доларизації економіки, що поясни-

лось бажанням господарюючих суб’єктів прив’язати потокові рахунки і роз-
містити свої активи в американських доларах. Виникли загрози стабільності 
фінансовій системі в Україні. Тим більше, що на початку 1990-х рр. золото-

валютні резерви України були незначними. Курс української гривні незмін-

но падав, це було викликано такими факторами: 

а) дестабілізацією політичної кон’юнктури; 

б) збільшенням державних витрат і бюджетним дефіцитом; 

в) наростанням грошової емісії; 
г) збільшенням попиту на іноземну готівкову валюту з боку населення; 

д) ростом інфляційних очікувань всіх економічних суб’єктів; 

є) корпоративним настроєм великих комерційних банків України; 

Починаючи з другої половини 1990-х рр. в Україні існували дві групи 

ймовірних ризиків. 

Перша група пов’язана з необхідністю стимулювати зовнішню торгі-
влю і підтримувати оптимальний зовнішньоторговельний баланс. Критерієм 

тут виступають об’єм і темпи наростання експорту України, які, як відомо, 

обумовлені темпами економічного росту, доходами державного бюджету, 

важкістю обслуговування внутрішнього боргу. 

Друга група загроз обумовлена стабільністю національної валюти та 
об’ємом золотовалютних резервів країни, динаміка яких характеризує як 

стан фінансів в Україні, так і збільшення іноземних інвестицій (прямих і 
портфельних). Тут базовою виступає проблема стабілізації національної ва-
люти – рівень обмінного курсу гривні та його динаміка. При цьому необхід-

но мати на увазі дві важливі обставини. По-перше, іноземні капітальні вкла-
дення спрямовані на ризики та прибутковість від їх розміщення в іноземній 

валюті і, таким чином, на отримання прибутку по гривневих фінансових ін-

струментах і націлені на репатріацію отриманого прибутку. По-друге, дева-
львація гривні викликає скорочення прибутку іноземних інвесторів, а в де-
яких випадках – і збитковість іноземних капітальних вкладень.  

Отже, у зовнішньоекономічній діяльності України існують особливі по-

рогові значення, що змінюються внаслідок економічної політики, яку здійснює 
держава. Перевищення порогових значень веде до фінансової кризи.  

 
2.32. Дедоларизація української економіки 
 
Стабільність гривні може бути забезпечена за умови дедоларизації 

внутрішнього грошового обороту. Придбання фізичними та юридичними 

особами вільно конвертованої валюти, особливо доларів, здійснюється з 
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ціллю захисту своїх заощаджень від інфляції та за іншими причинами. 

Причому певна доля готівкової іноземної валюти на руках у населення 
фактично виконує функцію засобу обігу і платежу, зокрема в угодах з 
нерухомістю і в тіньовій економіці. Тому до того часу, поки в Україні 
готівкова іноземна валюта виконує функцію накопичення, обороту і платежу, 

забезпечити стійкість гривні неможливо і, відповідно, зберігається загроза 
економічній безпеці. Яким чином вийти з цієї ситуації? Є декілька варіантів. 

Один із варіантів – застосувати адміністративні заходи, спрямовані на 
заборону зберігання і оборот іноземної готівки. Але такий захід може не 
тільки не вирішити проблему дедоларизації, а навпаки, викличе витікання 
капіталу з України за кордон, що, у свою чергу, дестабілізує валютний ринок 

в країні. 
----------*---------- 

 

За 20 років незалежності національна валюта 
не зуміла завоювати довіри громадян України 

Проголошення суверенітету поклало початок тотальній доларизації 
нашої економіки. До 1991 р. для переважної більшості громадян нашої краї-
ни долар залишався диковинною валютою. Його можна було купити тільки 

з рук у нелегальних міняйл, та й то з великим ризиком. Вільне ходіння аме-
риканських грошей почалося лише з першого року незалежності. Тоді ж у 

країні з’явилися перші «обмінники», які забезпечили громадянам доступ до 

«зелених». Втім, стаття за незаконні валютні операції залишалася в Кримі-
нальному кодексі аж до 1994 р., так що, купуючи і продаючи валюту, украї-
нці, як і раніше, формально порушували закон. 

Божевільна інфляція, що вирувала в країні у перші роки незалежності, 
поклала початок тотальній любові наших співвітчизників до долара, який 

став улюбленим інструментом для заощаджень. Через інфляцію «зелені» 

стрімко росли у ціні: якщо на початку 1991 р., ще за часів СРСР, долар кош-

тував 32 крб, то наприкінці цього ж року – вже 160. Це підігрівало віру укра-
їнців у «тверду» валюту. Поступово у долари переводилося і обслуговування 

тіньової економіки, що формувалася, і накопичення громадян. Так, до сере-
дини 1994 р. питома вага іноземної валюти в грошовій масі становила уже 
13,5 %, а до початку 1995 р. – 31,4 %. За даними Мінстату України, у 1995 р. 

українці витратили на придбання іноземної валюти понад 100 трлн крб.  

Приблизно на цьому самому рівні показник доларизації економіки 

зберігається. За даними НБУ, на 01.04.2011 р. цей показник склав 29,36 %. 

Згідно з інформацією відомства, тільки за 1998-2010 рр. обсяг готівкової ва-
люти, яка обертається поза банківським сектором, збільшився майже на 60 

і 
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млрд дол. Однак, за оцінками аналітиків, в Україні в обігу перебуває не ме-
нше ніж 100 млрд дол. За підсумками 11 місяців 2011 р., негативне сальдо 

(перевищення продажу банками валюти над її купівлею у населення) досяг-
ло рекордної величини – 12,7 млрд дол. Із них тільки 2,1 млрд дол. поверну-

лися до банків як валютні депозити. Основні причини цього явища – високі 
девальваційні очікування громадян, а також набрання чинності Податковим 

кодексом, який змусив бізнес масово йти у тінь. За деякими оцінками, в 

2011 р. питома вага «неофіційної» економіки склала близько 60 % ВВП. 

Для проведення процесу дедоларизації в Україні у вітчизняній еконо-

мічній літературі пропонується розв’язати такі задачі: 
1) вважати дедоларизацію внутрішнього обігу однією з пріоритетних ці-

лей економічної політики держави; 

2) підвищити дохідність і надійність гривнєвих вкладів; 

3) понизити дохідність вкладень коштів як в покупку готівкової та безго-

тівкової вільно конвертованої валюти, так і у використанні її в цілях спеку-

ляції в торговельних розрахунках; 

4) ввести кримінальну відповідальність посадових осіб банків, що допу-

стили порушення правил проведення операцій з коштами, розміщеними на 
ощадних рахунках; 

5) стягати податок на додану вартість з купівлі іноземної валюти; 

6) ввести в дію систему антидемпінгових експортного та імпортного ми-

та, яке слід використовувати на обслуговування зовнішнього боргу; 

7) митні податки знімати виходячи з ціни місця призначення, а на спо-

живчі товари – із середніх роздрібних цін. 

З метою здійснення дедоларизації пропонуються такі інституціональні 
заходи:  

а) в кожному великому місті організувати кілька центрів торгівлі, що до-

зволить знизити трансакційні витрати і посилить конкуренцію. Це означає 
організацію таких ринків, які б створювали умови для ефективного і легаль-

ного бізнесу; 

б) ввести систему приватного зарахування податку на додану вартість, 
сплаченого споживачами при купівлі товарів в роздрібній торгівлі за безго-

тівковим розрахунком, в оплату податку по доходах; 

в) забезпечити умови для зниження витрат вітчизняних підприємців 

шляхом податкових пільг, що дасть можливість збільшити міжрегіональний 

оборот, що викличе зростання ефективності вітчизняного виробництва; 
г) слід суттєво посилити антимонопольне регулювання в торгівлі; 
д) організувати форму інвестування заощаджень, які дають можливість 

забезпечити високу дохідність порівняно з інвалютними вкладами.  
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Вважається, що названі інституціональні міри забезпечать неінфля-

ційне збільшення гривневої грошової маси, а також відносну і абсолютну 

дедоларизацію економіки України. 

 
2.33. Тіньова економіка як фактор загрози національній безпеці 

України 
 

Термін тіньова економіка у вітчизняній економічній літературі роз-
глядається у двох основних значеннях: 

1) не контрольоване державою виробництво, розподіл, обмін і спожи-

вання товарно-матеріальних цінностей і послуг; 
2) приховане від органів державного управління незаконні соціально-

економічне відносини між окремими громадянами, соціальними групами 

щодо використання державної, приватної, акціонерної та інших видів влас-
ності в корисливих особистих чи групових інтересах. 

У вітчизняній літературі поняття «тіньова» економіка визначається рі-
зноманітними термінами: «кримінальна», «підпільна», «неформальна», «не-
легальна», «друга» та ін.  

В рамках тіньової економіки в Україні виділяють три типи економіч-

них відносин.  

Перший. Це економічні відносини між окремими громадянами чи не-
формальними об’єднаннями, але не зареєстровані та не помічені державою 

(так звана «друга» економіка). Цей тип відносин виступає відповідною реа-
кцією на прорахунки господарського механізму, зневажання їх потребами і 
вимогами. До цього типу тіньової економіки відносили таке: 

1) незареєстровані незлочинні види трудової діяльності; 
2) самостійні послуги з ведення підсобного і домашнього господарства, 

ремонту і будівництву житла, дач; 

3) ремонт, обслуговування автомобілів, побутової техніки; 

4) приватне візництво; 

5) надання медичної, педагогічної та технічної допомоги; 

6) здача в оренду майна тощо. 

Ці види діяльності за часів радянської влади були заборонені. У такі 
роки господарське законодавство легалізувало даний сектор економіки. Від-

повідно, він не носить кримінального характеру. 

Другий. Це неформальні, нерідко фіктивні економічні відносини, що 

задовольняють особисті та групові інтереси за рахунок недосконалості фун-

кціонування системи господарювання. Ці неформальні економічні відноси-

ни виступають у вигляді такого: 

141



а) повторного урахування суспільного продукту, приписок, викрив-

лень звітності, випуску неякісної (фальсифікованої) продукції; 
б) невиробничих витрат і втрат; 
в) нееквівалентного обміну сировиною, готовою продукцією і т. п., що 

забезпечує значні нетрудові доходи. 

Ці види тіньової економіки діють всередині офіційних економічних 

структур і супроводжуються корупцією, хабарництвом, рекетом та ін. З цьо-

го випливає, що даний вид тіньових економічних відносин носить криміна-
льний характер. 

Третій. Явні кримінальні відносини, що базуються на незаконній ви-

робничій діяльності, зловживанні службовим становищем, корисливо-

насильницькому вторгненні у виробничу і розподільчу сфери економіки. 

Даний тип економічних відносин тіньової економіки включає в себе різні 
види економічної злочинності, у т. ч. найбільш небезпечну суспільну форму 

її прояву – організовану економічну злочинність. У цьому варіанті економі-
чних відносин найбільш специфічним є таке: 

– незаконна виробнича діяльність, нерідко пов’язана з порушен-

ням прав людини; 

– викрадення; 

– корисливі посадові та господарські злочини; 

– наркобізнес; 
– рекет тощо. 

Достатньо розповсюдженим явищем тіньової економіки в нашій країні 
в останні роки стало приховування доходів від оподаткування. 

В українській економічній літературі виділяють три групи суб’єктів 

тіньової економіки: 

1 – кримінальні елементи, що знаходяться на її вершині, та їх робоча 
сила: торговці наркотиками і зброєю, рекетири, бандити-грабіжники, най-

мані вбивці, сутенери, дівчата вільної поведінки, корумповані представники 

органів влади та управління. За деякими оцінками, ця група складає від 5 до 

25 %; 

2 – друга група тіньовиків – «тіньовики-господарі» (підприємці, ко-

мерсанти, банкіри, дрібні та середні бізнесмени, у т. ч. «челноки»); 

3 – наймані працівники фізичної та розумової праці (дрібні та середні 
держслужбовці, в доходах яких більше від половини складають хабарі за 
рахунок їх протиправної зайнятості).  

Поділ суб’єктів тіньової економіки на 3 групи є умовним, оскільки 

вони мають не лише загальні інтереси, а й інтереси особливі. Так, основним 

специфічним інтересом другої групи – «тіньовиків-господарів» у тісному 
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зв`язку з суб`єктами третьої групи виступає їх легальне перетворення на се-
редній клас. 

Виділяють два підходи до вирішення проблем з тіньовою економі-
кою. 

Перший підхід – радикально-ліберальний, пов`язаний з надвисокими 

темпами першопочаткового накопичення капіталу. 

Другий підхід – репресивний, як реакція на соціальні негативи ради-

кально-ліберального підходу. 

До вирішення проблеми тіньової економіки необхідний комплексно-

правовий підхід, що передбачає розмежування капіталів кримінальних 

суб`єктів і «тіньовиків-господарів». Потрібне відповідне коригування пра-
вомірних умов діяльності підприємців, реструктурування податкової забор-

гованості, в першу чергу, для малого бізнесу в промисловості, що займаєть-
ся переробкою. Необхідні дієві заходи захисту населення з боку держави від 

фінансових шахраїв та ін.  

Тіньовий сектор вітчизняної економіки є потенційним джерелом по-

повнення дохідної частини державного бюджету. Його масштаби оціню-

ються у межах 50-70 % офіційного ВВП. Чого тільки коштує нелегальний 

імпорт чи незаконний обіг підакцизних товарів! МВФ та інші міжнародні 
організації наполегливо рекомендують Україні скасувати спеціальні режими 

оподаткування офшорних зон, а також ліквідувати «податкові ями».  

Тіньова економіка шляхом приховування доходів від оподаткування 

веде до зниження об`єму поступлень коштів до державного бюджету, що 

негативно впливає на рівень і якість життя населення і, відповідно, на еко-

номічну безпеку держави, суспільства, людини. 

 

----------*---------- 

 

Тіньовий ринок праці (Инвестгазета. – 2012. – № 7) 

14,4 % українців працюють в тіні, не відчисляючи платежі до 

пенсійного та інших страхових державних фондів. В Західній Європі, 
згідно з дослідженнями Всесвітнього банку (ВБ), тіньова складова ринку 

праці ще більша. Але якщо там працедавці приховують кількість найманих 

працівників, то в Україні приховується розмір їх зарплат.  
Частка працівників, занятих в тіні, в країнах Європи: Кіпр – 53 %, Гре-

ція – 46,7 %, Великобританія – 21,7 %, Польща – 21,6 %, Швейцарія – 13,7 

%, Болгарія – 13,2 %, Чехія – 12,5 %, Росія – 12 %, Німеччина – 11,9 %, 

Франція – 10,3 %, Угорщина – 9,4 %, Литва – 6,4 %. 

 

і 
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----------*---------- 

 

Безпека в Україні («МК в Україні» від 23.11.2011 р.) 

Високий чи низький рівень злочинності в Україні? 

43,6 % – точно високий; 

 34,8 % – швидше високий; 

11,8 % – швидше низький; 

7,5 % – точно низький. 

Чи є у вашому місті місця, яких ви уникаєте? 

75,2 % – так; 

13,2 % – ні; 
11,6 % – важко відповісти. 

Майже 80 % українців вважають, що в країні високий рівень злочин-

ності і намаються уникати певних місць у місті, де проживають, щоб не ста-
ти жертвою насильства. 

 

2.34. Реалізація економічної безпеки України 
 
Реалізація економічної безпеки являє собою такі заходи: 

1) своєчасне прогнозування і виявлення внутрішніх і зовнішніх загроз 
економічній безпеці; 

2) реалізація оперативних довгострокових заходів з попередження і ней-

тралізації внутрішніх і зовнішніх загроз; 
3) підйом економіки країни, здійснення незалежного і соціально орієн-

тованого економічного курсів; 

4) компенсація науково-технічної залежності від зовнішніх джерел; 

5) забезпечення рівноправної та взаємовигідної співпраці у першу чергу 

з провідними країнами світу; 

6) створення ефективного механізму контролю за виконанням законо-

давства країни; 

7) підвищення рівня конкурентоспроможності вітчизняної продукції; 
8) підвищення рівня і якості життя населення; 

9) усунення деформацій в структурі національної економіки; 

10) забезпечення росту виробництва високотехнологічної продукції; 
11) підтримання галузей, що є фундаментом розширеного відтворення, із 

забезпеченням зайнятості населення; 

12) державна підтримка інвестиційної та інноваційної активності; 
13) створення стійкої банківської системи, що відповідає інтересам реа-

льної економіки, та ін.  

і 
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Захист національних інтересів країни в економічній сфері є пріорите-
тним напрямком у зовнішній політиці країни.  

Основні завдання зовнішньоекономічної діяльності: 
– створення сприятливих передумов для міжнародної інтеграції еконо-

міки; 

– розширення ринку збуту товарів і послуг; 
– створення зони вільної торгівлі з ЄС (таблиця 2.21); 

– створення єдиного економічного простору країн-членів СНД. 

За умов загострення конкуренції на світовому ринку товарів і послуг 
необхідно посилити захист інтересів національних підприємців. У цілях 

зменшення залежності країни від зовнішніх запозичень особливу роль віді-
грає здійснення збалансованої кредитно-фінансової політики. Необхідно 

ввести обмеження на передавання в експлуатацію закордонним компаніям 

родовищ стратегічних природних ресурсів, а також телекомунікацій, транс-
портних і товаропровідних мереж.  

 

Таблиця 2.21 – Наслідки створення зони вільної торгівлі між Україною і  
ЄС для економіки України 

Показник 

Додатковий приріст  
від створення зони вільної 

торгівлі (ЗВТ), % 

Зростання імпорту 5,9 

Зростання експорту 6,3 

Зростання зарплати некваліфікованих робочих 5,7 

Зростання зарплати кваліфікованих робочих 5,5 

Доходи від капіталу -0,4 

Міграція некваліфікованої робочої сили 3,5 

Міграція кваліфікованої робочої сили 1,3 

Зміна об`єму інвестицій 8,1 

Джерело: Інститут економічних досліджень і політичних консультацій (Инвестгазета. – 

2011. – № 48-49). 

 

Забезпечення економічної безпеки передбачає використання у внутрі-
шньоекономічній політиці таких напрямків: 

– посилення державного регулювання економіки; 

– правове забезпечення реформ і створення ефективного механізму кон-

тролю за дотриманням законодавства країни; 

– прийняття заходів зі збереження і розвитку науково-технологічного і 
виробничого потенціалу; 
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– компенсація деформацій в структурі економіки, націлена на випере-
джальний розвиток високотехнологічних галузей і виробництв; 

– наростання державної підтримки інноваційно-інвестиційної ефектив-

ності; 
– створення необхідних умов для переважного розвитку конкурентних 

галузей і виробництв незалежно від форми власності; 
– концентрація матеріальних і фінансових ресурсів на пріоритетних на-

прямках науки та техніки; 

– надання підтримки провідним вітчизняним науковим школам. 

 
2.35. Забезпечення економічної безпеки України 
 

За останні роки в економічній літературі почали розрізняти поняття 
«ріст» і «розвиток». Розрізнення цих понять об`єктивно обумовлено практикою 

сучасної еволюції світового господарства, у першу чергу розвинутих країн, то-

му що в їх економіці здійснюється принципова схема технологічних епох: пере-
хід від первинної індустріалізації до технотронних виробничих сил, що дозво-

ляють забезпечувати приріст продуктивності праці більше ніж на 80 %. 

Аналіз почнемо з поняття «ріст», під яким розуміється економічне 
зростання. 

Економічне зростання – кількісна визначеність суспільного продук-

ту і факторів його виробництва. Економічне зростання є важливою економі-
чною проблемою для всіх країн світу, оскільки від її успішного вирішення 

залежить забезпечення їх економічної безпеки. 

 Економічне зростання вимірюється двома способами: 

1) річними темпами росту ВВП; 

2) річними темпами росту чистого національного продукту. 

Більш переважним є другий спосіб. Економічне зростання, розрахова-
не у зіставлених (постійних, незмінних) цінах, відображає реальне економі-
чне зростання, а розраховане в потокових цінах відображає номінальне еко-

номічне зростання. 

Як основні індикатори виміру економічного зростання використову-

ються такі: 
- коефіцієнт зростання – відношення показника періоду, що вивчається, 

до індикатора базового періоду; 

- темп зростання – коефіцієнт зростання, помножений на100 %; 

- темп приросту – темп зростання мінус 100 %. 

Державна статистика України, як відомо, наводить дані щодо темпів 

росту ВВП, інфляції, рівня безробіття (таблиця 2.22) та ін. Починаючи з 
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1990 р. Україна за темпом економічного зростання входить до числа лідерів 

світової спільноти, що створює передумови для забезпечення економічної 
безпеки держави, суспільства, людини. 

Орієнтуючись в основному на «розвиток» економіки, провідні країни 

досягають значних успіхів в рості конкурентоспроможності. В Україні при 

суттєвій перевазі в темпах приросту ВВП порівняно, наприклад, з США, ЄС 

і Японією, мало місце зниження конкурентоспроможності економіки, що є 
вирішальним індикатором розвитку країни. 

Від`ємне значення конкурентоспроможності української економіки 

пов`язане, головним чином, з великою зовнішньою заборгованістю і інфля-

цією. Остання у 2008 р. склала 22,3 % проти 2-3 % в розвинутих країнах. 

Боргова залежність і висока інфляція виступають бар`єром переходу на ви-

щу технологічну ступінь. Крім того, інфляція знижує курс гривні. 
 

Таблиця 2.22 – Показники розвитку економіки України  

в трансформаційний період 

Роки 

Темп зростання 

ВВП 

Інфляція Рівень безробіття 

1999 -  119,2  - 

2000 105,9 125,8 11,6 

2001 109,2 106,1 10,9 

2002 105,2 99,4 9,6 

2003 108,0 108,2 9,1 

2004 112,0 112,3 8,6 

2005 102,4 110,3 7,2 

2006 107,0 111,6 6,9 

2007 107,3 122,3 6,4 

2008 102,1 109,1 6,4 

2009 - 104,6 8,6 

2010 104,1  109,1 8 

2011 105,2  104,6 7,8 

Джерело: [147-149]. 

 

Таким чином, і «ріст», і «розвиток» економіки є найважливішими фа-
кторами забезпечення економічної безпеки країни, але за сучасних україн-

ських умов доцільно основний акцент зробити на факторі «розвиток».  
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Контрольні запитання 
1. Наведіть класифікацію потенціалів, які використовуються в 

економічних дослідженнях. 

2. Назвіть види ресурсів, які ви знаєте. 
3. Яким ви уявляєте поняття «фактор» в економічних дослідженнях? 

4. Чим відрізняється ВВП і валовий національний продукт (ВНП)? 

5. Як би ви уточнили поняття «економічна безпека», яке дається в моно-

графіях / підручниках / даному посібнику? 

6. Визначте актуальність економічної безпеки України за сучасних умов. 

7. Розставте у порядку розробки такі документи: концепція, стратегія, по-

літика, програма. 
8. Розширте класифікацію рівнів економічної безпеки, подану в підрозділі 

2.6. 

9. Розставте внутрішні та зовнішні загрози економічній безпеці України в 

порядку значущості. 
10. Якими грошовими величинами ви оцінюєте багатство капіталів за кор-

доном України сьогодні? 

11. Які органи (організації) в Україні реалізують міри забезпечення еконо-

мічної безпеки? 

12. Яка сьогодні структура власності в національній економіці України? 

13. Визначте кілька порогових значень показників економічної безпеки 

України, орієнтуючись на дані ЄС. 

14. Назвіть сім причин зниження чисельності населення України та які не-
відкладні заходи повинно прийняти керівництво України у зв`язку з 
цим. 

15. Назвіть відмінності продовольчого кошика України та країн-членів ЄС. 

16. Які запаси мінерально-сировинної бази України достатні для її промис-
лової безпеки, а які ні? 

17. Назвіть конкретні приклади порушення вимог екологічної безпеки в 

Україні. 
18. Розробіть у вигляді схеми механізм забезпечення інформаційної безпеки 

в Україні (об`єкти, суб`єкти, взаємозв`язки). 

19. Запропонуйте основні напрямки реформування Військових сил України. 

20. Назвіть основні вимоги, які закладені в інноваційно-інвестиційній моде-
лі розвитку національної економіки України. 

21. Які види (типи) інновацій ви знаєте? 

22. Назвіть основні етапи проведення НДДКР на підприємстві. 
23. Які види інноваційних підприємств ви знаєте? 

? 
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24. Які пільги, на вашу думку, повинні бути запропоновані інноваційно ак-

тивним підприємствам? 

25. Якими ознаками визначається кожний технологічний уклад? 

26. Назвіть успішно функціонуючі технопарки України. 

27. Представте у вигляді схеми механізм підтримки інноваційно активних 

підприємств. 

28. Наведіть класифікацію інвестицій. 

29. Дайте визначення поняттям «інвестиційно привабливе підприємство / 

галузь / регіон». 

30. Дайте визначення поняттям «прямі інвестиції» та «чисті інвестиції». 

31. Якими заходами ви доповнили би програму інноваційно-інвестиційного 

розвитку України? 

32. Яким показником ви виміряли би об`єм інтелектуальних ресурсів краї-
ни? 

33. Які види господарської діяльності у вашому регіоні мають найбільшу 

частку тіньового сектора? 

34. Які методи виміру об`єму тіньової економіки запропонували би ви? 

35. Чим тіньова економіка в сфері науки і науковому обслуговуванні відріз-
няється від тіньової економіки в інших видах діяльності? 

36. Проаналізуйте таблицю 2.18 і визначте напрямки виміру бюджетних 

пропорцій. 

37. Проаналізуйте ставки депозиту і кредиту в комерційних банках України. 

Порівняйте їх з вартістю кредиту для України від МВФ. 

38. Запропонуйте оптимальні, з вашої точки зору, ставки податку на прибу-

ток, податку на додану вартість. 

39. Запропонуйте вашу шкалу оподаткування для інноваційно активних 

підприємств. 

40. Якими факторами та складовими визначається валюта SDR? 

41. Опишіть структуру експорту та імпорту України за видами продукції та 
по країнах. 

42. Запропонуйте систему профілактичних заходів нейтралізації фінансових 

ризиків у зовнішньоекономічній діяльності. 
43. Назвіть організації (заклади), що займаються в Україні та за її межами 

боротьбою з витіканням / відмиванням капіталу. 

44. Які органи встановлюють курс гривні відносно до інших валют? 

45. Запропонуйте шляхи зниження державного боргу в Україні. 
46. Яка, на вашу думку, оптимальна структура експорту / імпорту для Укра-

їни (по товарних групах)? 
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47. Який, на вашу думку, взаємозв`язок доларизації вітчизняної економіки 

та тіньової економіки? 

48. Якому з двох підходів (див. підрозділ 2.33) до вирішення проблем тіньо-

вої економіки ви надаєте перевагу? 

49. Які переваги / недоліки створення зони вільної торгівлі з ЄС і Митного 

союзу з Росією? 

50. Назвіть оптимальні показники соціально-економічного розвитку Украї-
ни на найближчі 5 років. 
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РОЗДІЛ 3 
МЕЗОЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА 

 
У трансформаційний період Українська держава має здійснювати ком-

плекс заходів щодо виведення економіки з кризи, що і буде гарантією еко-

номічної безпеки окремого регіону і країни в цілому. Ці заходи необхідно 

проводити у всіх сферах економіки. 

Під час визначення конкретних інструментів і механізмів забезпечення 
економічної безпеки регіону необхідно враховувати сформульовані загрози 

економічній безпеці, а також брати до уваги короткостроковий або довгостро-

ковий характер дії цих загроз і можливості запобігання їм у даному періоді. 
З цієї точки зору, першочергове значення має підвищення авторитету 

місцевих органів влади, а також регіоналізація механізмів вироблення рі-
шень і формування економічної політики. 

  

3.1. Регіональна економічна безпека 
 

Економічна безпека регіону – це сукупність потокового стану, умов і 
факторів, що відображають стабільність, стійкість і поступальність розвитку 

економіки території, певної незалежності та інтеграції з економікою країни. 

Економічна безпека регіонів виражається у такому: 

� можливість здійснювати власну економічну політику в межах країни 

та чинного законодавства; 
� здатність реагувати на різкі геополітичні зміни в країні та світі; 
� здатність проводити великі економічні заходи щодо невідкладних со-

ціально-економічних аварійних ситуацій в регіоні; 
� можливість надавати допомогу іншим областям і Республіці Крим; 

� можливість стабільно підтримувати відповідність діючих у регіоні об-

ґрунтованих економічних нормативів, що дало б можливість забезпечити 

необхідний рівень та якість життя населення. 

У всіх регіонах України існує цілий ряд складних і гострих проблем: 

економічних, соціальних, етнополітичних, екологічних та ін. У числі регіо-

нальних аспектів важливе місце займають такі проблеми: 

� нерівномірний розвиток; 

� депресивні райони; 

� виникнення точок інноваційного зростання. 

Об'єктами економічної безпеки регіону виступають територія та все, 
що розташоване на його території, що належить до економіки регіону. 
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Пріоритетні завдання регіональної економічної політики, націлені на 
забезпечення економічної безпеки: 

1) реструктуризація економіки з випереджаючим розвитком видів діяль-

ності, найбільш рентабельних і перспективних у даний час, і видів діяльнос-
ті, які мають переваги в довгостроковому періоді у загальній системі тери-

торіального поділу праці; 
2) активізація власних джерел розвитку регіону; 

3) формування кластерів, які орієнтовані на ринок і гнучко реагують на 
кон'юнктурні зміни; 

4) розвиток міжрегіональних інфраструктурних систем з гідним предста-
вництвом регіону; 

5) локалізація і подолання депресивного стану окремих районів регіону. 

Важливим фактором економічної безпеки є самодостатність регіону. 

Ця проблема стала вихідною в теоретико-практичному поділі регіонів Укра-
їни на дві групи: 

I – регіони-реципієнти; 

II – регіони-донори. 

З 25 суб'єктів України лише 6 регіонів вважаються регіонами-донорами 

(Донецька, Дніпровська, Запорізька, Луганська та Харківська обл., м. Київ), 

решта належить до регіонів-реципієнтів, які потребують допомоги центру, 

зрозуміло, за рахунок регіонів-донорів. Регіони-донори на відміну від регіо-

нів-реципієнтів не отримують від центру трансфертів і субвенцій. 

З економічної точки зору, понад половини суб'єктів України мають 

достатній економічний потенціал, щоб вважатися самодостатніми. Поділ ре-
гіонів на регіони-реципієнти і регіони-донори у відомому сенсі умовний, 

оскільки він пов'язаний з механізмом фінансового розподілу потоків, зокре-
ма податково-бюджетних, які створюють передумови для диспропорцій у 

розвитку економіки регіону. Одні регіони відраховують до державного бю-

джету до 70 % податкових надходжень, інші – 40-50 %, треті – до 10 %. З 

цього випливає, що необхідне створення механізму вирівнювання частки 

відрахувань до центру. 

Необхідно дати коротку характеристику поняття «депресивний регі-
он». Депресивний регіон – суб'єкт країни або локальне територіальне утво-

рення, відмінною рисою якого виступає сильне і стійке відставання від ін-

ших районів. 

Критерієм віднесення регіону до депресивних є ситуація, при якій 

вкрай обмежені або зовсім відсутні передумови для саморозширення кризи. 

Це неможливість нормального відтворення економічних, демографічних та 
інших процесів. 
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Державна регіональна політика передбачає виконання таких завдань: 

� уповільнити розбіжність регіонів країни за рівнем розвитку; 

� стримати збільшення диспропорцій у територіальній структурі вироб-

ництва. 
Розв’язання цих задач базується на вихідній посилці, яка полягає в тому, 

що вигідний поділ праці для країни в цілому не повинен ініціювати відставан-

ня окремих регіонів. Держава зобов'язана таким регіонам компенсувати збит-
ки, зумовлені спеціалізацією на невигідних в місцевих умовах галузях еконо-

міки. У точках найбільшої депресивності повинні бути сконцентровані необ-

хідні кошти, спрямовані на оздоровлення економіки цих регіонів. Фінансові 
ресурси на оздоровлення депресивних регіонів можуть мати такі джерела: 

а) ресурси державного бюджету, виділені на підтримку окремих секторів 

економіки; 

б) частину бюджетних коштів, які використовуються по каналах реаліза-
ції державних програм; 

в) пільгові кредити населенню; 

г) кошти благодійних фондів; 

д) частка коштів, отриманих за рахунок приватизації або ліквідації під-

приємств-банкрутів. 

Для подолання проблем депресивних регіонів можливі такі варіанти дій: 

1) капітальні вкладення в регіональну інфраструктуру; 

2) податкові пільги підприємствам, які створюють у праценадлишкових 

регіонах нові робочі місця; 

3) пряма допомога окремим територіям з метою трансформації їх еконо-

мічного потенціалу, усунення причин екологічних катастроф або соціальної 
напруженості; 

4) встановлення особливих правових режимів господарювання у вигляді 
умов найбільшого сприяння. 

Механізм подолання депресивного стану передбачає цілеспрямовану 

взаємодію державних, регіональних і місцевих законодавчих і виконавчих 

органів влади, а саме: 
� посилення соціального захисту населення; 

� регулювання міграційних процесів; 

� налагодження процедур банкрутства підприємств; 

� удосконалення державної підтримки регіонів і галузей за бюджетними 

каналами та різними програмами; 

� упорядкування відносин власності, а також бюджетно-податкової та 
кредитно-фінансової політики. 
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----------*---------- 

 

Рейтинг конкурентоспроможності регіонів України у 2011 р. 

 

Таблиця 3.1 – Регіони України 

Позиція Зміна Регіон Бал 

1 = м. Київ 4,26 

2 = Дніпропетровська обл. 4,10 

3 +4 Харківська обл. 4,05 

8 +5 Одеська обл. 3,95 

Україна в середньому 3,87 

11 - Миколаївська обл. 3,87 

22 -17 АР Крим 3,77 

27 -12 Херсонська обл. 3,58 

Джерело: Фонд «Ефективне управління» (Инвестгазета. – 2011. – № 46). 

 

Регіони-лідери з розвитку інституцій (права власності, ефективність 

адміністрації, корупція, фаворитизм у рішеннях чиновників та ін.): 

1 (+3). Волинська обл. – 4,01; 

2 (–1). Чернівецька обл. – 3,92; 

3 (+5). Хмельницька обл. – 3,90; 

4 (–3). Закарпатська обл. – 3,84; 

5 (+5). Вінницька обл. – 3,83. 

Регіони-лідери у розвитку інфраструктури (якість доріг, залізничної 
та портової інфраструктури, інфраструктури повітряних перевезень, енерге-
тична і телекомунікаційна інфраструктури): 

1 (+2). м. Київ – 4,89; 

2 (–1). м. Севастополь – 4,33; 

3 (+4). Одеська обл. – 4,27; 

4 (+5). Харківська обл. – 4,22; 

5 ( = ). Донецька обл. – 4,11. 

Регіони-лідери у розвитку вищої освіти і професійної підготовки 
(охоплення освітою та її якість, навчання на робочому місці): 

1 ( = ). м. Київ – 4,99; 

2 (–1). Харківська обл. – 4,95; 

3 (–1). м. Севастополь – 4,85; 

4 (+4). Запорізька обл. – 4,75, 

5 (+10). Одеська обл. – 4,69. 

 

і 
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3.2. Загрози економічній безпеці регіону 
  

Загроза економічній безпеці регіону – фактор або сукупність факто-

рів, що створюють небезпеку економічному розвитку території. І як наслі-
док – на такій території спостерігається соціальний регрес, дезінтеграція су-

спільства, необоротне науково-технологічне відставання. 

Дуже небезпечну і пряму загрозу регіонам України та країни в цілому 

являє політична і економічна дезінтеграція, яка полягає у прагненні регіонів 

України відстояти безпідставні політичні та економічні переваги та пільги 

від центральної влади. 

Причини посилення загроз економічній безпеці регіонів: 

1) глибокий економічний спад; 

2) високий рівень безробіття; 

3) великі масштаби заборгованості по заробітній платі, пенсіях, соціаль-
них допомогах; 

4) низька фінансова дисципліна; 
5) слабка захищеність вітчизняних товаровиробників; 

6) корупція, хабарництво, криміналізація. 

Регіональні загрози національній і економічній безпеці обумовлені 
особливостями регіонів. Спостерігається економічне відокремлення окре-
мих регіонів, відбувається надмірна концентрація продуктивних сил, особ-

ливо в Донецькій і Дніпровській обл. Зростає диференціація рівнів соціаль-

но-економічного розвитку регіонів, збільшується незалежність розвитку 

економічно багатих регіонів (таблиця 3.2). 

 

Таблиця 3.2 – Результати розрахунку конкурентоспроможності регіонів 

України (фрагмент) 

Складова Київ Дніпровська
обл. 

АР 

Крим
Одеська 
обл. 

Херсонська
обл. 

1. Державні та приватні 
інститути 17 13 19 15 12 

2. Інфраструктура 3 2 1 7 14 

3. Охорона здоров'я та  
початкова освіта 1 11 2 13 17 

4. Вища освіта та  
професійна підготовка 

 

1 

 

4 

 

2 

 

15 

 

13 

5. Ефективність ринку  

товарів 1 5 20 16 9 

6. Ефективність ринку 

праці 2 3 5 6 9 
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7. Рівень розвитку  

фінансового ринку 2 6 20 14 18 

8. Оснащеність  

новими технологіями 1 4 10 9 8 

9. Рівень розвитку бізнесу 5 1 3 8 18 

10. Інновації 1 3 15 17 10 

Індекс конкурентоспро-

можності серед українсь-

ких регіонів 1 2 15 12 14 

Кількість перших місць  

(з 10 складових) 5 1 21 - - 

Кількість останніх місць 

(з 10 складових) - - 2 - - 

Джерело: Фонд «Ефективне управління» (www.feg.org.ua). 

Примітка. Для оцінки конкурентоспроможності української економіки та її регіонів ви-
користовувалася методологія, розроблена для розрахунку Індексу міжнародної конкурентосп-
роможності (ІМК). В основу ІМК входять 12 складових конкурентоспроможності, які в ком-
плексі відображають природу цього явища: інституціональне середовище, інфраструктура, 
макроекономічна стабільність, охорона здоров'я та початкова освіта, вища освіта і профе-
сійна підготовка, ефективність ринку праці, ефективність ринку товарів, рівень розвитку фі-
нансового ринку, технологічна готовність, розмір ринку, складність бізнес-процесів, інновації. 

При розрахунку ІМК використовуються як статистичні дані, так і результати 
опитування керівників бізнесу в країні. Таким чином, індекс багато в чому відображає 
думку тих людей, які приймають рішення про інвестування в країну. 

За індексом ІМК у 2009-2010 рр., наприклад, Дніпровська обл. посіла 2-ге місце пі-
сля м. Києва в рейтингу конкурентоспроможності регіонів України і 65-е місце за цим 
рейтингом – між Росією і Румунією. 

 
----------*---------- 

 

Загрози в соціальній сфері: 
� зростання безробіття; 

� ослаблення трудової мотивації; 
� збільшення трудового навантаження на зайняте населення; 

� зниження рівня і якості життя людей; 

� втрата кваліфікаційних та трудових навичок; 

� посилення диференціації в рівнях доходів населення. 

Загрози в соціальній сфері пов'язані зі збереженням високої частки 

населення, що має доходи нижчі від прожиткового мінімуму, наростанням 

розриву між 10 % найбільш високодохідних груп і 10 % самих не захище-
них груп населення, високим рівнем безробіття, низькими витратами на на-
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уку, освіту, культуру, зі зниженням рівня і якості життя населення, з руйну-

ванням споживчого ринку, що викликає соціальні конфлікти. 

Не витримує критики існуюча в Україні система соціальних пільг. 
Експерти Світового банку визначили, що на соцвиплати в Україні витрача-
ється 21 % ВВП і вона займає за цим показником 4-те місце в світі. При 

цьому основні виплати йдуть далеко не найбільш нужденним. За даними 

СБ, в нашій країні 20 % найбідніших верств населення отримують всього 34 

% від загальної суми витрат на соцдопомогу, тоді як в інших країнах на них 

витрачають 60 % (zn.ua - 25.02.2012 р.). Тільки 23 % всіх соціальних пільг в 

Україні (їх налічується 38 категорій) отримують малозабезпечені громадя-

ни, а 77 % – люди, яких до бідних віднести не можна. 
Зовнішні загрози економічній безпеці регіону викликаються відтоком 

валютних коштів, збільшенням зовнішньої заборгованості, нераціональним 

використанням валютних коштів, витісненням із зовнішнього ринку, дегра-
дацією природного середовища, втратою зовнішнього ринку, зростанням 

експорту сировини, скороченням експорту високотехнологічної продукції, 
що зменшує валютні надходження і можливість оновлення парку машин і 
устаткування. 

Для забезпечення економічної безпеки регіону доцільно використовува-
ти такі орієнтири: 

� зміцнення економічної бази; 

� активна участь у формуванні загальноукраїнського ринку; 

� підтримка на високому рівні та розвиток науково-технологічного по-

тенціалу, націленого на забезпечення економічної безпеки та незалежності 
України; 

� створення нормальних умов життєдіяльності людей в регіоні; 
� недопущення міжнаціональних конфліктів в регіоні та запобігання се-

паратизму; 

� запобігання або локалізація кризових явищ в економічній та соціаль-
ній сферах. 

Загрози економічній безпеці виходять з так званого регіонального мо-

нополізму у виробництві найважливіших видів продукції (Донбас і т. п.), що 

підсилює місницькі тенденції. Монопольний ринок з високим рівнем стій-

кості технологічних і економічних зв'язків притаманний електропостачан-

ню, вугле-, нафтопостачанню. Тому слід активно використовувати антимо-

нопольні заходи, націлені на розукрупнення структур державної та інших 

форм власності, контроль за цінами на продукцію монополізованих струк-

тур і санкції в разі їх завищення. 

157



Сильнодіючим фактором зниження рівня безпеки є осередки соціаль-
ної напруженості, до яких належать такі: 

� вогнища міжетнічної напруженості; 
� регіони з небезпечною концентрацією населення, що знаходиться ни-

жче від рівня бідності; 
� райони вимушеної імміграції населення з інших країн; 

� регіони і міста – потенційні центри з надмірно високим рівнем безро-

біття. 

На економічну безпеку регіонів впливають екологічні регіональні кри-

зи, які знижують економічний потенціал регіонів через радіаційне забруд-

нення. Наприклад, економічні наслідки Чорнобильської катастрофи, погір-

шення економічних і соціальних умов у великих індустріальних центрах (м. 

Запоріжжя, Маріуполь, Кам'янське (Дніпродзержинськ) та ін. і окремих 

центрах) викликають зростання соціальної напруженості. 
Розробка параметрів і критерію економічної безпеки регіону повинна 

ґрунтуватися на таких принципах: 

� комплексності; 
� системності; 
� взаємозалежності; 
� варіантності; 
� примата економічної безпеки; 

� прийнятності ризику. 

Узагальнюючим показником (критерієм) регіональної безпеки є до-

статня спроможність економіки даного регіону функціонувати за умов роз-
ширеного відтворення. 

Основоположним принципом економічної безпеки регіону виступа-
ють пороги індикаторів, тобто граничні величини, за межами яких почина-
ються руйнівні нерегламентовані процеси та економіка регіону функціонує 
в екстремальних режимах. Можна виділити такі порогові значення регіо-
ну: 

� загальний обсяг виробництва, ВВП на душу населення; 

� рівень і якість життя населення регіону; 

� демографічний стан регіону (народжуваність, смертність, природний при-

ріст, тривалість життя, захворюваність і т. п.); 

� зайнятість населення та її динаміка за великими економічними райо-

нами, статевовіковим та соціальним групам населення; 

� стан фінансово-бюджетної та кредитної системи; 
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� рівень розвитку ринкових відносин, структура власності, соціальна 
активність населення. 

Порогові значення індикаторів повинні визначатися з урахуванням 

специфіки етапів розвитку економіки та особливостей регіону. 

 

----------*---------- 

  

Українські міста вимирають набагато швидше, ніж села 
Однак міграційні потоки з сільської місцевості не встигають запов-

нити міські втрати. 

Статистика свідчить, що сільське населення в Україні порівняно з мі-
ським убуває високими темпами. Дійсно, за 1991-2010 рр. кількість жителів 

сільської місцевості скоротилася на 14,82 %, а кількість жителів міських по-

селень (включаючи селища міського типу) – на 10,13 %. Але ця різниця ви-

являється ледь помітною на тлі міжрегіональних відмінностей. Так, сільське 
населення в Чернігівській, Сумській, Київській обл втратило відповідно 

35,35, 28,17 і 24,43 % своєї чисельності, а на Буковині та Рівненській області 
– тільки 3,73 і 3,61 %. На Закарпатті кількість селян взагалі виросла на 6,27 

%. У той самий час спад рівня міського населення в Луганській, Донецькій 

та Кіровоградській обл. досяг 19,95, 16,9 і 16,85 %, відповідно. 

Якщо скористатися даними останнього радянського перепису насе-
лення, проведеного в січні 1989 р., то можна побачити, що з тих пір тільки 

кілька великих міст України зуміли наростити кількість жителів: Київ – на 
198,6 тис., Хмельницький – на 26,7 тис., Рівне – на 22 тис., Луцьк – на 14,7 

тис., Біла Церква – на 13 тис., Івано-Франківськ – на 11,5 тис., Тернопіль – 

на 11,4 тис. А в східних і південних областях для поповнення вимираючого 

міського населення просто не вистачило селян. Зокрема, більш ніж по сто 

тисяч жителів втратили Дніпро, Харків, Донецьк (який вже не є містом-

мільйонником), Запоріжжя, Одеса та Кривий Ріг (таблиця 3.3). 

Однак найгірше ще попереду. Незважаючи на відплив селян до міст, 
демографічна катастрофа торкнулася сільське населення в меншій мірі, ніж 

міське. 
І якщо в селах Рівненської, Волинської обл. та Закарпаття скорочен-

ня молодого населення склало 11,11, 13,43 і 17,75 %, то в містах і робочих 

селищах Луганської обл. воно досягло 51 %, Донецької та Сумської обл. м 

47,32 і 46,58 %. Ні в одному регіоні падіння кількості міських жителів мо-

лодших за 20 років не утрималося на рівні меншому ніж 30 %. Навіть в м. 

Києві воно склало 30,31 % (незважаючи на зростання населення столиці на 
5,73 %). 

і 
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Зараз найбільш благополучна демографічна ситуація в селах Рівнен-

ської та Волинської обл., де на кожні 100 представників покоління від 20 до 

39 років припадає відповідно 102 і 96 представників покоління молодшого 

за 20. Саме там, на крайньому північному заході країни, українські села ви-

мруть останніми. А найгірша картина – в містах Харківської та Луганської 
обл., а також – як не парадоксально – в м. Києві. У містах Харківської обл. 

на 100 жителів у віці від 20 до 39 років припадає лише 54 жителя молодшо-

го за 20 років, в м. Луганськ і в Київ – по 55. 

 

Таблиця 3.3 – Найбільші втрати населення міст в Україні 
Населення, тис. чол. 

Місто 

Січень 1989 р. Жовтень 2011 р. Втрати 

Дніпро 1 192,0 1 001,6 190,4 

Харків 1 610,0 1 440,7 169,3 

Донецьк 1 128,9 972,0 156,9 

Запоріжжя 883,9 773,6 110,3 

Одеса 1 115,4 1 005,7 109,7 

Кривий Ріг 769,1 664,0 105,1 

Горлівка 363,1 279,9 83,2 

Макіївка 477,0 395,2 81,8 

Луганськ 538,2 467,0 71,2 

Львів 816,2 758,2 58,0 

Єнакієве 190,0 132,7 57,3 

Херсон 395,6 339,0 56,6 

Джерело: Коментарі. – 2011. – № 50. 

 

Звичайно, столиці не загрожує стати лідером за темпами скорочення 

населення – замість цього Київ давно вже є лідером (і все більше зміцню-

ється в цьому статусі) за темпами зростання частки приїжджих. Серед ни-

нішніх 20-39-річних жителів столиці, як мінімум, кожен четвертий переїхав 

до Києва протягом останніх 20 років. Ще через 20 років столиці знадобиться 

(щоб зберегти нинішню чисельність населення) довести частку тих, хто на-
родився не в Києві, серед жителів у віці 20-39 років до 50 %. Приїжджих се-
лян для цього явно не вистачить. 

 

 ----------*---------- 
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За зразком, наведеним у Додатку Г, провести розрахунки параметрів 

економічної безпеки в своєму регіоні. 
 

3.3. Регіональна політика в галузі економічної безпеки 
 
Державна регіональна політика – це складова частина загальної 

державної політики, яка спрямована на розвиток регіонів, згладжування ре-
гіональних диспропорцій і впровадження єдиних державних соціальних 

стандартів [154, с. 199]. Регіональна політика за своєю сутністю передбачає 
державне регулювання соціально-економічного розвитку регіонів. 

Об'єктивними умовами виникнення і становлення регіональної полі-
тики виступає структурна неоднозначність, невизначеність території в при-

родно-географічному, ресурсному, економічному, соціальному, політично-

му аспектах. Ці обставини викликають необхідність будь-який захід внут-
рішньої, а іноді й зовнішньої, політики коригувати, враховуючи територіа-
льну структуру і специфіку її частин – регіонів. Зазначена так звана «зага-
льна необхідність» коригування і при розміщенні капітальних вкладень, і 
при організації охорони здоров'я або освіти, і в оборонно-стратегічному ас-
пекті та ін. лежить в основі того, що регіональна політика не виділялася в 

самостійну структурну одиницю державного управління, проте в кожному 

органі, що приймає рішення, існує і функціонує, наприклад, відділ, депар-

тамент, сектор, який займається регіоналізацією загальної політики. 

Основними об'єктами регіональної політики виступають регіони (об-

ласті, краї, штати, провінції та т. п.), одиниці політико-територіального ді-
лення (автономні, створені на моно- або поліетнічній основі). В Україні те-
риторіальний устрій регламентується Конституцією України (розділ IX) [1]. 

У надзвичайних ситуаціях об'єктами стають зони стихійних, екологічних 

лих, конфліктів. У різних країнах функції управління і міра самостійності 
регіонів обумовлені державним устроєм. 

У сфері регіональної політики існує два полюси: «центр» і «периферія», між 

якими є протиріччя, що розв’язуються за допомогою компромісів, в процесі яких 

регіони нерідко об'єднуються в асоціації або за територіальним принципом, або за 
аналогічними інтересами. Методи здійснення цілей регіональної політики такі: 

� економічні (субсидії та дотації, податкова і митна політика, створення 

вільних економічних зон та ін.); 

� соціально-виховні, включаючи підготовку і підбір кадрів; 

� адміністративні. 

В 
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У країнах з поліетнічним населенням головне значення має правильне 
урахування етнополітичної обстановки та етнічного чинника взагалі. 

Усі регіони України маюють цілий ряд складних і гострих проблем: еко-

номічних, соціальних, етнополітичних, екологічних та ін. 

Виділяють такі пріоритетні завдання в сфері державної регіональної 
політики: 

1) зміцнення територіальної цілісності та державного суверенітету України 

на основі принципів унітаризму. Збереження єдиного економічного простору – 

основа загальноукраїнського ринку; 

2) реалізація стратегії територіального розміщення продуктивних сил за 
допомогою формування територіальних пропорцій в розвитку економіки; 

3) оптимальна регіональна політика; 
4) формування паритетних економічних і бюджетно-фінансових взаємовідно-

син між регіональними ітаорганами виконавчої влади та ін. 

Регіональна політика може бути ефективною лише у тому випадку, 

коли вона спирається на науково обґрунтовану з передплановими дослі-
дженнями стратегію регіонального соціально-економічного розвитку, яка, у 

свою чергу, невід'ємна від загальної стратегії соціально-економічного роз-
витку країни. 

Регіональна стратегія – складовий елемент загальної стратегії дер-

жавної діяльності; виступає основоположним компонентом регіональної 
політики. 

Цей термін введений в політико-економічний обіг при розгляді одного 

з аспектів загальної стратегії соціально-економічного розвитку (регіональ-

ний аспект), а також при обґрунтуванні фундаментальних положень регіо-

нальної політики. 

При розробці регіональної стратегії необхідно відповісти на такі осно-

вні питання: 

� чи визнається керівними державними структурами неоднорідність со-

ціально-економічного простору; 

� наявність регіонів (районів, зон, ареалів) і особливості їх географічно-

го положення; 

� ресурсна забезпеченість; 
� соціально-історичний розвиток; 

� етнічний склад; 

� на яких принципах будуються стосунки центру з регіонами в сфері 
фінансової політики; 

� яка роль держави в регулюванні взаємовідносин між регіонами. 
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У разі потреби саме із стратегічних позицій можуть фіксуватися про-

блеми обороноздатності та безпеки, ресурсної та економічної політики, на-
ціонального будівництва та ін. 

 

3.4. Інвестиційна політика регіону і його економічна безпека 
 
Регіональна інвестиційна політика – відповідальний елемент соціа-

льно-економічної політики, здійснюваної у межах цього регіону. 

Основні функції регіональної інвестиційної політики: 

� регламентація інвестиційної діяльності в територіальному аспекті з 
метою розвитку регіональної економіки; 

� подолання структурних деформацій; 

� створення вигідного ринкового середовища для ефективного розвитку 

економіки регіону з урахуванням обраних пріоритетів; 

� інтеграція економіки регіону в єдиний економічний простір країни. 

Регіональна інвестиційна політика зумовлює ефективність регіональної 
політики держави. В той самий час, підкоряючись особливим економічним зако-

нам відтворення капіталу, вона є особливою сферою економіко-правової та орга-
нізаційно-управлінської діяльності. 

Регіональна інвестиційна політика в унітарній державі зазнає впливу 

загальнодержавної інвестиційної політики, яка, суворо кажучи, не виступає 
механічним об'єднанням політики регіонів. Отже, загальнодержавна інвес-
тиційна політика за своїм змістом, цілями, механізмом здійснення є більш 

ширшим і містким поняттям. Регіональна інвестиційна політика узагальне-
но відбиває специфіку і тенденції інвестиційної діяльності в регіонах. Стра-
тегію і тактику регіональної інвестиційної політики самостійно розробля-

ють регіони України виходячи при цьому із загальнодержавних пріоритетів, 

але беруть до уваги їх модифікацію на рівні регіону. Здійснюють регіональ-

ну інвестиційну політику державні структури, залучаючи до цього процесу 

банки, фінансові компанії, бізнес-групи, страхові та інвестиційні фонди. 

При визначенні стратегії та тактики регіональної інвестиційної полі-
тики необхідно враховувати інвестиційний клімат, що склався в регіоні, 
під яким розуміють умови для довгострокових капіталовкладень в реальний 

сектор економіки регіону. Рівень сприятливого інвестиційного клімату ви-

значається індикаторами ефективності та мірою ризику інвестицій в конкре-
тному регіоні порівняно з іншими. У вітчизняній економічній літературі ви-

діляють декілька чинників, які чинять вплив на регіональний інвестиційний 

клімат: 
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1) природно-ресурсний потенціал і геополітичне положення регіону. 

Так, наявність власної сировинної бази дозволяє забезпечити підвищення 

ефективності використання капітальних вкладень за рахунок скорочення 

транспортних витрат і зменшення залежності від зовнішніх постачань сиро-

вини. Разом з тим добувні галузі економіки відрізняються тривалими термі-
нами окупності інвестицій, утрудняючи тим самим використання капіталь-

них вкладень дрібних і середніх інвесторів; 

2) стан товарних ринків, а також виробничий і фінансовий потенціал регіону; 

3) міра розвитку ринкової інфраструктури (наявність банків, бірж, тор-

говельних домів, страхових, інвестиційних, лізингових компаній тощо); 

4) стан податкової політики, бо органи влади та управління цього регіо-

ну мають істотні можливості впливу на інвестиційний клімат регіону за до-

помогою регулювання умов оподаткування; 

5) зовнішньоекономічні ризики, які виявляються в таких формах, як не-
стабільність соціально-політичної обстановки в регіоні, неврегульованість 

міжнаціональних відносин, існування гострих соціальних питань, несприят-
лива екологічна ситуація та ін., і що чинять негативний вплив на інвести-

ційний клімат в регіоні (таблиця 3.4). 

 

Таблиця 3.4 – Прямі іноземні інвестиції в регіонах України (фрагмент) 

Регіон (місто) 

Об'єм ПІІ з наростаючим 

підсумком  

на 01.07.10 р., млн дол. 

Об'єм ПІІ на людину  

з наростаючим підсум-

ком на 01.01.10 р., дол.

Україна 40 402,1 872,1 

1. м. Київ 19 937,0 7 096,8 

2. Дніпровська обл. 7 171,1 2 128,7 

3. Харківська обл. 2 011,0 751,1 

4. Донецька обл. 1 583,6 356,1 

5. Київська обл. 1 503,4 877,3 

6. Львівська обл. 1 151,8 461,9 

7. Одеська обл. 1 041,8 432,6 

9. АР Крим 741,2 359,3 

19. Херсонська обл. 197,1 181,4 

21. Миколаївська обл. 170,5 140,0 

27. Чернівецька обл. 58,5 66,8 

Джерело: [147]. 

 

Слід зазначити, що рівень сприятливості інвестиційного клімату в різ-
них регіонах країни досить значний, що потребує суттєвої диференціації в 

здійсненні інвестиційного стану в регіоні. 
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Таким чином, реалізація регіональної інвестиційної політики свідчить 
про об'єктивну необхідність урахування численних чинників, що впливають 

на її оптимізацію в кожному регіоні України. 

 

3.5. Інноваційна безпека регіону 
 
Необхідним елементом формування дієвої інноваційної політики регі-

ону є дотримання принципу його інноваційної безпеки. Існує чітка необхід-

ність інноваційної безпеки регіонального промислового комплексу, завдан-

ня якого, у першу чергу, полягає у визначенні міри впливу загроз безпеки на 
її рівень, вплив причин їх появи, визначення можливостей і способів їх ней-

тралізації, проведення профілактичних заходів або комплексу оперативних 

заходів щодо неприпустимості режиму надзвичайного економічного спаду 

[8; 73; 75]. Розв’язання даних задач можливе на основі детальної діагности-

ки стану регіональної економіки, макрооточення, інноваційної здатності 
промислових підприємств з використанням методів системного підходу і 
системного аналізу. Перший дозволяє охопити круг питань інноваційного 

розвитку регіону, а другий – забезпечити комплексний і взаємозв'язаний ло-

гіко-математичний розгляд цього розвитку. 

На основі отриманої інформації розробляється концептуальний підхід 

до інноваційної безпеки промислового комплексу регіону, який є системою 

таких положень: 

− визначення проблеми, на вирішення якої спрямований підхід (відпові-
дність «Стратегії стійкого розвитку Україна – 2020» [5], Програмі КМУ [2], 

законам України «Про інноваційну діяльність» [3] і «Про стимулювання 

розвитку регіонів» та ін.); 

− термін реалізації концептуального підходу; 

− мета концептуального підходу (посилення реформ, спрямованих на 

вдосконалення інноваційного розвитку промислового виробництва в регі-
оні); 

− шляхи реалізації концептуального підходу (власні можливості регіо-

ну, допомога центру, залучення міжнародної допомоги); 

− очікувані результати реалізації концептуального підходу (впровадження 
стандартів ЄС); підвищення якості інноваційного процесу; забезпечення онов-
лення на новій технологічній основі інноваційної системи регіону; 

− впровадження механізмів моніторингу розробки, виробництва і мар-

кетингу інновацій; підвищення кваліфікації новаторів); 

− фінансове забезпечення; 

− оцінка ефективності запропонованих заходів. 
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Визначимо процес реалізації концептуального підходу у вигляді 9-

блокової схеми. 

І блок – визначення і класифікація загроз інноваційній безпеці регіо-

нального промислового комплексу (до критеріїв інноваційної безпеки слід 

віднести визначення надійності виробничої системи регіону, шляху реаліза-
ції інноваційного розвитку, здатність нейтралізувати обурюючі дії, динаміку 

накопичення загроз, відповідні реакції на обурюючі дії). Впродовж 1990-х 

рр. простежувалося накопичення загроз інноваційній безпеці в Україні. 
Проголошення в 2003 р. інноваційної моделі розвитку національної еконо-

міки, яка повинна була надати нове «дихання» відповідним процесам, при-

вело до падіння рівня більшості показників інноваційного розвитку. Бізнес 
не повірив в перспективу такого розвитку за відсутності діючого громадян-

ського суспільства в країні (таблиця. 3.5). 

 

Таблиця 3.5 – Основні показники інноваційного розвитку промисловості  
України в 2011-2014 рр. 

Рік 

Показник 
2011 2012 2013 2014 

Кількість працівників  

наукових організацій, тис. 
 

130,5 

 

126,0 

 

119,3 

 

109,6 

Кількість фахівців, які виконують науко-

ві і науково-технічні роботи, тис. 
 

82,6 

 

79,8 

 

75,6 

 

69,4 

З них мають вчений ступінь, тис.     

доктора наук 4,3 4,4 4,4 4,3 

кандидата наук  15,6 15,4 15,3 14,7 

Об'єм наукових і науково-технічних робіт,
виконаних власними силами підприємств, 

фактичні ціни, млн. грн, 

 

 

10 049,4

 

 

10 896,1 

 

 

11 486,1

 

 

10 950,7

 у т. ч. науково-технічні розробки 4 833,1 5 169,9 5 630,2 5 341,5

Кількість промислових підприємств, що  

– впроваджували інновації, од.; 

 

1 282 

 

1329 

 

1 280 

 

1 208 

– реалізували інноваційну продукцію, 

од. 1010 1008 1009 905 

Джерело: Статистичний щорічник України за 2014 р.: www.ukrstat.gov.ua. 

 

II блок – формування системи моніторингу інноваційної безпеки 

промислового комплексу регіону. Визначаються об'єкти прямої дії (на 

які система може впливати) і об'єкти непрямого впливу (які не є прямою 

характеристикою інновацій, вони визначають додаткові можливості та 

загрози, які ними супроводжуються, – екологія, енергозабезпечення та 

ін.). 
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До об'єктів системи моніторингу в регіоні, у першу чергу, належать 

об'єкти інноваційної діяльності, які доводять наукові досягнення в практич-

ній реалізації. 
Також до об'єктів моніторингу слід віднести об'єкти інноваційно-

інвестиційної діяльності, об'єкти інноваційних ризиків, об'єкти інвестицій-

ної діяльності, об'єкти організаційної та правової діяльності, об'єкти інтег-
раційної діяльності. В останньому випадку будемо виділяти такі рівні інтег-
рації: підприємницький, міжгалузевий, міжрегіональний, міжнародний. 

III блок – обґрунтування системи показників та інформаційної бази 

для діагностики інноваційної безпеки регіону. При формуванні системи по-

казників необхідно враховувати такі умови: вона повинна відповідати пере-
ліку загроз інноваційній безпеці регіону; включати тільки необхідні показ-
ники, які розраховуються оперативним шляхом; бути пов'язаною із загаль-
ною схемою діагностики промислового комплексу регіону. 

Можливе розділення усієї сукупності показників на два типи: І – кри-

теріальні, які відбивають тенденції стану інноваційної безпеки регіону; II – 

індикативні, які відбивають прямий вплив на інноваційний процес. 
IV блок – передпланові дослідження стану інноваційної діяльності в регіо-

ні. Він включає моделювання різних сценаріїв інноваційного розвитку регіону. 

V блок – складання програми діагностики інноваційної безпеки про-

мислового комплексу регіону. Така програма в загальному вигляді повинна 
включати такі складові: визначення загального характеру загроз інновацій-

ній безпеці, характеристика об'єктів моніторингу, агреговані об'єкти моні-
торингу, систему інформаційного забезпечення, подання стану інноваційної 
безпеки регіону в доступній якісній і кількісній оцінках. 

VI блок – проведення статистичного аналізу за кожною складовою 

інноваційної безпеки регіону. 

VII блок – проведення ситуаційного і стратегічного аналізу ситуації 
інноваційної безпеки в цілому. 

VIII блок – кількісна оцінка за станом інноваційної безпеки промис-
лового виробництва в регіоні та прийняття попереджувальних і профілакти-

чних заходів. 

IX блок – розробка програмно-цільових заходів з нейтралізації загроз 
інноваційній безпеці регіону і подальшому його стійкому інноваційному 

розвитку (рисунок 3.1). 

Далі перейдемо до виміру рівня інноваційної безпеки промислового 

комплексу регіону. Для цього необхідно позначити відповідну систему по-

казників-індикаторів інноваційної безпеки, які складають критеріальну базу 

цього напряму дослідження (Додаток Д). 
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----------*---------- 

 

За наведеним у Додатку Д зразком зробити розрахунки параметрів 
інноваційної безпеки вашого регіону. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Концептуальний підхід  

до визначення інноваційної безпеки регіону 

Джерело: розробка авторів. 

 

 

Контрольні запитання 
1. Що ви включаєте до поняття «регіон»? 

2. Як співвідносяться поняття «економічна безпека країни» і 
«економічна безпека регіону»? 

3. Які, на вашу думку, основні розділи регіональної концепції економічної 
безпеки? 

4. Які методи (моделі) ви можете використати при дослідженні проблем ре-
гіональної економічної безпеки? 

5. Як в області регіональної економічної безпеки співвідносяться поняття 

«стратегія» і «політика»? 

? 

І. Визначення і класифікація загроз інноваційній безпеці промислового регіону 

ІІ. Формування системи моніторингу інноваційної безпеки промислового комплексу регіону 

 ІІІ. Обґрунтування системи показників і інформаційної бази для процесу діагностики інновацій-

ної безпеки регіону 

 VІ. Передпланові дослідження стану інноваційної діяльності в регіоні 

 V. Формування програми діагностики інноваційної безпеки промислового комплексу регіону 

 VІ. Проведення статистичного аналізу за складовими інноваційної безпеки регіону 

 VІІ. Проведення ситуаційного і стратегічного аналізу ситуації інноваційної безпеки регіону 

 VІІІ. Кількісна оцінка стану інноваційної безпеки промислового комплексу регіону і визначення 

профілактичних заходів 

 ІХ. Розробка програмно-цільових заходів щодо нейтралізації загроз інноваційній безпеці регіону 

В 
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6. Сформулюйте основні показники соціальної безпеки в регіоні. 
7. Як підрахувати ефективність проведення соціальної політики в регіоні? 

8. Чим відрізняються один від одного поняття «соціальна сфера» і «соціа-
льне господарство»? 

9. Як співвідносяться поняття «економічна стійкість» і «соціальна стій-

кість»? 

10. Чому, на вашу думку, сьогодні дорівнює коефіцієнт Джини для різних 

регіонів України? 

11. Проведіть угрупування населення свого регіону за мірою багатства / бі-
дності. 

12. Прокоментуйте останні дані міжнародних індексів людського розвитку. 

Зіставте з даними по своєму регіону. 

13. Уточніть на теперішній час, які регіони в Україні ви відносите до регіо-

нів-реципієнтів, а які до регіонів-донорів. 

14. За якими показниками регіон відносять до розряду депресивних? 

15. Назвіть (проранжируйте) загрози економічній безпеці свого регіону. 

16. Що таке, на вашу думку, оптимальна регіональна політика? 

17. Назвіть основні складові регіональної інноваційної політики. 

18. Наведіть приклади можливих технопарків, технополісів, кластерів у ва-
шому регіоні. 
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РОЗДІЛ 4 

МІКРОЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА 
 

4.1. Економічна безпека бізнесу 
 
Під економічною безпекою бізнесу розуміється захищеність його на-

уково-технологічного, виробничого і кадрового потенціалу від активних або 

пасивних економічних загроз, пов'язаних, наприклад, з неефективною нау-

ково-промисловою політикою держави або формуванням несприятливого 

зовнішнього середовища і здатністю до його відтворення [49, c. 160]. 

Проблема економічної безпеки бізнесу особливо актуальна в період 

економічної, соціальної та політичної нестабільності в суспільстві. Така си-

туація складається в період переходу від однієї соціально-економічної сис-
теми до іншої. Концептуальна модель безпеки бізнесу наведена на рисунку 

4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.1 – Концептуальна модель безпеки бізнесу 

Джерело: [162, c. 6]. 
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Економічна безпека бізнесу включає в себе такі 
елементи: 

� техніко-технологічні; 
� кадрові; 
� інтелектуальні; 
� фінансові; 
� інформаційні; 
� політико-правові; 
� екологічні та ін. 

Основні чинники, що погіршують економічну безпеку підприємства: 
� низький рівень конкурентоспроможності підприємства; 
� нестійкість фінансового стану підприємства; 
� нездатність держави оплачувати продукцію для своїх потреб. 

Основними кількісними та якісними індикаторами економічної без-
пеки бізнесу виступають такі: 

� динаміка виробництва; 
� частка обсягів виробництва в галузі та регіоні в цілому; 

� фактичний рівень завантаження виробничих потужностей; 

� стабільність виробничого процесу; 

� забезпеченість власними джерелами оборотних коштів; 

� прострочена заборгованість (дебіторська, кредиторська); 
� фондовіддача виробництва; 
� темп оновлення основних виробничих фондів; 

� рівень інноваційної активності. 
В останнє десятиліття у нашій країні зародилися принципово нові те-

нденції, що негативно впливають на економічну безпеку бізнесу: 

� поглинання підприємств; 

� насильницьке банкрутство підприємств: 

� явна дестабілізація системи управління підприємствами, яка має на 
меті захоплення контролю над підприємством; 

� застосування силових структур при розв’язанні корпоративних кон-

фліктів та ін. 

Початок поглинання підприємств в Україні відбувся у середині 1990-х 

рр., коли великі банки використовували поглинання підприємств різних га-
лузей економіки з метою їх подальшого перепродажу. У той самий час 
практикувалося і насильницьке банкрутство підприємств, яке триває і в да-
ний час. Використання інституту банкрутства стало можливим у результаті 
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низької якості законодавства про банкрутство. Нерідко ефективно функціо-

нуюче підприємство піддається процедурі банкрутства, зовнішньому управ-

лінню, що нерідко закінчується зміною реального власника. Дестабілізація 

системи управління підприємством означає такі дії, які передбачають зміну 

керівництва, позбавлення реальних прав акціонерів з порушенням існуючо-

го законодавства, спрямованих на захоплення контролю над підприємством. 

У ряді випадків використовуються силові структури під виглядом 

розв’язання корпоративних конфліктів. 

Сказане тут свідчить про необхідність захисту економічних інтересів і 
економічної безпеки українського бізнесу. Тим часом як в підручниках з 
економіки, так і в спеціалізованих навчальних посібниках і підручниках з 
маркетингу та управління виробництвом не відображені функції забезпе-
чення економічної безпеки бізнесу [63; 123]. 

Будь-яке підприємство піддається загрозам, які носять як об'єктивний, 

так і суб'єктивний характер. Об'єктивні негативні впливи виникають без уча-
сті та врозріз з інтересами підприємства або його працівників. Суб'єктивні 
негативні впливи зароджуються як результат неефективного функціонування 

підприємства і його колективу. До внутрішніх загроз економічній безпеці 
підприємства належать можливість шахрайства та крадіжок всередині під-

приємства. Причому ці ризики широко поширені в усьому світі, і розміри 

втрат від них неухильно наростають. Отже, значна частка загроз для підпри-

ємства виникає з вини його персоналу. До цих загроз належать такі: 
� загрози помилкових дій (людський фактор); 

� загрози використання персоналу конкурентами як каналу отримання 

інформації та ін. 

З цього випливає, що забезпечення економічної безпеки бізнесу вима-
гає пильної уваги до роботи з персоналом. 

Основні загрози економічній безпеці бізнесу: 

� недобросовісні конкуренти та контрагенти; 

� кримінальна конкуренція; 

� промислове шпигунство; 

� слабкі боки кримінально-правової та економічної політики держави; 

� злочини в сфері використання комп'ютерних технологій; 

� розробка та постановка на виробництво нової продукції та ін. 

Для запобігання загрозам економічній безпеці підприємства необхідно 

виконати такі завдання: 

� забезпечити високий рівень кваліфікації працівників підприємства; 
� досягти високого інтелектуального потенціалу працівників;  
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� забезпечити техніко-технологічну незалежність підприємства; 
� досягти високого рівня конкурентоспроможності; 
� досягти високої ефективності менеджменту підприємства; 
� забезпечити необхідний рівень екологічної діяльності підприємства; 
� забезпечити правову захищеність підприємства; 
� забезпечити захист інформаційного середовища підприємства; 
� забезпечити безпеку працівників підприємства. 
Розрізняють такі основні напрямки економічної безпеки підприємства: 

� загальностратегічне планування і прогнозування екологічної безпеки 

підприємства; 
� стратегічне планування фінансово-господарської діяльності підпри-

ємства; 
� загальностратегічне планування забезпечення економічної безпеки 

підприємства; 
� тактичне планування фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства; 

� оперативне управління фінансово-господарською діяльністю під-

приємства. 

 

----------*---------- 

 

Стимулювання дій керівництва підприємства 
з теорії раннього попередження [61] 

Переконати топ-менеджент зайнятися основними діями з розвідки та 
оповіщення раннього попередження, і це не дивно, – найскладніший і також 

найкритичніший крок раннього попередження. Краща система раннього по-

передження не буде корисною, якщо на підставі її результатів не робиться 

ніяких дій. Оскільки професіонали та практики розвідки рідко входять до 

групи старших керівників компанії, критичним моментом успіху стає пере-
дача повідомлень [61, c. 277]. 

У компанії Shell встановлено, що одним з наріжних каменів успіху є 
поєднання роботи розвідки з процесом розробки стратегії. Як показує рису-

нок 4.2, сукупність різних елементів роботи конкурентної розвідки стала 
невід'ємною частиною процесу перегляду корпоративної стратегії та є зов-

нішнім стрес-тестом для припущень про бізнес і бізнес-стратегії. 
На основі схеми Б. Джілада запропонуйте свою для конкретного укра-

їнського підприємства. Як за допомогою інструментів конкурентної розвід-

ки ви будете забезпечувати його перспективний розвиток на ринку? 

В 
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Рисунок 4.2 – Як розвідка підтримує стратегію компанії Shell 

Джерело: [61, c. 277]. 

 

4.2. Сутність економічної безпеки бізнесу 
 

Економічна система будь-якого суспільства як матеріальна база наці-
ональної безпеки складається з сотень тисяч господарюючих суб'єктів. Тому 

успішне, повноцінне і ефективне виконання завдань, що стоять перед націо-

нальною економікою, багато в чому залежить від результативності їх діяль-

ності. У тому випадку, коли економіка спирається на потужну виробничу 

базу, на міцні, високорозвинені виробничі одиниці, здатні успішно досягати 
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поставлених цілей, вся сукупність економічних потреб суспільства буде за-
довольнятися своєчасно і повно [57, c. 36]. 

За умов ринкової економіки виробничі одиниці, що існують в різних 

організаційно-правових формах, організовують свою діяльність за умов не-
визначеності, непередбачуваності. Тривала і дуже глибока економічна криза 
породила багато непередбачених небезпек та загроз бізнесу, що зароджуєть-
ся в нашій країні і ще не зміцнів. Крім того, на розвиток підприємництва 
впливають і такі фактори, як нестабільна політична та соціально-економічна 
ситуація в країні, міжнаціональні, регіональні, територіальні конфлікти, не-
досконалість комерційного законодавства, криміналізація суспільства, шах-

райство, корупція та ін. Все це різко загострило проблему забезпечення еко-

номічної безпеки підприємства. 
Підприємство – це не тільки будівлі, споруди, засоби виробництва, 

робоча сила тощо, це, перш за все, працюючий організм, який випускає 
продукцію, перебуваючи в постійному заплутаному клубку зв'язків і відно-

син в певному навколишньому середовищі. У найзагальнішому вигляді під 

підприємством розуміється самостійний господарюючий суб'єкт з правом 

юридичної особи, який на основі наявних у нього ресурсів виробляє і реалі-
зує продукцію, виконує роботи та надає послуги. Все це повинно врахову-

ватися при забезпеченні його безпеки. 

Економічна безпека підприємства – це такий стан господарського 

суб'єкта, при якому він при найбільш ефективному використанні доступних 

ресурсів домагається запобігання, ослаблення або захисту від існуючих не-
безпек і загроз або інших непередбачених обставин і в повному обсязі за-
безпечує досягнення цілей бізнесу за умов конкуренції та господарського 

ризику [68, c. 12]. 

Таке розуміння економічної безпеки підприємства дозволяє показати, 

що виробниче підприємство, перебуваючи в ситуації невизначеності, непе-
редбачуваності, зміни як внутрішніх умов господарювання, так і зовнішніх: 

політичних, макроекономічних, екологічних, правових, приймає ризикові 
рішення за умов жорсткої конкуренції, домагається запобігання, ослаблення 

або захисту від існуючих або прогнозованих небезпек і загроз; що за даних 

умов воно забезпечує досягнення цілей бізнесу. Таким чином, у даній ситу-

ації корпоративні ресурси підприємства (земля, капітал, кадровий потенці-
ал, підприємницькі здібності менеджерів, інформація, інтелектуальна влас-
ність, технологія тощо) використовуються не тільки для запобігання небез-
пекам і загрозам, але й перш за все – для досягнення цілей бізнесу. Вияв-

лення, запобігання небезпекам і загрозам, використання корпоративних ре-
сурсів в непередбаченій ситуації для недопущення непоправного збитку, 
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прийняття ризикових рішень, боротьба з конкурентами тощо – це шлях 

створення умов для досягнення стратегічних цілей підприємницької діяль-

ності, забезпечення стійкого інтенсивного розвитку підприємства, його еко-

номічної незалежності. 
Безсумнівно, що перехід до ринкової економіки, поява великої кілько-

сті підприємств різноманітних організаційно-правових форм, які базуються 

на різних формах власності, поява всіляких способів конкурентної бороть-

би, недосконалість законодавчої бази, слабкість державних структур, по-

кликаних створити нормальні умови для розвитку бізнесу, криміналізація 

господарського життя і багато інших причин поставили господарюючі су-

б'єкти в умови, коли вони змушені приділяти значну увагу питанням забез-
печення своєї економічної безпеки. 

В даній економічній ситуації виробничі одиниці мають повне право 

економічної самостійності. Вони самі визначають свою економічну політи-

ку, формують портфель замовлень, організовують виробництво і збут про-

дукції, повністю відповідають за результати господарської діяльності. Все 
це, безумовно, актуалізує проблему забезпечення економічної безпеки біз-
несу за сучасних умов. 

Очевидно, що забезпечення економічної безпеки виробничої діяльно-

сті вимагає створення на підприємстві власної системи безпеки (рисунок 

4.3). Даючи характеристику системі безпеки підприємства, слід відразу ж 

визначитися в деяких положеннях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.3 – Система економічної безпеки підприємства 
Джерело: [57, c. 40]. 

 

По-перше, система безпеки підприємства не може бути однаковою для 

всіх. Вона унікальна на кожному підприємстві, так як залежить від рівня роз-
витку і структури виробничого потенціалу, ефективності його використання 
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та спрямованості виробничої діяльності, кваліфікації кадрів, виробничої дис-
ципліни, від стану навколишнього середовища, виробничих зв'язків підпри-

ємства, конкурентного середовища, ризикованості виробництва тощо. 

По-друге, система безпеки підприємства є самостійною, відокремле-
ною від аналогічних систем інших виробничих одиниць. Але її відокремле-
ність є відносною, так як система безпеки підприємства – це складовий еле-
мент безпеки вищого рівня: міста, регіону, країни. Дуже багато завдань, що 

стоять перед системою безпеки підприємства, не можуть бути виконані са-
мостійно, без рішень, прийнятих на вищому системному рівні, і перш за все 
на державному. Саме на цьому рівні приймаються найважливіші політичні, 
макроекономічні, правові й інші рішення, що створюють середовище безпе-
ки виробничої діяльності. Служба безпеки конкретного підприємства зале-
жить і від активності протидії службам безпеки конкурентних підприємств, 

і перш за все їх розвідувальних підрозділів. Вона створюється і функціонує 
на основі прийнятих в країні законодавчих актів, наявності та можливостей 

придбати засоби захисту, рівня підготовки та кваліфікації кадрів тощо. 

По-третє, система безпеки підприємства є комплексною. Вона покли-

кана забезпечити безпеку економічну, науково-технологічну, кадрову, інте-
лектуальну, екологічну, інформаційну, фізичну, техногенну, пожежну тощо. 

Значить, в її складі повинні бути відповідні елементи, органи, сили і засоби. 

Метою системи безпеки є своєчасне виявлення і запобігання як зовні-
шнім, так і внутрішнім небезпекам і загрозам, забезпечення захищеності ді-
яльності підприємства і досягнення цілей бізнесу. Досягти поставленої мети 

можна на основі розв’язання цілого комплексу задач. До найбільш значу-

щих з них можна віднести такі: 
� виявлення реальних і прогнозування потенційних небезпек і загроз; 
� знаходження способів запобігання їм, ослаблення або ліквідації нас-

лідків їх впливу; 

� знаходження сил і засобів, необхідних для забезпечення безпеки під-

приємства; 
� організація взаємодії з правоохоронними та контролюючими органа-

ми з метою запобігання і припинення правопорушень, спрямованих проти 

інтересів підприємства; 
� створення власної відповідної небезпекам та загрозам служби безпеки 

підприємства тощо. 

Система безпеки підприємства покликана виконувати певні функції. 
До найбільш значущих з них слід віднести прогнозування, виявлення, попе-
редження, ослаблення небезпек і загроз; забезпечення захищеності діяльно-

сті підприємства і його персоналу, збереження його майна, створення спри-
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ятливого конкурентного середовища, ліквідація наслідків завданих збитків 

тощо. 

Система безпеки підприємства будується на певних принципах [68, c. 

14-16]: 

А. Комплексність або системність. Цей принцип передбачає ство-

рення такої системи безпеки, яка забезпечила б захищеність підприємства, 
його майна, персоналу, інформації, різних сфер діяльності від усіх можли-

вих небезпек і загроз, форс-мажорних обставин, тобто система безпеки, її 
складові елементи, сили, кошти повинні бути достатніми, щоб забезпечити 

економічну, екологічну, науково-технологічну, кадрову, пожежну та інші 
види безпеки. 

У забезпеченні безпеки підприємства повинні брати участь не тільки 

штатні співробітники та спеціальні служби, але і практично всі співробітни-

ки підприємства. Організаційною формою комплексного використання сил і 
засобів повинна стати програма із забезпечення безпеки підприємства. 

Пріоритет заходів попередження (своєчасність). Система безпеки по-

винна бути побудована таким чином, щоб вона могла на ранніх стадіях ви-

являти різні деструктивні чинники, вживати заходи щодо запобігання їх 

шкідливому впливу і нанесенню шкоди підприємству. Реалізація даного 

принципу економічно значно вигідніша, ніж усунення завданої шкоди. 

Б. Безперервність. Система безпеки повинна бути побудована таким 

чином, щоб вона діяла, постійно захищаючи інтереси підприємства за умов 

ризику і протидії зловмисникам. 

В. Законність. Вся робота із забезпечення безпеки підприємства по-

винна здійснюватися на основі чинного законодавства і не суперечити йому. 

Ті заходи безпеки, які розробляються на самому підприємстві, також пови-

нні проводитися в рамках чинних правових актів. 

Г. Плановість. Даний принцип вносить організованість в функціону-

вання системи безпеки. Він дозволяє кожному учаснику процесу діяти логі-
чно, послідовно, суворо виконуючи покладені на нього обов'язки та вико-

нуючи поставлені перед ним завдання. Діяльність із забезпечення безпеки 

організовується на основі єдиного задуму, викладеного в комплексній про-

грамі та конкретніих планих за окремими напрямками і підвидами безпеки. 

Д. Ощадливість. Система безпеки повинна бути вибудувана таким 

чином, щоб витрати на її забезпечення були економічно доцільними, а вар-

тість витрат повинна бути оптимальною і не перевищувати той рівень, при 

якому втрачається економічний сенс їх застосування. 

Е. Взаємодія. Для забезпечення безпеки підприємства необхідно, щоб 

зусилля всіх осіб, підрозділів, служб, що її забезпечують, були скоордино-
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ваними. Всі суб'єкти – учасники даного процесу повинні взаємодіяти один з 
одним. Вони повинні чітко знати, хто за що відповідає і хто що робить. Від 

узгодженості в діяльності всіх учасників процесу залежить успіх справи, кі-
нцевий результат і досягнення поставленої мети. 

Принцип взаємодії передбачає також встановлення тісних ділових 

контактів і узгодження дій із зовнішніми організаціями (правоохоронними 

органами, місцевими або районними службами безпеки, органами влади 

тощо), здатними надати необхідну допомогу в забезпеченні безпеки під-

приємства. Виконати це завдання може комітет (група, рада тощо) безпеки 

підприємства. 
Є. Поєднання гласності та конфіденційності. Система основних 

заходів безпеки повинна бути відома всім співробітникам підприємства, і в 

цілях забезпечення безпеки її вимоги повинні виконуватися. Це дозволить 

своєчасно виявити та запобігти потенційним і реальним небезпекам та за-
грозам. У той самий час цілий ряд способів, сил, коштів, методів забезпе-
чення безпеки повинні бути законспіровані та відомі дуже вузькому колу 

фахівців. Це дає можливість більш ефективно боротися як з внутрішніми, 

так і з зовнішніми загрозами, своєчасно запобігати нанесенню шкоди під-

приємству. 

Ж. Компетентність. Питання забезпечення безпеки підприємства є не 
другорядним, а життєво важливим. У результаті навмисних дій зловмисни-

ків, недобросовісної конкуренції, прийняття катастрофічно ризикованих рі-
шень тощо підприємству може бути завдано непоправної шкоди. Тому пи-

таннями забезпечення безпеки підприємства повинні займатися не дилетан-

ти, а професіонали, які знають сутність проблеми та вміють своєчасно оці-
нити обстановку і прийняти правильне рішення. 

Система безпеки підприємства визначається відповідно до проведеної 
політики та стратегії безпеки. 

З. Політика безпеки являє собою систему поглядів, заходів, рі-
шень, дій в галузі безпеки, які створюють умови, сприятливе середовище 

для досягнення цілей бізнесу, тобто політика безпеки, що проводиться, 

дозволяє підприємству виконувати виробничу програму, випускати кон-

курентоспроможну продукцію (товари, послуги, роботи), підвищувати 

ефективність виробництва, примножувати власність, отримувати необ-

хідний прибуток тощо. 

Під стратегією безпеки розуміється сукупність найбільш значущих 

рішень, спрямованих на забезпечення програмного рівня безпеки функціо-

нування підприємства. Стратегії безпеки за своїм змістом бувають різними. 

Можна виділити три типи. 
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1. Стратегія, пов'язана з необхідністю раптово реагувати на загрози ви-

робничої діяльності, майну, персоналу тощо, що реально виникли, тобто в 

даному випадку діє принцип «загроза–відображення». Створені (часто по-

спішно) для виконання цього завдання підрозділи, служби, виділені сили та 
засоби можуть послабити або запобігти впливу загроз, і в той самий час 
може виникнути ситуація, коли підприємству буде завдано шкоди. 

2. Стратегія, орієнтована на прогнозування, завчасне виявлення небезпек 

і загроз, цілеспрямоване дослідження економічної та криміногенної ситуації 
як всередині підприємства, так і в навколишньому середовищі. Виділені для 

виконання цього завдання фахівці, сформовані підрозділи та служби безпе-
ки створюють можливість усвідомлено і цілеспрямовано проводити роботу 

з формування сприятливих умов підприємницької діяльності. 
3. Стратегія безпеки, спрямована на відшкодування (відновлення, ком-

пенсацію) завданих збитків. Дана стратегія може вважатися прийнятною 

лише тоді, коли збиток можна відшкодувати або коли немає можливості 
здійснити стратегію першого і другого типів. 

На нашу думку, система безпеки підприємства є обмеженою мно-

жиною взаємопов'язаних елементів, що забезпечують безпеку підприємс-

тва і досягнення ним цілей бізнесу. Складовими елементами такої систе-

ми є об'єкт і суб'єкт безпеки, механізм забезпечення безпеки, а також 

практичні дії щодо забезпечення безпеки. Розглянемо ці елементи докла-

дніше (рисунок 4.3). 

Об'єктом безпеки виступає все те, на що спрямовані зусилля щодо 

забезпечення безпеки. До них слід віднести такі: 
а) різні види діяльності підприємства (виробнича, комерційна, поста-

чальна, управлінська та ін.); 

б) майно і ресурси підприємства (фінансові, матеріально-технічні, ін-

формаційні, інтелектуальні та ін.); 

в) персонал фірми, її керівники, акціонери, різні структурні підрозді-
ли, служби, партнери, співробітники, які володіють інформацією, що стано-

вить комерційну таємницю, та ін. 

Суб'єктами безпеки підприємства є ті особи, підрозділи, служби, 

органи, відомства, установи, які безпосередньо займаються забезпечен-

ням безпеки бізнесу. З огляду на багатоаспектність діяльності щодо за-

безпечення безпеки підприємства, охопити її забезпечення за допомогою 

одного-двох органів недостатньо. Тому до суб'єктів безпеки підприємства 

належать багато органів. Всі вони можуть бути класифіковані за різними 

ознаками. 
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Рисунок 4.4 – Система економічної безпеки підприємства 
Джерело: [68, c. 18]. 

 

Залежно від приналежності суб'єкти безпеки можна розділити на дві 
групи: 

� перша – служби, що займаються цією діяльністю безпосередньо на 
підприємстві; 

� друга – зовнішні органи та організації. 
Залежно від безпосередньої участі: 

� спеціальні суб'єкти; 

� напівспеціальні; 
� весь інший персонал фірми. 
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Залежно від впливу (впливу) на об'єкт безпеки: 

� прямого призначення; 

� непрямого призначення. 

Залежно від легітимності: 
� офіційні органи; 

� кримінальні структури («даху»). 

Залежно від підпорядкованості: 
� державні органи; 

� недержавні органи. 

Синтезувавши представлену класифікацію суб'єктів безпеки, виділимо 

дві групи і дамо їх характеристику. До першої групи належать ті суб'єкти, 

які входять до структури самого підприємства і виконують завдання щодо 

забезпечення його безпеки (I). До складу цієї групи входять спеціальні су-

б'єкти (служба безпеки або охорона, пожежна команда, рятувальна служба 
та ін.); напівспеціальні (юридичний відділ, фінансова служба, медична час-
тина та ін.); весь інший персонал фірми, який також піклується про безпеку 

свого підприємства. 
До другої групи суб'єктів належать ті, які знаходяться за межами під-

приємства і не підкоряються його керівництву (II). Це, перш за все, держав-

ні органи, які створюють умови забезпечення безпеки підприємства. До них 

належать такі: 
� законодавчі органи, які приймають закони, що створюють правову ос-

нову діяльності щодо забезпечення безпеки на рівні держави, регіону, під-

приємства і особистості; 
� виконавчі органи влади, що проводять політику безпеки та деталізу-

ють механізм безпеки; 

� судові органи, що забезпечують дотримання законних прав підприєм-

ства і його співробітників; 

� державні інститути, які здійснюють охорону кордону, митний, валют-
но -експортний, податковий контроль і т. п.; 

� правоохоронні органи, які ведуть боротьбу з правопорушеннями і зло-

чинами; 

� система науково-освітніх установ, що реалізують завдання щодо нау-

кового опрацювання проблем безпеки та підготовки кадрів. 

З початком ринкових реформ паралельно з державними стали утворю-

ватися недержавні організації, агентства, установи. Це різні приватні охо-

ронні та детективні організації, аналітичні центри, інформаційні служби; 

навчальні, наукові та консультаційні організації тощо. Вони, як правило, за 
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плату надають послуги з охорони об'єктів, забезпечують захист інформації, 
комерційної таємниці, накопичують і надають інформацію про конкурентів, 

ненадійних партнерів тощо. Світовий досвід свідчить, що в основному саме 
недержавні організації виконують завдання щодо забезпечення безпеки під-

приємництва. 
 

----------*---------- 

 

Оцінка криміналізації господарського життя 

Криміналізація господарського життя призвела до того, що на 

ринку охоронних послуг з'явилися і кримінальні структури, так 

звані «дахи», які на основі загроз, шантажу, насильства, погромів, екс-

плуатуючи підприємців, втягують їх до кримінального бізнесу. Як прави-

ло, «дах» забезпечує організовану злочинну групу, яка за винагороду на-

дає прикриття підприємству або окремій особі, що має суттєві доходи. 

Найбільш поширеними видами послуг «даху» є захист від домагань, ви-

магань, нападів інших організованих злочинних груп, забезпечення осо-

бистої безпеки підприємців, протидія конкурентам фірми; залагодження 

суперечок з партнерами, стягнення прострочених боргів з боржників та 

ін. Про поширення вимагань в нашій країні свідчать дані, які слід навести 

в таблиці 4.1. 

 

Таблиця 4.1 – Динаміка зареєстрованих в країні / регіоні вимагань 

Роки Виявлено осіб, які їх вчинили Виявлено злочинів 

   

   

Джерело: розробка авторів. 

 

Формування системи безпеки, і перш за все створення її органів (су-

б'єктів), залежить від розмірів підприємства, його економічних, фінансових, 

виробничо-технічних, інформаційних, інтелектуальних, професійних, орга-
нізаційних та інших можливостей. Як показує досвід, малі підприємства 
найчастіше користуються послугами зовнішніх спеціалізованих приватних 

організацій: консалтингових, охоронних, інформаційних та ін. До них нале-
жать реєстраційні палати, фірми з підбору і атестації кадрів, кредитні бюро, 

які надають інформаційні послуги щодо ділового реноме партнерів, їх пла-
тоспроможності, центри маркетингових досліджень, приватні охоронні та 
детективні організації тощо. 

В 
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Середні підприємства можуть використовувати комбіновану систему 

безпеки. З одного боку, за необхідності отримувати послуги від зовнішніх 

організацій, з другого – активно спиратися на можливості своїх служб і під-

розділів, наприклад, таких як юридичного та фінансового відділів і служб 

маркетингу, охорони, техніки безпеки, кадрів, економічного аналізу, пропу-

скного режиму, діловодства тощо. З метою підвищення ефективності діяль-

ності служб і підрозділів із захисту економічних інтересів фірми на підпри-

ємстві повинен бути створений координуючий (керуюючий) орган або при-

значений один з керівників, який відповідає за економічну безпеку. 

За запропонованою формою оціните криміногенність господарської 
(підприємницької, комерційної) діяльності в вашому місті, районі, регіоні. 

 

----------*---------- 

 

Побудова механізму забезпечення системи безпеки підприємства 
Для великого підприємства доцільно створення своєї власної служби 

безпеки. Як правило, всю діяльність щодо забезпечення безпеки 

координує один з керівників підприємства. Для вироблення пропозицій і 
для виконання консультативних функцій може створюватися рада з безпеки. 

Служба безпеки може включати найрізноманітніші відділи, групи, підрозді-
ли. До найбільш значущих з них слід віднести підрозділи охорони режиму, 

по роботі з кадрами, спеціального документообігу з грифом «для службово-

го користування», інженерно-технічного захисту, розвідки і контррозвідки 

(детективна група), інформаційно-аналітичної діяльності, оперативного реа-
гування, кризову групу. 

Одним з найбільш значущих елементів системи безпеки підприємства 
є механізм її забезпечення, який являє собою сукупність законодавчих актів, 

правових норм, спонукальних мотивів і стимулів, методів, заходів, сил і за-
собів, за допомогою яких суб'єкт впливає на об'єкт для досягнення цілей 

безпеки і виконання поставлених задач. 

Використовувані сили та засоби, як правило, поділяють на кілька 
груп: фінансові, кадрові, організаційні, технічні, інформаційні, правові, ін-

телектуальні та ін. За їх допомоги виконуються завдання щодо забезпечення 

безпеки. Так, наприклад, за допомогою технічних засобів, таких як відео-, 

радіоапаратура, загородження, охоронно-пожежні системи тощо, викону-

ються завдання зі спостереження за об'єктами. За допомогою організаційних 

заходів створюються спеціальні підрозділи, зони безпеки, спеціальні пости, 

патрулі тощо. Фінансові кошти необхідні для придбання технічних пристро-

їв безпеки, утримання служби безпеки, підготовки кадрів, стимулювання 

В 
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праці тощо. Аналогічним чином за прямим призначенням використовують-

ся й інші сили та засоби. 

Використовуючи роботи І. Грузова [56], побудувати у вигляді схеми 

механізм забезпечення безпеки знайомого вам підприємства. При цьому зве-
рніть увагу на зворотні зв'язки в побудованому вами механізмі, які надають 

стійкість його функціонуванню. 

 

4.3. Загрози економічній безпеці бізнесу 
 

Розробка концепції економічної безпеки підприємства та створення 

системи її забезпечення передбачає виявлення, урахування і знаходження 

способів запобігання або ослаблення впливу чинників ризику, основних не-
безпек і загроз підприємницької діяльності (див. пункт 4.8.2).  

Як зазначалося раніше, однією з найважливіших характерних рис під-

приємництва є комерційний ризик. Підприємець, приймаючи господарські 
рішення, діє на свій страх і ризик, і не завжди його підприємство у змозі ви-

тримати жорстке випробування конкуренцією і тими обставинами, в яких 

виявляється бізнес [57, c. 51].  

Все це ставить підприємця в умови, коли він повинен заздалегідь вра-
ховувати джерела і фактори комерційного ризику, небезпеки та загрози еко-

номічній безпеці підприємницької діяльності. Під фактором ризику в бізнесі 
розуміється причина, рушійна сила, здатна породити небезпеку або призве-
сти до шкоди, збитку. Джерела небезпеки – це умови та чинники, які прихо-

вуть в собі та за певних умов самі по собі або в різній сукупності виявляють 

ворожі наміри, шкідливі властивості, деструктивну природу. За своїм гене-
зисом вони мають природне, техногенне і соціальне походження.  

Не вдаючись до детального аналізу і розгляду факторів ризику, слід 

зазначити, що, по-перше, факторів ризику, небезпек, загроз та інших де-
структивних обставин, які можуть вплинути на результати фінансово-

господарської діяльності підприємства, безліч; по-друге залежно від умов 

розвитку бізнесу значимість тих чи інших факторів може змінитися; по-

третє, всі фактори ризику, небезпеки і загрози можуть бути згруповані за 
різними класифікаційними ознаками. 

1. Так, залежно від можливості їх прогнозування слід виділити небез-
пеки або загрози передбачувані та непередбачувані. До перших належать ті, 
які, як правило, виникають за певних умов, відомі з досвіду господарської 
діяльності, своєчасно виявлені та узагальнені економічною наукою.  

Непередбачувані виникають раптово, несподівано. Вони пов'язані, як 

правило, з непередбаченими діями конкурентів, партнерів, зі зміною право-
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вого поля, деформацією соціально-економічної або політичної ситуації, 
форс-мажорними обставинами (аварії, стихійні лиха) тощо. У цій ситуації 
завдання підприємців, менеджерів різних рівнів своєчасно виявити ці небез-
пеки або загрози та послабити їх негативні дії.  

2. Небезпеки та загрози економічній безпеці підприємства залежно 

від джерела виникнення ділять на об'єктивні та суб'єктивні. Об'єктивні ви-

никають без участі та мимо волі підприємства або його службовців, неза-
лежні від прийнятих рішень, дій менеджера. Це стан фінансової кон'юнк-

тури, наукові відкриття, форс-мажорні обставини тощо; їх необхідно роз-
пізнавати і обов'язково враховувати в управлінських рішеннях. Суб'єктивні 
породжені навмисними або ненавмисними діями людей, різних органів і 
організацій, у т. ч. державних і міжнародних підприємств конкурентів, то-

му і запобігання їм багато в чому пов'язане з впливом на суб'єктів економі-
чних відносин.  

3. Залежно від можливості запобігання виділяють фактори форс-
мажорні та не форс-мажорні. Перші відрізняються непереборністю впливу 

(війни, катастрофи, надзвичайні лиха, які змушують вирішувати і діяти всупе-
реч наміру). Другі можуть бути відвернені своєчасними та правильними діями.  

4. За ймовірністю настання всі деструктивні чинники (виникнення зо-

ни ризику, виклик, небезпека, загроза) можна розділити на явні, тобто реа-
льно існуючі, видимі, та латентні, тобто приховані, ретельно замасковані, 
що важко виявляються. Вони можуть виявитися раптово, тому їх відбиття 

потребує прийняття термінових заходів, додаткових зусиль і коштів.  

5. Небезпеки та загрози можуть класифікуватися і за об'єктом посягання: 
персонал, майно, техніка, інформація, технології, ділове реноме тощо. 

6. За природою виникнення можна виділити політичні, економічні, тех-

ногенні, правові, кримінальні, екологічні, конкурентні, контрагентські та ін.  

7. Залежно від величини втрат або шкоди, до яких може призвести дія 

деструктивного чинника, небезпеки та загрози можна поділити на ті, що ви-

кликають труднощі, значні та катастрофічні. А за ступенем ймовірності – 

неймовірні, малоймовірні, ймовірні, дуже ймовірні, цілком ймовірні.  
8. Найбільшого поширення в науці отримало виділення небезпек і за-

гроз залежно від сфери їх виникнення [57, c. 53-54]. За цією ознакою розріз-
няють внутрішні та зовнішні.  

Зовнішні небезпеки та загрози виникають за межами підприємства. 
Вони не пов'язані з його виробничою діяльністю. Як правило, це така зміна 
навколишнього середовища, яка може завдати підприємству збитків. 

Внутрішні чинники пов'язані з господарською діяльністю підприєм-

ства, його персоналу. Вони обумовлені тими процесами, які виникають в 
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ході виробництва і реалізації продукції і можуть чинити свій вплив на ре-
зультати бізнесу. Найбільш значні з них такі: якість планування і прийняття 

рішення, дотримання технології, організація праці та робота з персоналом, 

фінансова політика підприємства, дисципліна і багато інших.  

Іноді внутрішні та зовнішні небезпеки та загрози підприємства зво-

дять до тих, які можуть завдати шкоди економічній безпеці держави, напри-

клад переважання сировинних товарів в українському експорті, що склало-

ся, високий рівень зовнішнього боргу, структурна деформованість економі-
ки, низька конкурентоспроможність національної економіки тощо. На нашу 

думку, цей стан повинен бути конкретизований, а небезпеки та загрози ви-

значені не взагалі, а стосовно господарської діяльності підприємства.  
Як внутрішніх, так і зовнішніх факторів ризику величезна кількість. Це 

обумовлено, перш за все, тиєю різноманітністю зв'язків і відносин, в які обо-

в'язково вступає підприємство. В ході матеріальних, фінансових, інформа-
ційних, кадрових та інших зв'язків відбувається обмін, споживання і перемі-
щення сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, верстатів, машин, об-

ладнання, інвестицій, технологій, коштів, готової продукції (товарів і послуг) 
тощо. Всі ці зв'язки та відносини виникають в конкретних політичних, соціа-
льно-економічних, природно-кліматичних та інших умовах, які склалися як в 

масштабах всієї країни, так і на рівні певного конкретного регіону. Саме кон-

кретна ситуація в тому чи іншому населеному пункті, регіоні, де діє підпри-

ємство, може зробити істотний вплив на результати господарської діяльності.  
За умов конкуренції (добросовісної або недобросовісної) будь-який з 

потоків може бути перерваний або порушений, отже, діяльність підприємс-
тва піддається постійній небезпеці. Зрив каналів зв'язку може відбутись че-
рез одну з таких причин:  

� раптові зміни навколишнього середовища, що змушують підприємст-
во переглянути умови договору (контракту) (зміна цін, податкового законо-

давства, соціально-політичної ситуації та ін.); 

� поява більш вигідних пропозицій (більш рентабельний договір, більш 

привабливі умови роботи та ін.); 

� зміна цільових установок; 

� зміна особистих відносин між керівниками; 

� зміна фізичних умов переміщення товарних, фінансових і трудових 

ресурсів (аварії, зміни митних умов, виникнення нових кордонів або регіо-

нальних відносин та ін.)  

До факторів, що впливають на результати господарської діяльно-
сті, можуть бути віднесені такі: стан підприємницького середовища, наяв-
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ність місцевих сировинних і енергетичних ресурсів, розвиток транспортних 

та інших комунікацій, наповнюваність ринку виробленої підприємством 

продукцією, стан конкурентів, наявність вільних трудових ресурсів, рівень 

їх професійної підготовленості, рівень соціальної та політичної напружено-

сті, орієнтування населення на продуктивну працю, рівень життя населення, 

його платоспроможність, криміналізація господарського життя (корумпова-
ність чиновників, ракет, економічна злочинність) і багато інших.  

Всі зовнішні чинники, що впливають на економічну безпеку підпри-

ємства, можна згрупувати, виділивши політичні, соціально-економічні, еко-

логічні, науково-технічні та технологічні, юридичні, природно-кліматичні, 
демографічні, криміналістичні та ін.  

До політичних факторів, що впливають на результати господарсь-

кої діяльності підприємства, належить, перш за все, політична ситуація, 

яка складається в країні та конкретному економічному регіоні. Стабіль-

ність політичної влади, той курс, який вона проводить на розвиток ринко-

вих реформ, підтримку підприємництва, демократизацію відносин влас-
ності, боротьбу з корупцією і криміналізацією господарського життя, мо-

же вчинити істотний вплив на результативність бізнесу. Істотний вплив 

на безпеку підприємництва надають і такі обставини, як стан міжнаціона-
льних, релігійних, етнополітичних, територіальних суперечок і конфлік-

тів, сепаратистські настрої окремих керівників, протиріччя між держав-

ними та регіональними органами, особливо з питань їх компетенції та 

відповідальності, та ін.  

Для успішного розвитку підприємництва особливу значущість мають 

соціально-економічні чинники, саме від них багато в чому залежать пра-
вила та умови ведення комерційної діяльності. До них можна віднести такі: 
стан грошової емісії в країні, а значить, і підтримання оптимального рівня 

грошової маси, і забезпечення нормального роду платежів, виплат заробіт-
ної плати, пенсійних посібників тощо; зміна правил валютного обігу; зміна 
тарифів на транспортні перевезення; плату за енергоносії, тобто контроль за 
природними монополіями.  

Підприємницька активність багато в чому залежить від відсоткових 

ставок по кредитах, від рівня інфляції, рівня зміни доходів трудящих і бага-
то чого іншого. Все це безпосередньо позначається на стані платоспромож-

ного попиту населення, коливанні цін на сировину, матеріали, комплектую-

чі, енергоносії, стан фінансового ринку (відплив або приплив фінансових 

ресурсів), на поведінці комерційних банків, розширення або скорочення 

сфер підприємництва. Для підприємств, пов'язаних з імпортом та експор-

том, істотним фактором ризику є курс гривні тощо.  
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Останнім часом на діяльність підприємств все більший вплив чинить 

екологічний фактор. На початковому етапі управління державою навко-

лишнім середовищем стоїть система прямих адміністративних заборон, що 

обмежують розвиток екологічно шкідливих виробництв, а в деяких випад-

ках – й їх закриття. У подальшому на зміну адміністративним заборонам 

приходять механізми охорони навколишнього середовища, що базуються на 
принципах екологічного нормування і платного природокористування. На 
основі гранично допустимих норм викиду або скиду забруднюючих речовин 

призначається плата за природокористування. Будь-яке порушення цих 

норм карається штрафами.  

Науково-технологічні чинники ставлять підприємству умови по-

стійного контролю за досягненнями науково-технічного прогресу, розроб-

ками нових технологій, матеріалів, впровадженням ноу-хау у виробництво, 

управління і організацію праці, реалізацію продукції тощо (рисунок 4.5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.5 – Система взаємозв'язків підприємства  
в ринковому середовищі та фактори впливу 

Джерело: [57, c. 57]. 
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З метою забезпечення високої конкурентоспроможності підприємства 
необхідна постійна інформованість про те, як ці нововведення запроваджу-

ють конкуренти.  

Підприємницька діяльність здійснюється в певному правовому полі. 
Тому дуже важливо знати, в якому стані знаходиться законодавство щодо 

організації бізнесу в країні та регіоні в даний час, які перспективи його змі-
ни. Особливу роль тут відіграє еволюція податкового законодавства, під-

тримка підприємництва, тобто існуюючі пільги та субсидії; стан законодав-

ства про власність, права та відповідальність підприємців, договірне право 

тощо. 

Соціально-культурна складова впливає на смаки, уподобання спо-

живачів, моду, соціальні пріоритети та ідеї.  
Природно-кліматичні умови об'єктивно впливають на витрати виро-

бництва. Їх сприятливий стан скорочує витрати; різного роду природні ка-
таклізми можуть породити непередбачувані проблеми.  

Особливий вплив надають на ринок праці демографічні чинники. 

Стан народжуваності та смертності, тривалість життя та його якість, стан 

здоров'я населення, рівень його освіченості багато в чому впливають на уко-

мплектованість підприємства робочою силою, її продуктивність і мотивацію 

праці.  
Останнім часом все більшого і більшого значення набувають криміна-

льні чинники, розгул економічної злочинності, корупції, інші форми зло-

чинного впливу на господарську діяльність. Це є живильним середовищем 

недобросовісної конкуренції, промислового шпигунства, комп'ютерної та 
інших форм злочинів, що завдають величезної шкоди бізнесу.  

Під впливом навколишнього середовища, різного роду чинників мо-

жуть виникнути багато десятків видів зовнішньої небезпеки і загроз еко-
номічній безпеці підприємства. До них можна віднести такі: несприятлива 
зміна політичної ситуації; макроекономічні потрясіння (кризи, порушення 

виробничих зв'язків, інфляція, втрата ринків сировини, матеріалів, енерго-

носіїв, готової продукції тощо); зміна законодавства, що впливає на умови 

господарської діяльності (податкового, відносин власності, договірного та 
ін.); нерозвиненість інфраструктури ринку; протиправні дії кримінальних 

структур; використання недобросовісної конкуренції; промислово-

економічне шпигунство; моральні (психологічні) погрози, залякування, ша-
нтаж і фізичний, небезпечний для життя вплив на персонал і їх сім'ї (вбивс-
тва, викрадення, побиття); розкрадання матеріальних засобів; протиправні 
дії конкурентів, їх прагнення заволодіти контрольним пакетом акцій; зара-
ження програм ЕОМ різного роду комп'ютерними вірусами; протизаконні 
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фінансові операції; надзвичайні ситуації природного і технічного характеру; 

несанкціонований доступ конкурентів до конфіденційної інформації, що 

становить комерційну таємницю; крадіжки фінансових коштів і цінностей; 

шахрайство; пошкодження будівель, приміщень і багато інших [53].  

Внутрішні ризики та загрози економічній безпеці бізнесу виникають 

безпосередньо в сфері господарської діяльності підприємства. Так, до осно-

вних факторів ризику в промисловому виробництві можна віднести такі: 
недостатній рівень технологічної дисципліни; позапланові зупинки облад-

нання; аварії; вимушене переналагодження обладнання; перебої в енерго-, 

водо-, теплопостачанні; подовження порівняно з плановими термінів ремон-

ту устаткування, порушення вентиляції, непідготовленість інструменталь-

ного господарства, вихід з ладу обчислювальної техніки, недостатня патен-

тна захищеність та ін. [57, с. 67]. 

До внутрішніх слід також віднести вибір ненадійних партнерів і інве-
сторів, відплив кваліфікованих кадрів, невірну оцінку кваліфікації кадрів, їх 

низьку компетентність, протиправні дії кадрових співробітників; порушення 

режиму збереження конфіденційної інформації; пожежі, вибухи; смерть 

провідних фахівців і керівників; залежність ряду керівників від криміналь-

ного світу; низький освітній рівень керівників; істотні упущення як в такти-

чному, так і в стратегічному плануванні, пов'язані, перш за все, з вибором 

мети, невірною оцінкою можливостей підприємства, помилками в прогно-

зуванні змін зовнішнього середовища.  
Виявлення та ідентифікація факторів ризику, небезпек і загроз – одне 

з найбільш важливих завдань забезпечення економічної безпеки. Керівник 

(менеджер вищої ланки), перебуваючи в області фатальної дії деструктив-

них чинників, змушений ризикувати, тобто приймати управлінські рішення 

за умовах недостатньої інформації про зміни та вплив як зовнішнього сере-
довища, так і непередбачуваності виникнення негативних внутрішніх обста-
вин, сподіваючись на удачу, що, природно, вимагає від нього точного роз-
рахунку, сміливості та рішучості. Менеджерам, навіть найталановитішим і 
досвідченим, заздалегідь складно передбачити, яка складеться кон'юнктура 
на ринку, які можуть виникнути технічні перешкоди або конструктивні 
проблеми, яким буде на ринку попит на продукцію, що випускається, які 
зміни відбудуться в навколишньому середовищі тощо.  

За цих умов виробничому підприємству, для того щоб домагатися ви-

конання поставлених перед ним завдань, мати потенціал успішного розвит-
ку, треба уникати прийняття надмірно ризикованих рішень. 

Менеджерам необхідно зробити таке: 
� з'ясувати можливі наслідки дій факторів ризику; 
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� визначити приховані перешкоди на шляху досягнення цілей бізнесу; 

� передбачити резервні можливості, підстрахуватися на випадок невда-
лого або небажаного розвитку подій.  

За подібних умов бізнесмен, вивчивши ринок, можливості конкурен-

тів, різноманітну, часто суперечливу інформацію, може передбачити заходи 

щодо нейтралізації або пом'якшення небажаних наслідків.  

Таким чином, розуміючи, що деструктивні чинники, які породжу-

ють ризик, не можуть бути усунені, об'єктивні, керівник повинен прийма-

ти господарські рішення на основі прийнятного ризику, коли фактори ри-

зику ретельно аналізуються, розглядаються можливі наслідки їх дій, вжи-

ваються заходи щодо ослаблення нанесеного ними збитку і забезпечення 

прийнятного для даного господарського суб'єкта рівня ризику. Викорис-

тання концепції прийнятного ризику дає підприємству можливість не 

скочуватися нижче від критичної межі та забезпечувати необхідний рі-
вень економічної безпеки.  

Очевидно, що управління комерційним ризиком є одним з найважли-

віших доданків забезпечення економічної незалежності підприємства, ство-

рення умов для досягнення цілей бізнесу. За умов сучасної України, коли 

загрозу суспільству становить криміналізація господарського життя, забез-
печення безпеки бізнесу багато в чому буде залежати від того, як підприєм-

ство силовими або іншими методами може протистояти шахрайству, рекету, 

розбою, промисловому шпигунству, недобросовісній конкуренції тощо.  

 

----------*---------- 

 
Оцінка ризиків. Оберіть будь-яке велике підприємство вашого 

регіону, передбачувану комерційну угоду або виконання контракту. 

Наведіть види ризиків, які загрожують цьому субагенту 

господарювання і його комерційній діяльності. Оцініть їх.  

 

 

4.4. Конкурентоспроможність бізнесу як фактор економічної безпеки 
 
Конкурентоспроможність – властивість товару, послуги, суб'єкта 

ринкових відносин виступати на ринку нарівні з присутніми там аналогіч-

ними товарами, послугами чи конкуруючими суб'єктами ринкових відносин 

[46, c. 385]. Використовуючи відомий алгоритм проф. Г. Мітцберга, уявімо 

це поняття таким чином (рисунок 4.6).  

В 
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Рисунок 4.6 – Дерево цілей для України 

Джерело: розробка авторів на основі алгоритму Г. Мітцберга. 
 

Конкурентоспроможність визначається такими індикаторами: 
� технічний рівень товару; 

� рівень маркетингу і рекламно-інформаційного забезпечення; 

� відповідність вимогам споживача, технічним умовам і стандартам; 

� організація сервісу, авторського нагляду, гарантійного забезпечення, 

навчання персоналу сторони, що придбає; 
� термін поставки (розробки, створення, продажу), гарантій; 

� ціна, умови платежів; 

� своєчасність появи даного товару на конкретному ринку; 

� політико-економічна ситуація в даному регіоні. 
Оцінка перерахованих властивостей лежить в основі поділу конкурен-

тоспроможності на високу, середню, низьку [49, с. 166].  
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Обов'язковими елементами конкурентоспроможності виступають такі:  
� група економічних індикаторів (ціна, витрати на експлуатацію, ути-

лізація); 

� група нецінових договорів (умови платежу, умови сервісу, рівень по-

стачальницько-збутової мережі, реклама, імідж тощо). 

Найважливіші фактори конкурентоспроможності:  
� ефективність витрат; 
� якість товару, послуги; 

� орієнтованість товару, послуги на певного споживача; 
� пропозиція продукції, якій споживачі віддають перевагу на відміну від 

продукції інших виробників 

Для оцінки рівня конкурентоспроможності використовується система 
показників, що включає такі:  

� поодинокі показники – відсоткове співвідношення величин будь-

якого технічного або економічного параметра товару або послуги та відпо-

відного параметра товару-конкурента; 
� груповий показник – зведений показник, який поєднує поодинокі 

показники та відображає рівень конкурентоспроможності за однаковими 

групами параметрів (технічні, економічні, нормативні);  
� інтегральний показник – кількісна характеристика конкурентоспро-

можності товару і послуги у вигляді відношення суми групового показника 
за технічними і неціновими параметрами до групового показника за еконо-

мічними параметрами. 

Для оцінки конкурентоспроможності використовуються диференційо-

ваний (за одиничними показниками), комплексний (за груповим) і змішані 
методи.  

Для підвищення рівня конкурентоспроможності підприємство пови-

нне розробити оптимальну стратегію.  

Процес формування стратегії будь-якого підприємства передбачає три 

рівні.  
I рівень означає вибір призначення підприємства, чітко вираженої 

причини його існування, кінцевої мети. 

II рівень означає формування на основі призначення підприємства 
стратегії підприємства (довгострокової, середньострокової, короткостроко-

вої), яка виступає як критерій для подальшого процесу прийняття рішень.  

III рівень передбачає розробку тактичних завдань, що забезпечують 

реалізацію стратегії підприємства.  
У стратегії підприємства розрізняють внутрішню і зовнішню мету.  
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Внутрішня мета полягає в просуванні його інтересів, у першу чергу, 

інтересів його власників.  

Зовнішня мета підприємства може бути досягнута за допомогою ефек-

тивного задоволення попиту покупців на продукцію підприємства, що можли-

во лише шляхом детального вивчення і навіть формування запиту споживачів.  

Керівник підприємства для здійснення стратегічних цілей повинен роз-
робити тактичні цілі та завдання, розраховані на короткочасний період, вста-
новити чіткий горизонт їх реалізації та визначити конкретне коло виконавців.  

 

----------*---------- 

 

Доповніть і перегляньте перелік найбільш привабливих 

сучасних видів бізнесу, які наведені у таблиці 4.2.  

 

Таблиця 4.2 – ТОП-10 найбільш привабливих галузей економіки 

№ з/п Вид діяльності 
1 Інтернет-торгівля 

2 Роздрібна торгівля одягом та взуттям 

3 Мережі будівельно-господарських гіпермаркетів 

4 Приватні медичні послуги 

5 Виробництво бутильованої питної води 

6 Виробництво молока і молочних продуктів 

7 Імпортери рибної продукції 
8 Виробництво будівельної та гірничовидобувної техніки 

9 Виробництво адаптерів і кабелів 

10 Будівельні матеріали 

Джерело: Horizon Capital (Инвестгазета. – 2012. – № 6). 

 

----------*---------- 

 

Використовуючи Додаток Е, визначте параметри економічної безпеки 

вашого підприємства (наприклад того підприємства, яке ви 

використовуєте як об'єкт вашого дипломного / магістерського 

дослідження). 

 

4.5. Державні концесії в системі економічної безпеки 
 
Концесія – надання з метою задоволення громадських потреб уповно-

важеним органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування 

В 

В 
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на підставі концесійного договору на платній та строковій основі юридичній 

або фізичній особі (суб’єкту підприємницької діяльності) права на створен-

ня (будівництво) та (або) управління (експлуатацію) об’єкта концесії (стро-

кове платне володіння), за умови взяття суб’єктом підприємницької діяль-

ності (концесіонером) на себе зобов’язань щодо створення (будівництва) та 
(або) управління (експлуатації) об’єктом концесії, майнових відповідально-

стей та можливого підприємницького ризику (ст. 1) [17]. 

Концесія – договір про передачу в експлуатацію природних багатств, 

підприємств та інших господарських об'єктів, що належать державі або му-

ніципалітету. Концесією називають також і саме підприємство, організоване 
на основі такого договору. Концесія, що надається державою іноземній фі-
рмі або приватній особі, регулюється законодавством цієї держави. Відпові-
дно до міжнародного права держава може достроково припинити дію кон-

цесії [49, c. 199]. 

Винагорода за концесію може виплачуватися користувачем у формі 
фіксованих разових (паушальних) або періодичних (роялті) платежів, відра-
хувань від виручки або в іншій формі, передбаченій договором. 

Правовласник може надати користувачеві право дозволяти іншим осо-

бам використання об'єкта концесії або її частини (право субконцесії). 
В Україні при концесії правовласник не має права визначати таке: 
� ціну продажу товару користувачем або ціну робіт (послуг), які ви-

конуються (надаються) користувачем; 

� встановлювати верхню чи нижню межу цих цін, а користувач не 
має права продавати товари, виконувати роботи або надавати послуги ви-

ключно певній категорії покупців (замовників) або виключно покупцям (за-
мовникам), які перебувають (проживають) на певній території. 

У комерційної концесії предметом договору (франчайзингу) є таке: 
� комплекс виняткових прав, закріплених за правовласником, що інди-

відуалізують його право або фірмове найменування або право на вироблені 
їм товари, виконувані роботи або надані послуги (право на товарний знак 

або знак обслуговування); 

� об'єктом договору є право користування «охороняється комерційною 

інформацією» і «комерційним досвідом» правовласника, що становить його 

комерційну таємницю. 

Концесійний договір підлягає обов'язковому письмовому оформлен-

ню і повинен бути зареєстрований у державному органі, який здійснює ре-
єстрацію правовласника, а якщо останній зареєстрований в іноземній дер-

жаві, то концесійний договір повинен бути зареєстрований в органі, який 

провів реєстрацію користувача.  
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Майном концесіонера є таке: 
� об'єкти, передавані державою (муніципалітетом) у тимчасове корис-

тування і розпорядження; 

� придбані концесіонером об'єкти (встановлене обладнання, споруджені 
будівлі і т. п.). 

Концесіонер повинен поставити завдання – ефективно використовува-
ти майно, що перебуває в його розпорядженні, з метою вилучення максима-
льно можливого прибутку, який він має право вивезти за кордон (або вивез-
ти за кордон частину готової продукції, що залишилася після розрахунків з 
державою-реципієнтом).  

Зрозуміло, вивезення валюти не сприяє економічній безпеці країни, 

однак приймаюча сторона змушена йти на це, якщо має на меті вирішити 

конкретні нагальні проблеми.  

Приймаюча країна повинна ставити перед концесіонером умови здій-

снення модернізації діючого виробництва на основі новітньої техніки та 
технології, що дасть можливість пожвавити економіку, знизити рівень без-
робіття. Саме таку мету має переслідувати країна-реципієнт.  

Інтереси країни перебування і концесіонера не збігаються, і ці супере-
чності містять в собі загрозу економічній безпеці країни-реципієнта. Для за-
побігання цим загрозам концесійний договір повинен балансувати ці інтере-
си. Приватні цілі необхідно погоджувати із загальнодержавними. Концесія 

має контролюватися державою, бо власником переданого майна в концесію 

є держава, незважаючи на те, що функція користування і розпорядження пе-
редається концесіонеру.  

При створенні концесій виникає запитання: що буде переважати – по-

зитивні чи негативні результати, з точки зору економічної безпеки. Перед 

країною-реципієнтом постає ряд проблем: необхідно створити законодавчу 

базу, яка регламентуватиме порядок передачі державного (муніципального) 

майна в концесію.  

Важливо мати на увазі, що забезпечити всеосяжний контроль за дія-

льністю концесіонерів практично неможливо, і тому елімінувати загрозу від 

їх функціонування на території країни-реципієнта не можна. Про це свід-

чить і світова практика, коли за допомогою концесій відбувалося пограбу-

вання країни, бо концесіонери прагнули туди, де перспектива збагачення 

була більш сприятливою.  

При організації концесій в Україні слід мати на увазі таке: вони роз-
ширюють зону для появи кримінальних елементів. Однак створення конце-
сії в Україні пожвавить конкурентну боротьбу, що неминуче буде стимулю-
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вати розвиток ринку. З другого боку, цілком можлива така конкуренція, яка 
пов'язана з порушенням певних норм, в результаті може виникнути недоб-

росовісна конкуренція.  

Виділяють такі основні принципи організації державних (муніципа-
льних) концесій: 

� зміцнення і розширення співпраці між українськими та іноземними 

державами; 

� сприяння підвищенню науково-технічного потенціалу країни; 

� відбір претендентів концесій з позитивною репутацією на світовому 

(національному) ринку; 

� гарантія по концесійному договору взаємовигідних умов учасникам 

угоди; 

� невтручання держави в виробничо-господарську діяльність концесій, 

крім законодавчо визначених підстав і в межах встановлених повноважень 

та ін. 

 
4.6. Екологічна безпека підприємства 
 

Глобальне погіршення екологічної ситуації ставить перед людством 

проблему переходу до безвідходної або маловідходної технології виробниц-

тва. Поряд з появою нових технологій збільшується і збиток, що наноситься 

екології людською господарською та іншою діяльністю у вигляді: 
– забруднення атмосфери; 

– ерозії та забруднення ґрунтів; 

– вирубки лісів; 

– руйнування озонового шару землі; 
– загибелі та вимирання багатьох видів тварин; 

– порушення екології світового океану; 

– загибелі великих водойм та інших лих. 

Ці та інші результати згубної діяльності людей відносно до навколи-

шнього природного середовища несуть реальні загрози існуванню людської 
цивілізації. 

Головними джерелами забруднення навколишнього середовища є 
такі: 

– промислові корпорації (через забруднені відходи виробництва); 
– випробування різних видів зброї; 
– державні програми технологічного розвитку, що недостатньо врахо-

вують побічні ефекти в екологічному аспекті. 
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Проблему екологічної безпеки ми розглядаємо на мікрорівні – на рівні 
діяльності підприємства. Вирішення цієї проблеми передбачає розробку не 
індивідуальних, регіональних або у рамках країни, а загальносвітових сис-
тем мінімально допустимого вмісту шкідливих речовин і відходів виробни-

цтва і в екологічних параметрах виробленої продукції. Свого роду обов'яз-
кова інтернаціоналізація норм мінімального вмісту шкідливих речовин обу-

мовлена можливістю ослаблення (під впливом промислових лобі) контролю 

за дотриманням екологічних норм шкідливих викидів і чистоти виробленої 
підприємствами продукції. 

За введення і використання світових норм свідчить також те, що ква-
ліфікаційний рівень фахівців цього напряму міжнародного співтовариства 
значно вищий порівняно з національним. 

І, нарешті, недостатнє дотримання екологічних норм однією або ря-

дом країн здатне завдати значної шкоди екології Землі. 
Практика показує, що підприємства не хочуть добровільно запрова-

джувати заходи, спрямовані на забезпечення екологічного контролю за про-

цесом виробництва і виробленою продукцією. Така поведінка підприємств 

пояснюється тим, що дотримання екологічних норм вимагає відомих додат-
кових витрат, пов'язаних, наприклад, з будівництвом очисних споруд або 

переорієнтацією технології на виробництво екологічно чистої продукції. 
Оскільки в діяльності підприємства найчастіше переважають комер-

ційні інтереси, то щоб домогтися дотримання ними норм екологічної безпе-
ки, у більшості держав світу широко використовуються системи штрафів за 
недотримання підприємствами національного екологічного законодавства. 

Слід зауважити, що діючі в Україні норми вмісту шкідливих речовин 

для вітчизняних підприємств менш жорсткі порівняно з країнами-членами 

ЄС. 

Вітчизняні вчені, фахівці в галузі екології пропонують організовувати 

в Україні підготовку висококваліфікованих економістів-менеджерів в галузі 
природокористування. Причому вноситься пропозиція передбачити в штат-
ному розкладі підприємства посади економіста-менеджера у сфері природо-

користування. Згідно з новим законом, якщо безграмотне розпорядження 

виробників призведе до надмірного забруднення навколишнього середови-

ща і завдасть шкоди здоров'ю населення, з винних запитають, у т. ч. і за від-

сутність фахівців з екологічною освітою. 

Важливе місце в екологічній безпеці підприємства займає екологічна 
експертиза, під якою розуміється відповідність передбачуваної господарсь-

кої та іншої діяльності екологічним вимогам і встановлення допустимості 
реалізації даного об'єкта. 
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Екологічна експертиза ґрунтується на таких принципах: 

– презумпції потенційної екологічної небезпеки будь-якої запланованої 
господарської діяльності; 

– обов'язковості проведення державної екологічної експертизи до при-

йняття рішень про реалізацію об'єкта; 
– комплексності оцінки впливу на навколишнє природне середовище 

господарської діяльності та її наслідків; 

– обов'язковості урахування вимог екологічної безпеки при проведенні 
екологічної експертизи; 

– достовірності та повноти інформації, представленої на екологічну екс-
пертизу; 

– незалежності експертів екологічної експертизи при здійсненні ними 

своїх повноважень у сфері екологічної експертизи; 

– наукової обґрунтованості, об'єктивності та законності висновків еко-

логічної експертизи; 

– гласності, участі громадських організацій, врахування громадської дум-

ки; 

– відповідальності учасників екологічної експертизи та зацікавлених 

осіб за організацію, проведення, якість екологічної експертизи. 

В Україні здійснюється державна екологічна експертиза і громадська 
екологічна експертиза. 

 

4.7. Напрями запобігання загрозам економічній безпеці підприємства 
 

Економічна безпека підприємства, його незалежність і недопущення 

скочування до зони критичного ризику можуть бути забезпечені, якщо бу-

дуть визначені найважливіші стратегічні напрями забезпечення безпеки біз-
несу, побудована чітка логічна схема своєчасного виявлення та ліквідації 
можливих небезпек і загроз, зменшення наслідків господарського ризику [57, 

c. 130]. 

Для створення надійної системи безпеки підприємства необхідно прове-
сти комплекс підготовчих заходів. Від цієї роботи багато в чому залежить те, 
які рішення будуть прийняті в цій області, яким чином будуть сформовані ор-

гани безпеки, які будуть виділені фінансові, матеріальні та людські ресурси, а 
в кінцевому рахунку – ефективність забезпечення безпеки бізнесу. Перш ніж 

приймати рішення, розробляти концепцію, складати систему планів тощо, не-
обхідно об'єктивно оцінити ситуацію, в якій знаходиться підприємство. 

Перш за все необхідно вивчити навколишнє середовище на макро- і 
регіональному рівнях, а також на рівні партнерів і конкурентів. Стан навко-
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лишнього середовища може або створити сприятливу ситуацію для безпеки 

бізнесу, або, навпаки, постійно ініціювати виникнення важкопрогнозованих 

небезпек і загроз. 
При оцінці навколишнього середовища повинні враховуватися багато 

моментів. Це політична і соціально-економічна ситуації в країні та регіоні, 
передбачуваність поведінки владних структур і напрямки проведеної ними 

політики, стан правової бази, наявність матеріально-сировинних, енергети-

чних і трудових ресурсів, криміногенна ситуація, стан ринкового середови-

ща: наявність необхідних ресурсів, ринків збуту, прийнятного рівня цін, 

конкурентоспроможності продукції, що випускається, можливостей зі вста-
новлення ділових контактів, наявність реальних і потенційних конкурентів, 

стан інфраструктури ринку та багато інших. 

Особлива увага має приділятися вивченню партнерів по ділових зв'яз-
ках, їх платоспроможності, ділового реноме. Досвід свідчить, що за умов 

ринкової економіки у випадках установлення ділових зв'язків з недобросові-
сними контрагентами за порушення ними договірних зобов'язань підприєм-

ству може бути нанесений значний економічний збиток. Серйозна увага по-

винна бути приділена конкурентам, так як в разі застосування ними методів 

недобросовісної конкуренції, про які вже йшлося, для підприємства можуть 

виникнути серйозні небезпеки та загрози з важкими економічними наслід-

ками. 

На підготовчому етапі вивчається не тільки навколишнє середовище, 
але й стан самого підприємства. Причому чим повнішою і детальнішою бу-

де інформація, тим більше можливостей буде для об'єктивно обґрунтовано-

го управлінського рішення щодо створення надійної системи безпеки. З ці-
єю метою необхідно оцінити стан забезпечення виробничого процесу різно-

го роду ресурсами, ступінь захищеності об'єктів безпеки підприємства, на-
дійність кадрового потенціалу і передусім тих, хто має доступ до комерцій-

ної таємниці та приймає відповідальні ризикові управлінські рішення; стан 

фінансової, інформаційної, кадрової, техніко-технологічної, екологічної, ін-

телектуальної, політико-правової та силової складових економічної безпеки; 

можливості підприємства щодо створення, утримання та оснащення власної 
служби безпеки тощо. 

На основі отриманої обширної інформації розробляється концепція 

економічної безпеки підприємства. У даний час у науковій літературі на-
водяться різні формулювання концепції безпеки [53; 66; 96; 103; 104; 113]. 

Не вдаючись до термінологічної дискусії, висловимо свою думку. Концеп-

ція економічної безпеки підприємства являє собою систему поглядів, ідей, 

цільових установок, пронизаних єдиним задумом на проблему безпеки ос-
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новних об'єктів безпеки підприємства, а також систему заходів, шляхів, 

напрямків досягнення поставлених цілей і створення сприятливих умов 

для досягнення цілей бізнесу за умов невизначеності, а також існування 

внутрішніх і зовнішніх загроз. Концепція – це не якась детальніша програ-
ма або план забезпечення безпеки, а принципова позиція, задум, система 
поглядів, вимог і умов організації заходів безпеки на різних етапах і рівнях 

виробничої діяльності, логічна схема (програма) функціонування системи 

безпеки підприємства. 
Концепція безпеки підприємства – це офіційно затверджений доку-

мент [57, c. 132-134]. 

Концепція економічної безпеки підприємства може включати 7 блоків. 
1. Опис проблемної ситуації в області безпеки підприємства: 
а) визначення стану навколишнього середовища; 
б) аналіз стану підприємства, його ресурсного потенціалу, ступеня за-

хищеності об'єктів безпеки, надійності кадрового потенціалу, стану його 

функціональних складових – фінансової, кадрової та інтелектуальної, пра-
вової, інформаційної, техніко-технологічної, силової тощо; 

в) виявлення потенційних і реальних небезпек і загроз, їх ранжування 

за ступенем значущості або небезпеки з часу настання або величиною мож-

ливо завданих збитків; 

г) визначення причин і факторів виникнення небезпек і загроз; 
д) прогнозування можливих негативних надалі окремих небезпек і за-

гроз, розрахунок можливого збитку; 

е) формулювання проблемної ситуації. 
2. Визначення цільової установки забезпечення безпеки: 
а) формулювання політики та стратегії безпеки; 

б) визначення мети безпеки; 

в) формулювання завдань, що сприяють досягненню мети та реалізації 
сформульованої політики та обраного типу стратегії. 

3. Побудова системи економічної безпеки підприємства: 
а) формулювання функцій системи безпеки підприємства та вибір тих 

принципів, на яких вона будується; 

б) визначення об'єктів безпеки та аналіз стану їх захищеності; 
в) створення органів (суб'єктів) забезпечення безпеки; 

г) розробка механізмів забезпечення безпеки; 

д) створення організаційної структури управління системою безпеки 

підприємства. 
4. Розробка методологічного інструментарію оцінки стану еконо-

мічної безпеки підприємства: 
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а) визначення основних критеріїв та показників стану економічної 
безпеки; 

6) вибір методів оцінки стану економічної безпеки підприємства; 
в) формування системи методів аналізу господарського ризику. 

5. Розрахунок сил і засобів, необхідних для забезпечення безпеки: 
а) розрахунок необхідної кількості матеріально-технічних, енергетич-

них та інших ресурсів, засобів захисту та охорони об'єктів безпеки; 

б) визначення необхідної кількості людських ресурсів і витрат на їх 

утримання і стимулювання праці; 
в) визначення фінансових витрат, необхідних для забезпечення безпе-

ки підприємства; 
г) зіставлення необхідних витрат з можливим збитком від впливу не-

безпек і загроз. 
6. Розробка заходів з реалізації основних положень концепції без-

пеки підприємства: 
а) визначення умов, необхідних і достатніх для реалізації концепції; 
б) знаходження джерел ресурсного забезпечення концепції; 
в) виділення фінансових коштів для реалізації концепції; 
г) розробка стратегічного плану (або програми), а також планів роботи 

структурних підрозділів служби безпеки щодо виконання завдань, визначе-
них концепцією; 

д) підготовка професійних кадрів для служби безпеки, а також на-
вчання співробітників фірми (в частині, що їх стосується) дотриманню пра-
вил безпеки, діям у надзвичайних ситуаціях, правилам пропускного режиму, 

роботі з грифованными документами, дотриманню комерційної таємниці 
тощо; 

е) створення певного типу служби безпеки та організація управління 

нею; 

ж) встановлення технічних засобів захисту та ін.; 

з) контроль за ефективністю виконання основних положень концепції 
економічної безпеки; 

і) розвиток системи безпеки підприємства, постійна адаптація її до мі-
нливих умов, удосконалення форм і методів її роботи. 

7. Висновки про необхідність розробки та реалізації концепції еко-
номічної безпеки підприємства та ефективності її застосування: 

а) відповідність концепції, сформульованих в ній цілей і завдань ство-

реної системи безпеки реальним і потенційним загрозам і небезпекам; 

б) ступінь достатності виділених ресурсів для реалізації концепції; 
в) здатність служби безпеки виконати поставлені перед нею завдання; 
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г) ефективність (економічна, виробничо-технічна, екологічна та ін.) 

реалізації концепції економічної безпеки підприємства. 
Найважливішим стратегічним напрямом забезпечення економічної 

безпеки підприємства є планування, яке здійснюється на основі виробленої 
концепції. Як відомо, планування – це складовий елемент управління, най-

важливіша його функція. Саме план вносить організуюче начало в процес 
виконання тих чи інших завдань. У ньому не тільки сформульовані заходи, 

але і визначена послідовність і терміни їх виконання, вказані виконавці і, що 

дуже важливо, визначені сили та засоби їх виконання. Чисто теоретично 

можна уявити багато десятки планів, які спрямовані на забезпечення еконо-

мічної безпеки підприємства. 
Планування починається з розробки стратегічного плану забезпечення 

економічної безпеки підприємства. Це найбільш загальний план, в якому за-
даються деякі кількісні орієнтири забезпечення функціональних складових і 
в цілому стану економічної безпеки підприємства, передбачається найбільш 

оптимальна схема використання в цих цілях ресурсів, розробляються орга-
нізаційні заходи та взаємодія структурних підрозділів. 

Забезпеченню економічної безпеки підприємства сприяють й інші 
плани: фінансовий, виробничий, поставок, планування персоналу тощо, а 
також плани роботи окремих структурних підрозділів. Хоча вони і не є спе-
ціальними планами щодо забезпечення безпеки, вони вносять стрункість, 

організованість у дію підрозділів і сприяють найбільш ефективному досяг-
ненню цілей бізнесу. 

Крім спеціального стратегічного плану забезпечення економічної без-
пеки, на підприємстві може розроблятися ціла гама інших потокових планів. 

Наприклад, плани забезпечення безпеки функціональних складових (фінан-

сової, інтелектуальної та кадрової, науково-технологічної, політико-

правової, екологічної, інформаційної, оптової); конкретні плани роботи 

структурних підрозділів служби безпеки (охоронного режиму, по роботі з 
кадрами, обробки документів з грифом, інженерно-технічного захисту, роз-
відки, контррозвідки, інформаційно-аналітичної групи, штабного); плани 

дій з відбиття окремих загроз в кризових ситуаціях (при загрозі вибуху, при 

захопленні заручників або викраденні співробітників, при нападі на об'єкти 

підприємства, при вимаганні або шантажу, при нападі на інкасаторів та ін). 

Як правило, інформація, що міститься в даних конкретних планах, є суворо 

конфіденційною. Вона доводиться до фахівців і відповідних керівників. 

У випадку необхідності на основі планів можуть вироблятися конкре-
тні рекомендації, інструкції тощо, потім здійснюється практична реалізація 

розроблених планів. 
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Одним з найважливіших стратегічних напрямків забезпечення еконо-

мічної безпеки підприємства є виявлення, попередження, нейтралізація, 

припинення, локалізація, відбиття небезпек і загроз, а за необхідності – від-

шкодування шкоди, відновлення об'єктів захисту, постраждалих в результа-
ті протиправних дій, недбалості, форс-мажорних обставин та ін. 

Реалізація цього стратегічного напряму вимагає високої майстерності 
та професіоналізму співробітників підприємства, значних витрат корпора-
тивних ресурсів, гарної організації, чіткості, дисциплінованості тощо. По 

суті справи, практичне розв’язання цієї задачі є втіленням у життя найваж-

ливіших положень концепції, політики та стратегії безпеки; система еконо-

мічної безпеки підприємства проявляє себе в дії. 
Для реалізації такого важливого стратегічного напряму безпеки для 

кожного об'єкта безпеки (матеріальні цінності, продукція, персонал, інфор-

мація тощо) повинна бути розроблена принципова, концептуальна модель 

(алгоритм) безпеки. 

Така модель дозволяє розглянути проблему у взаємозв'язку як об'єкта 
загрози або посягання, самих загроз, так і засобів забезпечення безпеки. Без-
сумнівно, що на кожному підприємстві може бути свій підхід, свої погрози 

та їх джерела, свої засоби забезпечення безпеки тощо. У даному випадку 

важливий сам принциповий підхід (алгоритм), який є методологічною осно-

вою деталізації конкретних заходів захисту того або іншого об'єкта безпеки. 

Для прикладу розглянемо і деякі інші принципові моделі забезпечення без-
пеки, зокрема основних фондів (рисунок 4.7). 

За сучасних умов успішне функціонування будь-якого підприємства 

залежить від дуже багатьох факторів: кількості та стану використовува-

них у процесі виробництва ресурсів, рівня і кваліфікації виробничого пе-

рсоналу, використовуваної технології, якості управління і багатьох ін-

ших. За умов ринкової економіки кожне підприємство стикається з ситуа-

цією, коли йому доводиться діяти за умов конкуренції. 
У світі бізнесу для успішного функціонування підприємства рішен-

ня проблем конкурентної боротьби має величезне значення інформація. В 

переважній більшості саме той, хто володіє інформацією, досягає більшо-

го успіху. Сукупність відомостей, що використовуються і циркулюють у 

підприємницькій діяльності, зазвичай групують за такими напрямами. 

1. Підприємницька (комерційна) інформація, яка включає відомості 
про виробничі фонди, стан кадрового потенціалу, фактори, що позитивно 

чи негативно впливають на сферу господарювання та комерції та ін. 

2. Правова інформація (відомості про чинне законодавство, що рег-
ламентує різні боки діяльності підприємства). 
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3. Спеціально-оперативна інформація (відомості про способи, сили та 
засоби забезпечення безпеки підприємницької інформації від доступу третіх 

осіб). Безсумнівно, що з усієї інформації, яка використовується у підприєм-

ницькій діяльності, захисту підлягає лише її частина. Основними способами 

несанкціонованого доступу до конфіденційної інформації можуть бути такі: 
ініціативне співробітництво; схиляння до співпраці; випитування, підслухо-

вування розмов різними шляхами; негласне ознайомлення з відомостями та 
документами; розкрадання; копіювання; підробка (модифікація); знищення 

(псування, руйнування); незаконне підключення до каналів і ліній зв'язку і 
передавання даних; перехоплення; візуальне спостереження; фотографуван-

ня; збір і аналітична обробка. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.7 – Модель забезпечення безпеки основних фондів 

Джерело: [57, c. 138]. 
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Системи захисту конфіденційної інформації включають цілу сукуп-

ність організаційних, правових, економічних, технічних та інших заходів. 

До основних способів захисту комерційної таємниці підприємства 
можна віднести такі: за цілями дії (попередження, виявлення, припинення, 

ліквідація наслідків), за напрямами забезпечення (правовий захист, органі-
заційний, інженерно-технічний), за видами загроз (від розголошення, від 

витікання, від несанкціонованого доступу), за об'єктами (територія, будівлі, 
приміщення, апаратура, елементи), за рівнями охоплення (об'єктовий, гру-

повий, індивідуальний), за видами об'єктів (персонал, матеріальні та фінан-

сові цінності, інформація), за активністю (активні, пасивні). На основі ви-

щевикладеного принципова модель безпеки інформації може бути предста-
влена схематично (рисунок 4.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.8 – Модель забезпечення безпеки конфіденційної інформації  
Джерело: [57, c. 143]. 
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Стратегічні напрямки 

забезпечення економічної безпеки підприємства 
Забезпечення економічної безпеки підприємства являє собою складну 

систему численних напрямів, заходів, методів, способів тощо, які залежно від 

стану підприємства, навколишнього його середовища і багатьох інших чинни-

ків визначаються конкретно на кожному підприємстві. У той самий час слід 

виділяти основні стратегічні напрямки, які опрацьовуються і реалізуються на 
кожному підприємстві. Як випливає з вищевикладеного, їх можна згрупувати і 
показати в логічній послідовності за етапами. На оціночно-підготовчому етапі 
здійснюється аналіз стану підприємства і навколишнього середовища з позиції 
захищеності господарської діяльності. На розрахунково-плановому етапі роз-
робляються концепція забезпечення безпеки та бізнес-план щодо її реалізації. 
На організаційному етапі вибудовується принципова модель (алгоритм) вияв-

лення і запобігання загрозам об'єктом безпеки і виявляються способи забезпе-
чення їх безпеки. Такий практичний етап об'єднує процеси реалізації наміче-
них планів, розроблених моделей і досягнення цілей бізнесу. Використовуючи 

метод сценаріїв, спробуйте оцінити реалізацію кожного з 3-5 варіантів розвит-
ку проблем з економічною безпекою на знайомому вам підприємстві. Також 

розбийте на етапи розвиток кожного сценарію. 

 

4.8. Побудова системи безпеки підприємства 
 

У системі забезпечення безпеки підприємництва в даний час реально 

діють три групи суб'єктів: 

1) держава, яка здійснює функції у цій галузі через органи законодав-

чої, виконавчої, судової влади, правоохоронні органи та спецслужби; 

2) недержавні організації в особі приватних охоронних підприємств, 

служб безпеки, детективних агентств, інформаційних, науково-прикладних 

досліджень, навчальних комбінатів і шкіл підготовки співробітників, фон-

дів, центрів, зайнятих у сфері забезпечення безпеки; 

3) кримінальні структури, що створюють «дах» для мафіозних кіл, що 

борються за розділ сфер впливу і власність [162, c. 7]. 

Недержавна система безпеки підприємництва як єдине ціле представ-

лена Радою безпеки підприємництва України та Міжвідомчим центром еко-

номічної безпеки. Приблизна структура недержавної системи безпеки під-

приємництва наведена на рисунку 4.9. 

Рада безпеки підприємництва в Україні є загальноукраїнським неуря-

довим об'єднанням, що ставить за мету сприяння державним органам і під-

В 
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приємницьким спілкаам у розробці та реалізації законодавства і програм за-
безпечення безпеки підприємництва, створення інфраструктури захисту 

прав власності та боротьби з недобросовісною конкуренцією. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.9 – Приблизна структура недержавної системи безпеки  

підприємництва 
Джерело: розробка авторів. 

 

Рада має у своєму складі ряд координаційних методичних рад, про-

блемних комісій і асоціацій: зі страхування та інформаційно-аналітичного 

забезпечення управління підприємницькими ризиками; з технічних засобів 

безпеки; з питань захисту інформації та ін. 

Слід зазначити, що система безпеки підприємництва в Україні повинна 
бути відкрита і для міжнародного співробітництва, і у першу чергу в рамках ЄС. 

 

4.8.1. Необхідність та сутність системи безпеки підприємництва 
Діяльність підприємців за сучасних умов господарювання в Україні є 

досить складною. І це пов'язано не тільки із загальним кризовим станом 

української економіки, інфляцією, що зберігається, низьким курсом гривні 
та іншими макроекономічними деформаціями, але і з рядом специфічних 

факторів, що підсилюють активізацію загроз безпеці підприємництва. Серед 

цих факторів найбільше значення мають такі. 
1. Значна ступінь монополізації ринку, що частково збереглася від ко-

лишньої адміністративно-командної системи, частково – знову виникла. 
Одночасно наростає рівень конкурентної боротьби за українські ринки з бо-

ку як вітчизняних, так і зарубіжних виробників. 

2. Встановлення контролю кримінальних структур над низкою секто-

рів економіки та суб'єктами господарської діяльності. 
3. Збереження значного тиску на суб'єкти підприємницької діяльності з 

боку державних органів (наприклад у сферах ліцензування, оподаткування). 
4. Зростання криміналізації українського бізнесу взагалі та викорис-

тання кримінальними структурами угод, що все збільшується, з метою від-

мивання «брудних» грошей, вивозу їх за рубіж та ін. 

Недержавна система безпеки підприємництва 

Регіональна рада з безпеки 

підприємництва 
Міжвідомчий центр економічної  

безпеки 
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5. Наявність низки соціальних проблем – низький рівень доходів насе-
лення, безробіття, плинність кадрів, що знижує ступінь відповідальності і 
збільшує ймовірність схильності працівника до продажу секретів підприєм-

ства та інших незаконних дій. 

6. Недосконалість законодавства, що регулює відносини у сфері під-

приємництва (що виражається, наприклад, в орієнтації правових норм на 
боротьбу з наслідками правопорушень, а не з причинами, невідповідність 
заподіяної шкоди й застосовуваних санкцій). 

7. Відсутність єдності та взаємної узгодженості дій різних правоохо-

ронних органів. 

8. Активізація шпигунської та руйнівної діяльності з боку спецслужб 

розвинутих країн і великих компаній, що мають великий досвід у даній сфе-
рі діяльності. 

9. Відносна молодість українського бізнесу і невідпрацьованість засо-

бів і методів забезпечення власної економічної безпеки, відсутність досвід-

чених фахівців. 

Об'єктом системи виступає стабільний стан суб'єкта безпеки підпри-

ємницької діяльности в потоковому і перспективному періодах. Саме від 

об'єкта захисту багато в чому залежать основні характеристики системи за-
безпечення економічної безпеки. Оскільки об'єкт захисту є складним, бага-
тоаспектним, то ефективне забезпечення економічної безпеки має базувати-

ся на комплексному підході до управління цим процесом. Комплексний під-

хід передбачає урахування в управлінні об'єктом усіх основних його аспек-

тів, і всі елементи керованої системи розглядаються тільки в сукупності, ці-
лісності, єдності. Таким чином, необхідно створення комплексної системи 

забезпечення економічної безпеки підприємницької діяльності. 
Комплексна система забезпечення економічної безпеки підприєм-

ництва – це сукупність взаємопов'язаних заходів організаційно-правового 

характеру, що здійснюються в цілях захисту підприємницької діяльності від 

реальних або потенційних дій фізичних або юридичних осіб, які можуть 

призвести до суттєвих економічних втрат [162, c. 10]. 

В основі розробки комплексної системи забезпечення економічної 
безпеки підприємництва повинна лежати певна концепція. 

 
4.8.2. Концепція безпеки підприємства 
А. Загальні положення 
Концепція виражає систему поглядів на проблему безпеки підприємс-

тва на різних етапах і рівнях виробничої діяльності, а також основні прин-

ципи, напрямки та етапи реалізації заходів безпеки. Зарубіжний і вітчизня-
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ний досвід забезпечення безпеки свідчить, що для боротьби зі всією сукуп-

ністю злочинних та протиправних дій необхідна струнка і цілеспрямована 
організація процесу протидії. Причому в організації цього процесу повинні 
брати участь професійні фахівці, адміністрація підприємства, працівники та 
користувачі, що і визначає підвищену значущість організаційного боку пи-

тання (рисунок 4.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.10 – Принципова модель забезпечення безпеки  

персоналу підприємства  
Джерело: [57, c. 137]. 
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Накопичений досвід також показує таке: 
– забезпечення безпеки не може бути одноразовим актом. Це безперер-

вний процес, що полягає в обґрунтуванні та реалізації найбільш раціональ-

них форм, методів, способів і шляхів створення, вдосконалення і розвитку 

системи безпеки, безперервному управлінні нею, контролі, виявленні її ву-

зьких місць і потенційних загроз підприємству; 

– безпека може бути забезпечена лише при комплексному використанні 
всього арсеналу засобів захисту і протидії у всіх структурних елементах ви-

робничої системи і на всіх етапах технологічного циклу. Найбільший ефект 
досягається тоді, коли всі використовувані засоби, методи і заходи об'єдну-

ються в єдиний цілісний механізм системи безпеки підприємства (СБП); 

– ніяка СБП не може забезпечити необхідний рівень безпеки без належ-

ної підготовки персоналу і користувачів і дотримання ними всіх встановле-
них правил, спрямованих на забезпечення безпеки. 

З урахуванням накопиченого досвіду СБП можна визначити як орга-
нізовану сукупність спеціальних органів, засобів, методів і заходів, що за-
безпечують захист підприємницької діяльності від внутрішніх і зовнішніх 

загроз (рисунок 4.11). 

Організація і функціонування системи безпеки повинні здійснюватися 

на основі таких принципів. 

1. Принцип комплексності: 
– забезпечення безпеки персоналу, матеріальних і фінансових ресурсів від 

можливих загроз всіма доступними законними засобами, методами і заходами; 

– забезпечення безпеки інформаційних ресурсів протягом усього їх жит-
тєвого циклу, на всіх технологічних етапах їх обробки (перетворення) і ви-

користання, у всіх режимах функціонування; 

– здатність системи до розвитку та вдосконалення відповідно до змін 

умов функціонування підприємства. 
2. Принцип своєчасності – попереджувальний характер заходів забез-

печення безпеки. Своєчасність передбачає постановку задач з комплексної 
безпеки на ранніх стадіях розробки системи безпеки на основі аналізу і про-

гнозування обстановки, загроз безпеки, а також розробку ефективних захо-

дів попередження посягань на законні інтереси. 

3. Принцип безперервності. Вважається, що зловмисники тільки і шу-

кають можливість, як би обійти захисні заходи, вдаючись для цього до лега-
льних і нелегальних методів. 

4. Принцип активності. Захищати інтереси підприємства необхідно з 
достатнім ступенем наполегливості, широко використовуючи маневр сила-
ми та засобами забезпечення безпеки та нестандартні заходи захисту.  
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Рисунок 4.11 – Система безпеки підприємства 
Джерело: [162, c. 12]. 
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8. Принцип спеціалізації. Передбачається залучення до розробки і 
впровадження заходів і засобів захисту інформації спеціалізованих органі-
зацій, найбільш підготовлених до конкретного виду діяльності із забезпе-
чення безпеки, які мають досвід практичної роботи та державну ліцензію на 
право надання послуг у цій галузі. Експлуатація технічних засобів і реаліза-
ція заходів безпеки повинні здійснюватися професійно підготовленими фа-
хівцями служби безпеки, її функціональних та обслуговуючих підрозділів. 

9. Принцип взаємодії та координації. Передбачає здійснення заходів 

забезпечення безпеки на основі чіткої взаємодії всіх зацікавлених підрозді-
лів і служб, сторонніх спеціалізованих організацій у цій галузі, координацію 

їх зусиль для досягнення поставлених цілей, а також інтеграцію діяльності з 
органами державного управління та правоохоронними органами. 

10. Принцип вдосконалення. Передбачає вдосконалення заходів і за-
собів захисту на основі власного досвіду, появи нових технічних засобів з 
урахуванням змін у методах і засобах розвідки та промислового шпигунст-
ва, нормативно-технічних вимог, накопиченого вітчизняного і зарубіжного 

досвіду. 

11. Принцип централізації управління. Передбачає самостійне функці-
онування системи безпеки за єдиним організаційними, функціональними і 
методологічними принципами з централізованим управлінням діяльністю 

системи безпеки. 

Особливу увагу необхідно приділяти принципу комплексності. Для 

забезпечення безпеки у всьому різноманітті структурних елементів підпри-

ємства, при безлічі загроз і способів несанкціонованого доступу повинні за-
стосовуватися всі види і форми захисту і протидії у повному обсязі. Непри-

пустимо застосовувати окремі форми чи технічні засоби. 

Під комплексною безпекою слід розуміти повне охоплення об'єктів 

захисту усією сукупністю форм протидії та захисту (охорона, режим, кадри, 

документи тощо) на основі правових, організаційних та інженерно-

технічних заходів. З урахуванням цього визначення комплексну безпеку 

можна представити у вигляді тривимірної моделі (рисунок 4.12). 

 

Б. Цілі та завдання системи безпеки підприємства 
Основна мета системи безпеки підприємства – запобігання шкоді його 

діяльності за рахунок розголошення, витікання і несанкціонованого доступу 

до джерел конфіденційної інформації; розкрадання фінансових і матеріаль-

но-технічних засобів; знищення майна і цінностей; порушення роботи тех-

нічних засобів забезпечення виробничої діяльності, включаючи і засоби ін-

форматизації, а також запобігання збиткам персоналу підприємства. 
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Цілі системи безпеки: 

– захист прав підприємства, його структурних підрозділів і співробітників; 

– збереження і ефективне використання фінансових, матеріальних та 
інформаційних ресурсів; 

– підвищення іміджу та зростання прибутків за рахунок забезпечення 

якості послуг і безпеки клієнтів. 

 

Рисунок 4.12 – Тривимірна модель комплексної безпеки підприємства 
Джерело: [162, c. 15].  
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– створення механізму та умов оперативного реагування на загрози без-
пеці та прояви негативних тенденцій у функціонуванні підприємства; 

– ефективне припинення посягань на ресурси і загроз персоналу на ос-
нові комплексного підходу до безпеки; 

– створення умов для максимального можливого відшкодування та ло-

калізації шкоди, що завдається неправомірними діями фізичних і юридич-

них осіб, для послаблення негативного впливу наслідків порушення безпеки 

на досягнення стратегічних цілей. 

В. Об'єкти захисту  
До об'єктів, що підлягають захисту від потенційних загроз і протипра-

вних посягань, належать такі: 
– персонал (керівні працівники, виробничий потенціал, який володіє ін-

формацією, що становить комерційну таємницю, працівники зовнішніх 

служб та інший «уразливий» персонал); 

– фінансові кошти (валюта, коштовні речі, фінансові документи та ін.); 

– матеріальні засоби (будівлі, споруди, сховища, обладнання, транспорт 
тощо); 

– інформаційні ресурси з обмеженим доступом, що становлять службо-

ву і комерційну таємницю, а також інша конфіденційна інформація на папе-
ровій, магнітній, оптичній основі, інформаційні масиви бази даних, програ-
мне забезпечення, інформативні фізичні поля різного характеру; 

– засоби та системи інформатизації (автоматизовані системи та обчис-
лювальні мережі різного рівня та призначення, лінії телеграфного, телефон-

ного, факсимільного пейджингового радіо- і космічного зв'язку, технічні за-
соби передачі інформації, допоміжні засоби та системи); 

– технічні засоби та системи охорони й захисту матеріальних та інфор-

маційних ресурсів. 

 

Г. Небезпеки та загрози 
Небезпеки – це можливі або реальні явища, події та процеси, здатні 

завдати моральної або матеріальної шкоди підприємству та підприємниць-

кій діяльності. 
Небезпека може набувати різних форм. Досить часто вона виступає як 

наміри, плани, підготовка дій, а також самі дії одних суб'єктів проти інших в 

цілях знищення, пограбування, закабалення, ослаблення тощо. 

Поняття «загроза» споріднене поняттю «небезпека». Загроза – це не-
безпека на стадії переходу з можливості в дійсність. Інакше кажучи, це по-

тенційно можлива чи реальна дія зловмисників, здатна завдати моральної 
або матеріальної шкоди. 
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Оскільки загрози, яким доводиться протистояти, досить різноманітні, 
то виникає потреба в їх класифікації. Така класифікація загроз наведена на 
рисунку 4.13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.13 – Класифікація загроз системі безпеки підприємства 
Джерело: [162, c. 17]. 

 
Д. Основні види загроз безпеці підприємства 
Погіршення криміногенної обстановки в країні, посилення міжрегіона-

льних зв'язків організованих злочинних груп, зростання їх фінансової потуж-

ності та технічної оснащеності дають підставу вважати, що тенденція до 

ускладнення оперативної обстановки навколо комерційних підприємств в най-

ближчому майбутньому збережеться. Звідси випливає необхідність визначен-

ня і прогнозування можливих загроз як основи для обґрунтування, вибору і ре-
алізації адекватних захисних заходів. Загальна характеристика загроз безпеці 
підприємства наведена на рисунку 4.14. 
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Рисунок 4.14 – Основні загрози безпеці підприємства 
Джерело: [162, c. 18]. 

 

Злочинні посягання на матеріальні цінності (продукція), приміщення 

(у т. ч. житлові), будівлі та інші ресурси виявляються у вигляді такого: 

- ознайомлення з конструкцією, дизайном, виконанням; 

- підробка продукції;  
- крадіжка; 
- промислове шпигунство; 

- шахрайство; 

- знищення різними шляхами (вибухи, підпали, обстріли та ін.). 

 

На рисунку 4.15 наведено концептуальну модель безпеки продукції. 
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Рисунок 4.15 – Концептуальна модель безпеки продукції  

на підприємстві 
Джерело: [162, c. 21]. 

 

Мета протиправних акцій відносно продукції: 
– відвертий терор; 

– нанесення серйозного морального і матеріального збитку; 

– вимагання значних сум грошей або будь-яких пільг перед обличчям 

терористичної загрози. 

Відносно до інформації та інформаційних ресурсів виявляються такі за-
грози: цілісності, конфіденційності, повноти, доступності. 

На рисунку 4.16 наведено концептуальну модель безпеки інформації, 
що дає уявлення про загрози та їх джерела, про злочинні цілі, а також про 

шляхи забезпечення безпеки інформації. 
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Рисунок 4.16 – Концептуальна модель безпеки інформації на підприємстві 
Джерело: [162, с. 23]. 
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– шляхом підслуховування конфіденційних переговорів та іншими спо-

собами несанкціонованого доступу до джерел конфіденційної інформації. 
Е. Склад і структура системи безпеки підприємства. 
Організаційна структура системи безпеки (СБП) може бути найрізно-

манітнішою і залежить від виду конкретного підприємства (банк, фірма), 
його масштабів, форм власності тощо. Створювати її необхідно усвідомлено 

і раціонально, максимально використовуючи досвід фахівців у сфері безпе-
ки бізнесу [162, c. 22].  

Структура, чисельність і склад СБП визначаються реальними потребами 

фірми та ступенем конфіденційності його інформації. Залежно від масштабів і 
потужності підприємства його безпека і захист інформації можуть бути забез-
печені по-різному: від абонементного обслуговування силами приватних охо-

ронних і детективних структур до розгортання повномасштабної власної слу-

жби та системи безпеки з розвиненою структурою і штатною чисельністю. 

Опорні точки такої структури: 
1) відповідальний керівник системи; 

2) рада з безпеки підприємства; 
3) служба безпеки підприємства в складі відділів охорони, режиму, ка-

дрів, документів з грифом «для службового користування», інженерно-

техніч-них засобів безпеки, контррозвідувальної та інформаційно-

аналітичної діяльності; 
4) лінійні підрозділи підприємства беруть активну участь у забезпечен-

ні економічної безпеки (кадровий, фінансовий, плановий, юридичний, мар-

кетингу та ін.). 

Рішення про створення системи безпеки приймається керівництвом під-

приємства відповідно до його статуту. 

Відповідальний керівник системи підприємства – це або сам директор, 

або один з його заступників. Він повинен добре знати, що підлягає захисту і 
охороні та володіти певними знаннями в області безпеки. 

Рада з питань безпеки підприємства – це колегіальний орган при керів-

никові системи безпеки. Рада виконує консультативні функції, а її пропози-

ції носять рекомендаційний характер. Всі члени ради призначаються дирек-

тором з числа провідних фахівців, що мають досвід роботи або зацікавлених 

в забезпеченні безпеки. Основні завдання ради: 

– оцінка і вироблення основних напрямків діяльності підприємства із 
забезпечення економічної безпеки; 

– розробка перспективних програм вдосконалення системи безпеки; 

– розробка пропозицій щодо змісту і характеру взаємодії з правоохо-

ронними органами, органами місцевого управління, з сусідніми СБП під-
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приємств, а також з партнерами, замовниками, споживачами продукції з ме-
тою дотримання конфіденційності, встановлення і підтримання інших захо-

дів безпеки; 

– розгляд спільних планів підрозділів підприємства щодо забезпечення 

безпеки; 

– розгляд проектів рішень про склад, стан і діяльність системи безпеки 

по звітних періодах. 

Служба безпеки підприємства – самостійний структурний підрозділ. 

Вона виконує завдання щодо безпосереднього забезпечення захисту життє-
во важливих інтересів підприємства за умов комерційного і виробничого 

ризику, конкурентної боротьби. 

До складу служби безпеки підприємства входить таке:  
– відділ охорони;  

– відділ режиму;  

– відділ кадрів;  

– відділ спеціального документообігу (відділ документів з грифом «ко-

мерційна таємниця»);  

– відділ інженерно-технічної безпеки;  

– відділ контррозвідки та інформаційно-аналітичної діяльності.  
Орієнтовну структуру системи безпеки підприємства наведено на рис. 4.17.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.17 – Орієнтовна структура системи безпеки підприємства 
Джерело: [162, c. 26].  
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----------*---------- 

 

Організація служби безпеки підприємства 
Використовуючи рисунок 4.14, складіть схему зі структурою системи 

безпеки великого комерційного підприємства, державної установи, 

банку. 

----------*---------- 

 

Розробіть положення про систему економічної безпеки вашого 

підприємства, використовуючи зразок, наведений у Додатку Ж. 

 

----------*---------- 

 

Контрольні запитання 
1. Як ви розумієте терміни «концепція» і «концептуальний підхід»?  

2. Використовуючи загальноприйняту форму написання офіційними 

організаціями різних концепцій, сформувати вашу концепцію економіч-

ної безпеки особистості в Україні.  
3. Наведіть на прикладі конкретного вітчизняного підприємства кількісні 

та якісні індикатори його економічної безпеки.  

4. За відомою методикою аналізу фінансової звітності GAAP [140] прове-
діть оцінку ринкового становища конкретного підприємства.  

5. На основі аналізу бухгалтерської звітності конкретного підприємства 
запропонуйте програму забезпечення його економічної безпеки.  

6. На основі рисунка 4.3 запропонуйте схему побудови політики економіч-

ної безпеки конкретного підприємства.  
7. Використовуючи матеріал підрозділу 4.3 складіть схему загроз економі-

чній безпеці вашого бізнесу.  

8. Використовуючи рисунок 4.5, запропонуйте схематично процес підви-

щення конкурентоспроможності досліджуваного вами конкретного під-

приємства.  
9. Використовуючи офіційні документи з розробки стратегії господарюю-

чих суб'єктів, запропонуйте опис стратегії підвищення конкурентоспро-

можності досліджуваного вами підприємства.  
10. Запропонуйте для досліджуваного вами підприємства варіанти держав-

но-приватного партнерства.  
11. Проаналізуйте запропоновану урядом України «Методику розрахунку 

концесійніх платежів» (Постанова КМ України № 130 від 04.02.2016 р. // 

В 

В 

? 
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Урядовий кур'єр. – 2016. – № 50. – С. 14). Яку корекцію наведених в ній 

формул ви можете запропонувати?  

12. Назвіть і наведіть чисельні параметри стану екологічної безпеки підпри-

ємства.  
13. Використовуючи рисунки 4.6 і 4.7, запропонуйте модель забезпечення 

безпеки персоналу підприємства.  
14. Запропонуйте удосконалення тривимірної моделі комплексної безпеки 

підприємства (рисунок 4.10).  

15. Використовуючи рисунок 4.13, запропонуйте концептуальну модель 

безпеки випуску інноваційної продукції на підприємстві. 
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РОЗДІЛ 5 

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ОСОБИ 
 

5.1. Економічна і соціальна безпека особи 

 
Економічна безпека особи – цей такий стан, коли гарантовані пере-

думови для захисту життєвих інтересів людини, коли забезпечується сис-
тема соціального розвитку і соціального захисту людини та суспільства 
[49, с. 176]. 

Економічна безпека людської особистості зумовлюється національ-
ною економічною безпекою, соціально-економічною політикою держави. 

Правовою основою економічної безпеки людини в нашій країні ви-

ступає Конституція України, Цивільний кодекс України, закони та законо-

давчі акти України, гарантуючі права та інтереси громадян України. 

Об'єктом економічної безпеки людини є окремі громадяни та суспі-
льство в цілому. 

Суб'єктом економічної безпеки людини виступають потенційні робо-

чі місця, сфера соціального забезпечення, матеріальне виробництво. 
Предметом державної діяльності у сфері економічної безпеки людини 

є таке: 
� аналіз і синтез чинників, що негативно впливають на систему еконо-

мічної безпеки людини; 

� здійснення такої державної економічної політики та інституціона-
льних зрушень, які елімінували б недосконалість соціально-економічної 
політики. 

Державна стратегія економічної безпеки людської особистості вклю-

чає таке: 
� характеристику внутрішніх і зовнішніх загроз; 
� критерій і стан економіки, відповідні умовам економічної безпеки лю-

дини; 

� захист важливих інтересів людини на базі економічних, правових та 
адміністративних заходів впливу; 

� контроль за виконанням державної стратегії економічної безпеки лю-

дини. 

Економічна безпека людини передбачає розробку та реалізацію сис-
теми заходів, спрямованих на забезпечення життя громадян: 

� продовольством; 
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� зайнятістю; 

� освітою; 

� інформацією; 

� медичним обслуговуванням; 

� пенсійним забезпеченням; 

� захистом особистих заощаджень; 

� житлово-комунальними послугами; 

� сприятливими екологічними умовами та т. п. 

Економічна безпека людини залежить від державної соціально-

економічної політики та передбачає досягнення такого рівня доходу, який 

був би достатнім для задоволення потреб. 

Проблеми бідності не вирішені не тільки в країнах, що розвиваються, 

але й у високорозвинутих. Так, навіть у США зберігається етнічна, вікова, 
сімейна та інші види бідності. 

При оцінці рівня бідності у світовій практиці виділяють два види бід-

ності: абсолютну і відносну. 

Абсолютна бідність передбачає такий стан людини, при якому його 

економічна та соціальна безпека знижується, коли задовольняються лише 
основні біологічні потреби індивіда. 

Під відносною бідністю людини розуміється збільшення різниці в рі-
вні життя між багатою і бідною частинами населення. У широкому значенні 
до багатої частини належать країни «золотого мільярда», а до бідної – краї-
ни, що розвиваються, включаючи Україну. 

Методика визначення рівня бідності розрізняється як за країнами, так 

і за часовими періодами, і є умовною, оскільки застосовуються різні мето-

дологічні та методичні підходи до обчислення прожиткового рівня, який ви-

значає межу бідності. 
Визначення межі бідності виходить з величин душового і сімейного 

доходу, що забезпечує задоволення мінімально прийнятного рівня життя в 

суспільстві. Велике значення при цьому має таке: 
� частка соціальних благ та послуг в мінімально необхідному спожив-

чому кошику; 

� міра прив'язки споживчого кошика до зміни рівня життя і структури 

споживання в даний час. 
Соціальна безпека людини означає досягнення такого рівня розвитку 

економіки країни, у т. ч. охорони здоров'я, освіти, культури та інших галу-

зей соціальної сфери, який задовольняє потреби індивіда благами та послу-

гами необхідного обсягу і якості. 
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Рівень бідності виступає важливим показником економічної та соціа-
льної безпеки населення країни в цілому та окремих статевовікових і етніч-

них груп. 
У загальному плані до загроз безпеці особистості (персоналу) нале-

жать такі: 
� вбивства, що супроводжуються насильством, знущаннями і тортурами; 

� викрадення і загрози викрадення співробітників, членів їх сімей і бли-

зьких родичів; 

� психологічний терор, загрози, залякування, шантаж, вимагання; 

� пограбування з метою заволодіння коштами, цінностями, документа-
ми, майном. 

На рисунку 5.1 наведено концептуальна модель безпеки особистості, що 

включає і загрози, і об'єкти загроз, і джерела загроз безпеці особистості, а та-
кож інші характеристики загроз і засоби забезпечення особистої безпеки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Джерело: [162, с. 20]. 
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Рисунок 5.1 – Концептуальна модель безпеки особистості  
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5.2. Соціальна стійкість в системі економічної безпеки 
 
Соціальна політика здійснюється за допомогою соціальної спрямованос-

ті економіки, під якою розуміється такий її розвиток, який забезпечує таке: 
� соціальну стійкість; 

� соціальну стабільність становища членів суспільства за умов підви-

щення рівня і якості життя. 

 Щоб економіка мала соціальну орієнтацію, необхідно, щоб вона вирі-
шила такі проблеми: 

� задовольняла соціальні потреби членів суспільства; 
� забезпечувала справедливий розподіл благ і послуг; 
� створювала умови для соціальної стабільності суспільства; 
� забезпечувала підвищення добробуту відповідно до зростання еконо-

мічної ефективності відтворення. 

 Від того, як будуть вирішені ці проблеми, залежить стан стабільності 
суспільства, його економічна безпека [49, с. 172]. 

Економіка припускає таке: 
� технологічну стійкість; 

� економічну стійкість; 

� екологічну стійкість; 

� соціальну стійкість. 

Особливе значення має соціальна стійкість, що означає таке: 
� стабільний рівень цін на предмети споживання та послуги, від чого 

залежить рівень і якість життя людей; 

� недопущення гіпертрофованого розриву в доходах різних груп насе-
лення; 

� рівні стартові умови для нових поколінь за допомогою рівного досту-

пу до освіти, охорони здоров'я та інших факторів і передумов формування 

людського потенціалу; 

� надійна система соціального захисту і підтримка всіх членів суспі-
льства; 

� недопущення екстремальних порушень у становищі всіх членів суспі-
льства. 

В Україні зростає небезпека поглиблення соціальної нестабільності, 
що проявляється у такому: 

� зростаюча диференціація доходів населення. Виникли багаті та дуже 
багаті – з одного боку, бідні та злиденні – з другого; 

� збереження заборгованості по заробітній платі;  
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� «потрясіння», які стають перманентними (систематично зростають 

комунальні платежі, плата за транспортні перевезення тощо), що знижують 

рівень і якість життя населення. Причому тенденція зростання вартості жит-
тя триває. 

Соціальна спрямованість розвитку економіки включає в себе соціаль-
ну відповідальність населення за результати функціонування економіки, що 

означає таке: 
� підвищення економічного і соціального становища людей, яке має здійс-

нюватися відповідно до зростання їх економічної активності; 
� оптимальна диференціація доходів і споживання, обумовлену резуль-

татами діяльності різних верств населення; 

� рівень співвідношення витрат на соціальні цілі. 
Диференціація доходів і споживання, як показують факти, нерідко по-

в'язана з тіньовою економікою, яка варіюється по регіонах України. Так, 

співвідношення між максимальною і мінімальною вартістю набору з 20 ос-
новних продуктів харчування в розрахунку на місяць між регіонами Украї-
ни становить 3 рази. 

У нашій країні суттєво змінилася структура доходів населення. Висо-

кими темпами зростають так звані нові доходи. Серед них доходи на влас-
ність (відсотки, дивіденди, рента від продажу акцій та інших цінних папе-
рів). Спочатку ці доходи були незначними. Важливою статтею доходів ста-
ло підприємництво. Поряд з цим скорочується частка трансферних виплат. 
Велика питома вага населення має доходи нижчі від прожиткового мініму-

му. Таке становище населення характеризується як бідність. 

Бідність – це таке становище жителів країни, коли вони не володі-
ють засобами існування на мінімальному рівні для даного суспільства в 

даний час. Бідність не слід розуміти лише як економічне явище, бо стійка 

бідність характеризує специфічний спосіб життя певної частини членів 

суспільства, яка постійно відтворюється. Бідність – явище, що відрізня-

ється своєю тривалістю. Кількість бідного населення змінюється від того, 

як визначена межа бідності. У світовій практиці існує два способи визна-

чення цієї межі. 
Абсолютна межа бідності визначається як мінімальний рівень варто-

сті життя, що обчислюється на базі фізіологічних потреб людей у продуктах 

харчування, житлі, одязі, які задовольняють основні потреби людини. Абсо-

лютна межа бідності побудована на універсальних потребах. 
Відносна межа бідності побудована на відносних умовах життя людей. 

Вона використовує рівень доходів (витрат) домашнього господарства в кра-
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їні та визначає рівень життя, нижче від якого населення знаходиться за ме-
жею бідності. 

Розрізняють такі методи угруповання бідного населення: 

 а) нормативний – за нормами харчування та іншими стандартами міні-
мального споживчого набору; 

б) відносний – певний відсоток від середнього доходу; 

в) статистичний – як бідні розглядаються 10-15 % перших у загальному 

ряду розподілу населення за розмірами одержуваних душових доходів; 

г) стратифікований – до бідних відносять населення, яке володіє низькою 

еластичністю функцій зайнятості та обмежено у здібностях самозабезпечен-

ня (люди похилого віку, інваліди, жінки з маленькими дітьми, діти без бать-

ків, безробітні, біженці та ін.); 

д) самооцінка – бідні визначаються виходячи з оцінок громадської думки 

або з точки зору самого респондента. 
Бідність характеризується такими показниками: 

а) число бідних; 

б) коефіцієнт глибини бідності; 
в) коефіцієнт гостроти бідності. 

Число бідних змінюється із зміною економічної кон'юнктури в країні. 
В Україні, за деякими джерелами, число бідних перевищує 25 % від загаль-
ної чисельності сімей. 

Коефіцієнт глибини бідності означає середнє відхилення доходів об-

стежуваних сімей від величини прожиткового мінімуму і характеризується 

величиною сумарного дефіциту доходу, співвіднесеного із загальним чис-
лом обстежуваних сімей. 

Коефіцієнт гостроти бідності – середньозважене відхилення доходів 

обстежуваних сімей від величини прожиткового мінімуму, що визначається 

величиною сумарного квадратичного дефіциту доходів, співвіднесеного із 
загальним числом обстежуваних сімей. 

З метою ліквідації бідності в країні обчислюється лаг бідності, або 

дефіцит доходу; оцінюється величина додаткових коштів, необхідних для 

доведення доходів малозабезпечених груп населення до рівня прожиткового 

мінімуму. 

У характеристиці бідності встановлюється профіль бідності. У розви-

нених країнах бідність пов'язана зі статусом занять. Більшість бідних або 

старі, непрацездатні, хворі, або безробітні чоловіки та їх сім'ї. Значну частку 

бідних становлять жінки та діти. У нашій країні широко поширена бідність 
серед значної частини працюючих, бо бідність у нас не має відношення до 

безробіття. 

230



Витрати на соціальні потреби залежать від рівня розвитку економіки: 

у країнах з відносно низьким економічним потенціалом частка цих витрат 
ВВП нижча, у країнах з розвиненою економікою вона вища. 

Виділяють індикатори рівня життя та індикатори якості життя. До ін-

тегральних індикаторів (показників) рівня життя включають таке: 
� реальна заробітна плата; 
� реальні доходи населення; 

� доходи від вторинної зайнятості; 
� доходи від реалізації продукції особистого підсобного господарства; 
� дивіденди (по акціях, облігаціях); 

� відсотки за вкладами населення; 

� пенсії, допомоги, стипендії. 
До приватних показників рівня життя відносять такі: 
� показники споживання окремих товарів і послуг (на душу населення, 

сім'ю, за соціальними групами, регіонами); 

� показники забезпеченості товарами тривалого користування, житлом, 

комунально-побутовими вигодами. 

Серед приватних індикаторів виділяють такі: 
� натуральні індикатори, які безпосередньо характеризують рівень спо-

живання, забезпеченість тими чи іншими благами; 

- вартісні індикатори, що відображають витрати на задоволення конкретних 

потреб та їх динаміку; групуються за видами потреб. Наприклад, витрати на 
харчування, оплату житла, комунальних послуг, одяг, предмети тривалого 

користування, відпочинок, задоволення культурних потреб тощо. 

Під якістю життя населення розуміється сукупність показників, що 

характеризують матеріальний, соціальний, фізичний, культурний і духовний 

добробут населення даної країни. 

Основні індикатори якості життя населення: 

а) індекс розвитку людського потенціалу (ІРЛП); 

б) індекс інтелектуального потенціалу суспільства; 
в) людський капітал на душу населення; 

г) коефіцієнт життєздатності населення. 

Окремі боки якості життя характеризують приватні індикатори. До 

них відносять такі: 
– соціально-демографічні показники (тривалість життя, динаміка захво-

рюваності, народжуваності, смертності, природного приросту); 

– економічна активність населення (рівень безробіття, міграція насе-
лення та її причини); 
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– соціальна напруженість (участь в політичних заходах, страйках, част-
ка тіньової економіки у ВВП, динаміка злочинності); 

– розвиток соціальної сфери (частка витрат на освіту, науку, охорону 

здоров'я, культуру у ВВП, кількість учнів і студентів, включаючи учнів, що 

вчаться безкоштовно і платно, середня кількість студентів і учнів на одного 

викладача); 
– екологічні показники (вміст шкідливих речовин в атмосфері, ґрунті, 

воді, продуктах харчування; частка витрат на екологію у ВВП, інвестиції в 

основний капітал, спрямовані на охорону навколишнього середовища та ра-
ціональне використання природних ресурсів). 

  
5.3. Рівень і якість життя особистості 
 

Проблеми рівня і якості життя населення – ключові в усі часи люд-

ської епохи і в будь-якій економічній системі. Ефективне функціонування 

суспільного виробництва і соціально справедливий розподіл доходів і благ 
виступають основою раціонального здійснення життєзабезпечення людей. У 

цьому сенсі вирішальна роль належить існуючій економічній системі як су-

купності економічних відносин, відповідних певному щаблі розвитку про-

дуктивних сил суспільства [49, с. 186]. 

Розроблена ООН в 1990 р. програма висунула розвиток людини як кри-

терій суспільного прогресу світової спільноти та кожної окремої країни. Уза-
гальнюючим індикатором розвитку людини є індекс людського розвитку або 

індекс розвитку людського потенціалу, який являє собою середню арифмети-

чну трьох індексів: індексу очікуваної тривалості життя (Iж), індексу рівня 

освіти (Iо) і валового внутрішнього продукту (ВВПдн) на душу населення. 

Рівень і якість життя населення безпосередньо і прямо залежать від рі-
вня розвитку продуктивних сил, характеру економічних відносин і в кінце-
вому рахунку – від ефективності відтворювального процесу в країні. 

Україна має значні потенційні можливості для підвищення темпів еко-

номічного зростання: багатющі ресурси, багатомільйонні трудові ресурси, 

значний виробничий потенціал, що зберігся. 

На рівень і якість життя населення істотно впливає розподіл доходів і 
благ. Проблема розподілу доходів була і залишається досить актуальною, бо 

в сучасній Україні склався вкрай неоптимальний їх розподіл. У результаті 5 

% багатих і дуже багатих груп населення зосередили в своїх руках не тільки 

величезні виробничі потужності, сировинні ресурси і високу частку потоко-

вих доходів, але й мають у своєму розпорядженні 80 % грошових заоща-
джень, у т. ч. тих, що знаходяться за кордоном. 
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У цьому контексті для характеристики рівня і якості життя населення 

не можна використовувати середні показники, оскільки вони спотворюють 
реальний стан справ. 

Основними факторами поляризації рівня і якості життя населення в 

Україні є такі: 
– відмінності в оплаті праці в усіх напрямках (між найманою працею і 

підприємницькою діяльністю, між регіонами, між основною масою праців-

ників і керівниками підприємств, між галузями, на підприємствах різних 

форм власності); 
– безробіття в явній і прихованій формах; 

– множинна зайнятість населення; 

– затримки і невиплати заробітної плати та соціальних трансфертів; 

– диференціація розміру приватної власності як джерела доходів; 

– тіньові доходи та бартерна оплата праці. 
За умов великої дохідної поляризації головне соціальне завдання поля-

гає в створенні механізму перерозподілу доходів за допомогою кардиналь-

них перетворень у сфері реструктурування ринку робочої сили та оплати 

праці. Соціальні реформи в області оплати праці повинні включати три вза-
ємопов'язані компоненти: докорінне підвищення оплати праці; розширення 

мінімального прожиткового бюджету; включення до прожиткового мініму-

му більш високих платежів із соціального страхування. 

Підвищення рівня і якості життя українського населення можливе на 
основі інноваційної економіки. Уряд України проголосив вивести українсь-

ку економіку на інноваційний шлях розвитку до 2020 р. Завдання досить 
амбітне [5]. Але чи є об'єктивні передумови для цього з огляду на сучасний 

стан економіки і економічну політику уряду? Для реалізації цього завдання 

необхідні, щонайменше, дві умови. По-перше, потрібен високий рівень яко-

сті робочої сили, який, навпаки, в Україні знижується. По-друге, необхідна 
висока технологічна база наукових досліджень і достатнє фінансування. 

Тим часом технічна база академічних науково-дослідних інститутів (НДІ) 
практично не оновлюється. З року в рік витрати на науку скорочуються. 

Пріоритет в інноваційній економіці належить наукомістким секторам. 

Якщо в СРСР частка наукомісткої продукції досягала 30 % від світового об-

сягу, то в даний час в Україні всього лише 0,1 %, в той час як в США 40 %. 

Наукоємність продукції багато в чому визначається обсягами витрат на 
НДДКР, які в Україні в останні двадцять п'ять років скоротилися в 20 разів. 

Такий стан веде до руйнування науково-технічного потенціалу в Украї-
ні та позбавляє можливості використання інтелектуальної ренти в процесі 
реалізації нових товарів і технологій. Тому інноваційна політика сучасної 
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України повинна бути націлена на подолання технологічної деградації, 
освоєння 5-7-го технологічних укладів. Це залежить у першу чергу від сфо-

рмованої економічної системи в Україні, яка не відповідає повною мірою 

інтересам підвищення рівня і якості життя переважної більшості українсь-

кого народу і потребує докорінної трансформації. 
 

5.4. Здоров'я людини та екологічна безпека країни 
 
Здоров'я – найважливіша фундаментальна проблема людства, вирі-

шення якої в усі часи історії було і залишається ключовим для суспільства. 
Незважаючи на це, до початку XXI ст. людство прийшло в нездоровому ста-
ні. Філософи, соціологи, лікарі на всесвітніх конгресах висловлюють побо-

ювання щодо наближення екологічної катастрофи, яка погіршує здоров'я 

людей. Вказується і час повільного суїциду – через 90-100 років [49, с. 190]. 

Здоров'я населення України становить велику соціальну небезпеку. 

Низький рівень і якість життя населення, наростання соціальної незахище-
ності та невпевненості в завтрашньому дні, низький рівень базової медици-

ни, зростання рівня наркоманії та алкоголізму – все це погіршує стан здоро-

в'я і скорочує тривалість життя українського населення. За очікуваною три-

валістю життя російські чоловіки займають приблизно 135-те місце в світі, 
жінки 100-е. В Австрії, Канаді, Швеції, Великобританії, Франції ці індика-
тори становлять для чоловіків – 74-75 років, для жінок – 79-83 роки проти 

56 і 71 року в Україні. 
Вихід з критичної ситуації, зрозуміло, є. Крім різкого збільшення ви-

трат на медицину необхідні соціальні заходи суспільства, держави та інших 

структур, націлені на оздоровлення населення. Існує і шлях індивідуального 

оздоровлення за допомогою оздоровчих систем, пропонованих українськи-

ми вченими. 

Відкритий К. Марксом і Ф. Енгельсом закон суспільного розвитку до 

сих пір не спростують. Його суть полягає в тому, що виробництво і відтво-

рення суспільного життя на землі є цілісним процесом, що складається з 
двох органічно пов'язаних між собою частин: 

– виробництво і відтворення матеріального, предметного життя; 

– виробництво і відтворення соціального, духовного життя, самої людини. 

Ці процеси здійснюються одночасно, взаємодіючи і безпосередньо 

впливаючи один на одного. 

У процесі виробництва і відтворення суспільного життя в цілому ви-

значальну роль відіграє здоров'я конкретного індивіда, окремого етносу, со-

ціуму (суспільства). Відомо, що фізично хворі та духовно збиткові люди 
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можуть відтворювати тільки собі подібних із збитковим генофондом, тобто 

продовжити процес виродження етносу. 

Різке погіршення здоров'я етносу, населення країни означає соціальну не-
безпеку для суспільства. Здоров'я людини – предмет вивчення різних галузей 

науки. Медична наука займається здоров'ям, у першу чергу, стосовно індивіду. 

Здоров'я індивіда як соціальна проблема самозбереження людини по-

в'язано з поведінковим чинником самого індивіда, його відповідальністю. 

Починаючи з 1991 р чисельність населення України скорочується, не-
зважаючи на міграційний приріст за рахунок колишніх союзних республік 

СРСР. Деякі автори пов'язують скорочення чисельності населення в нашій 

країні з проведеними реформами, які знизили рівень і якість життя людей, а 
звідси і здоров'я населення, що у свою чергу призвело до скорочення трива-
лості життя. 

Економічна безпека залежить від дієздатності людей. Якщо рівень фі-
зичного і духовного здоров'я нації низький, очікувати формування і здійс-
нення будь-яких програм зміцнення безпеки країни неможливо. Стан здоро-

в'я населення країни – найважливіший фактор продуктивності економічної 
діяльності. Стан здоров'я населення країни може бути охарактеризований 

економічною величиною втрат в національній економіці, зумовленою втра-
тою працездатності в результаті захворювань працівників. 

 

5.5. Розвиток особистості – основа економічного зростання  
національної економіки 

 
Проблеми добробуту людей були предметом уваги мислителів давни-

ни, займали ключові позиції в філософських, економічних, соціологічних 

роботах. Разом з тим в економічній науці мав місце тривалий період часу, 

коли питання добробуту народу, а це, по суті, проблеми розвитку суспільст-
ва і людини, відходили на задній план. Однак ХХ ст. ознаменувалося тим, 

що підхід до людини як до фактора економічного зростання був визнаний 

визначальним. З'явився термін «людський фактор», який трактувався як ви-

рішальний засіб виробництва. І тільки в кінці ХХ ст. стало помітно повер-

нення до проблем добробуту і розвитку людини. Намітився процес пере-
осмислення неокласичної концепції, що ставить людину в залежність від 

економічних цілей. Став спостерігатися поворот до дослідження соціальних 

суперечностей і неможливості їх розв’язання на базі традиційних підходів 

економічної теорії. Стався бурхливий розвиток інституційно-соціологічного 

напряму економічної думки та розширення сфери використання інституцій-

ного методологічного підходу в дослідженні соціально-економічних явищ і 
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процесів; зміна ролі людини в забезпеченні економічного зростання; поси-

лення впливу соціології на економічну науку [49, с. 195]. 

Таким чином, в кінці ХХ ст. виникли теорії, що по-новому трактували 

роль людини, основною ідеєю яких було положення про те, що людина – 

мета економічного зростання, а не його ресурс. Але незважаючи на деяку 

модифікацію неокласичної моделі, людський фактор продовжує трактува-
тися як ендогенний компонент економічного зростання, а людина характе-
ризується не як мета виробництва, а як засіб досягнення мети. 

У світовій економічній літературі з'явилася нова концепція національ-

ного багатства. Так, Світовий банк висунув трактування національного ба-
гатства як сукупності накопиченого людського, природного і відтворюваль-

ного капіталу і дав експериментальні оцінки цих складових по 92 країнах 

світу. Згідно з цими оцінками частка фізичного капіталу дорівнює (в серед-

ньому) тільки 16 % національного багатства, людського капіталу – 64 %, 

природного капіталу – 20 %. В економічно розвинених країнах питома вага 
людського капіталу досягає 80 % національного багатства. Отже, головною 

складовою національного багатства виставляється людський капітал (а не 
сама людина і рівень її розвитку), а передумовою його накопичення – рівень 

і якість життя населення. 

Термін «людський розвиток» введений міжнародною організацією 

«Програма розвитку ООН» (ПРООН) в 1990 р. З цього року ПРООН видає 
щорічні доповіді про розвиток людини. У першому випуску доповіді був 

запропонований і вимірювач – індекс людського розвитку. Згідно з концеп-

цією ПРООН розвиток людини – це процес розширення свободи вибору. 

Концепція людського розвитку базується на чотирьох основних прин-

ципах, що відображають продуктивність, рівність, стійкість і розширення 

можливостей. 

Принциповим в концепції людського розвитку є не зростання грошо-

вого доходу чи збільшення матеріального багатства, а розвиток людини у 

вигляді мети і критерію суспільного прогресу. Мета розвитку людини поля-

гає в створенні сприятливих умов для того, щоб життя людей було довшим, 

здоровим і наповненим творчістю. Цю просту, але важливу істину занадто 

часто забувають в гонитві за матеріальними та фінансовими благами. 

Отже, якість життя і розвиток людини – це термін, який визначає ха-
рактер корінних модифікацій, що відбуваються в методології сучасної еко-

номічної науки і розвитку багатьох країн. 

Розвиток людини передбачає необхідність у сталому розвитку еконо-

міки, що забезпечує високий рівень якості життя для всіх, хто живе зараз, і 
для майбутніх поколінь. 
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Термін «сталий розвиток» є і в концепції сталого розвитку України, 

але ця концепція не реалізується повною мірою. Саме тому існують тенден-

ції, що носять негативні наслідки ляя розвитку людини, з яких виділимо такі 
основні: 

– низький рівень реальних доходів більшості населення, наростання не-
рівності в доходах, наявність значної кількості бідних, безробіття; 

– зберігається організована злочинність, торгівля наркотиками, зброєю, 

дітьми та жінками, насильство, тероризм; 

– низький рівень фінансування охорони здоров'я, освіти, культури нації; 
галузей, що мають стратегічне значення для розвитку людини; 

– погане здоров'я значної частини дорослого населення і дітей; високий 

рівень захворюваності соціальними хворобами; зниження можливостей оде-
ржання висококваліфікованої медичної допомоги. 

Виміряти рівень життя як окремої людини, так і всього населення 

країни – завдання дуже важке, оскільки можливість прямого кількісного 

виміру якості життя навряд чи є. Багато аспектів якості життя можна 

оцінити лише за непрямими або умовними індикаторами, тому будь-яка 

теорія і відповідна їй система індикаторів не можуть бути абсолютними 

та вичерпними. 

Необхідно відзначити, що такі негативні явища останнього десятиліт-
тя в Україні, як бідність, злочинність, корупція тощо, у тих масштабах, в 

яких вони існують досі, не є неминучим результатом економічного рефор-

мування, бо більш ефективне державне управління і регулювання могли б 

забезпечити здійснення реформ з меншою шкодою для країни та окремої 
людини. Важливим інструментом, що забезпечує підвищення ефективності 
регулювання, виступає моніторинг якості життя і розвитку людини. Моні-
торинг забезпечує реалізацію таких завдань: 

– створення системи раннього попередження, що дає можливість своє-
часно фіксувати негативні тенденції в якості життя і розвитку людини; 

– оцінка прийнятих рішень і перевірка їх ефективності або оцінка мож-

ливих наслідків від втілення прийнятих рішень. 

Формування системи моніторингу дозволить посилити пріоритетність 
інтересів людини в державній політиці, оскільки він може забезпечити об'-

єктивне судження про тенденції довгострокової дії. 
Таким чином, зростання впливу суспільства на процес прийняття рі-

шень є необхідною передумовою підвищення якості життя. Важливим ін-

струментом впливу виступає моніторинг якості життя і розвитку людини. 

Якість життя і розвиток людини – критерій ефективності державного управ-

ління. 
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Контрольні запитання 

1. Якими параметрами / показниками визначається економічна 
безпека особистості? Порівняти чисельне значення цих показників 

в Україні та країнах – членах ЄС. 

2. Знайти в науковій літературі один з варіантів методики визначення рівня 

бідності та узагальнити її для обчислення прожиткового рівня України. 

3. Визначити за нормативними документами величини душевого і сімейного 

доходу в Україні, що забезпечує задоволення мінімально прийнятного рі-
вня життя в суспільстві. 

4. Якими показниками визначаються соціальні потреби членів суспільства? 

5. Який рівень диференціації доходів населення в Україні? Виділіть групи 

диференціації населення за рівнем доходів. 

6. Визначте мінімальний рівень вартості життя в Україні, що обчислюється 

на базі фізіологічних потреб людей у продуктах харчування, житлі, одязі, 
які відповідають основним потребам людини. 

7. Визначити природний ресурсний потенціал в Україні на душу населення і 
порівняйте його з потенціалом провідних країн світу. 

8. Якими показниками визначається рівень кількості робочої сили? Якими 

показниками визначається рівень фінансування НДДКР в країні? 

9. Які існують фактори падіння чисельності населення в Україні за останні 
двадцять п'ять років? 

10. Які причини дитячих хвороб та дитячої смертності в Україні? Наведіть 

статистичні дані. 
11. Чому людина в сучасному суспільстві – мета економічного зростання, а 

не його ресурс? Який зв'язок між інноваційною моделлю розвитку наці-
ональної економіки та розвитком особистості? 

12. Як вимірюється рівень життя окремої людини та всього населення краї-
ни?

? 
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ЧАСТИНА ІІ 
КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА 

 
РОЗДІЛ 6 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО КОНКУРЕНТНУ РОЗВІДКУ 
 
6.1. Зміст конкурентної розвідки 
 

Багато іноземних компаній організували та ефективно сконцентрували 

свої ресурси для виконання роботи в сфері конкурентної розвідки. Україна, 
для того щоб її економіка була конкурентоспроможною, не повинна залиша-
тися осторонь від цього процесу. 

Ринкова економіка, побудована на конкуренції, надзвичайно динаміч-

на і ризикована. За умов ризику і невизначеності істотно зростає роль по-

вної, своєчасної та достовірної інформації як основи для прийняття управ-

лінських рішень. 

Мова, перш за все, йде про конкурентне середовище. Якщо перед під-

приємством стоїть завдання зайняти якусь ринкову нішу або утримати її, без 
інформаційно-аналітичних даних не обійтися. Будь-який учасник ринку по-

винен мати повне уявлення про те, з ким йому доведеться конкурувати, у 

чому суть погроз його економічному добробуту. Досягнення переваги в 

конкурентній боротьбі, та й взагалі економічне виживання неможливо без 
знання намірів конкурентів, основних тенденцій ділового і політичного 

життя, аналізу ризиків та інших факторів, що впливають на підприємницьку 

діяльність. 

Конкурентна розвідка – найважливіший інструмент мінімізації ризи-

ків і забезпечення прибутків, оскільки в певному сенсі це система «раннього 

попередження» про наміри конкурентів, можливі повороти та зміни на рин-

ку, можливі результати впливу політичних технологій на підприємницьку 

діяльність [38, с. 103]. 

За словами автора «біблії конкурентної розвідки», американського 

журналіста Л. Каханера, «конкурентна розвідка, подібно потужному радару, 

вловлює нові віяння в бізнесі, відстежує можливості, що з'являються, і по-

переджають про небезпеки, що насуваються». 

Конкурентна розвідка виконує завдання, які зазвичай ставлять інвес-
тори перед менеджментом: уникати нераціонального використання капіталу 

та інших ресурсів, не допускати промахів і помилок, що ведуть до банкрутс-
тва. Такі помилки найчастіше трапляються тоді, коли топ-менеджери при-
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ймають рішення, ґрунтуючись на хибних уявленнях і припущеннях, не маю-

чи під рукою достовірної інформації. 
Таким чином, життєздатність підприємства багато в чому забезпечу-

ється добре організованою системою збирання ділової інформації, її своєча-
сним аналізом і розподілом. Така система і отримала назву конкурентної 
(ділової, комерційної, бізнес-) розвідки, призначеної для виявлення загроз, 
зменшення підприємницьких ризиків, вироблення оптимальних управлінсь-

ких рішень. 
Тож не дивно, що конкурентна розвідка активно зміцнює свої позиції 

в структурі сучасних компаній по всьому світу, як великих, так і маленьких. 

Незалежно від спадів на світовому ринку сектор ділової розвідки зростає. 
IВМ, Xerox, Motorola, Merck, Intel, Microsoft – це лише кілька з чималого 

числа транснаціональних корпорацій, які зробили конкурентну розвідку од-

ним з видів своєї базової діяльності. Щорічно компанії зі світовим ім'ям ви-

трачають, під тими чи іншими приводами, 10 млрд дол. на конкурентну роз-
відку. 

Можна зустріти словосполучення «ділова розвідка», «бізнес-
розвідка», «економічна розвідка» і деякі інші, еквівалентні або близькі до 

конкурентної розвідки. Термін «конкурентна розвідка» (competitive 
intelligence) міцно прижився в Сполучених Штатах. У Західній Європі час-
тіше зустрічається «ділова розвідка» (business intelligence). І все ж найбільш 

повно і ємно суть цього процесу відображає саме термін «конкурентна роз-
відка». 

Зростання ролі конкурентної розвідки визначають такі чинники: 

– швидке зростання темпів ділового життя; 

– інформаційне перевантаження; 

– зростаюча глобальна конкуренція; 

– збільшення агресивності конкурентів; 

– сильний вплив політичних змін та ін. 

В Україні конкурентну розвідку іноді сприймають як щось на кшталт 
«промислового шпигунства». У розвинених ринкових економіках конкурен-

тна розвідка ще два десятиліття тому набула легального статусу і до тепері-
шнього часу перетворилася на необхідний компонент ринкової стратегії та 
тактики.  

Ідентифікувати конкурентну розвідку з корпоративним, промисловим 

шпигунством – велика і поширена помилка. Якщо «промислове шпигунст-
во» – близький родич військової та політичної розвідок, оскільки «віддає 
перевагу» протизаконним способам збирання інформації, то конкурентна 
розвідка не має відношення до лицарів «плаща і кинджала». 
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Конкурентна розвідка – це перш за все використання сучасних інформа-
ційних технологій для легального збирання і аналізу даних про конкурентне 
середовище і конкурентів. Вона здійснюється виключно в рамках нормативно-

правового поля і результатів домагається завдяки аналітичній обробці величе-
зної кількості найрізноманітніших відкритих інформаційних матеріалів. 

В українському бізнесі настає період переходу саме на цей, цивілізо-

ваний спосіб конкуренції. Реальна конкуренція (цивілізована) – основна пе-
ревага ринкової економіки перед адміністративною. Це той важіль, який ро-

бить економіку ефективною. 

Ось тут і висувається на перший план інформаційна складова про кон-

курента. Щоб перевершити суперника в організації виробництва, якості то-

варів і послуг, продуктивності, ефективності, перш за все, треба знати, як 

мінімум конкретні показники цих складових, а також форми та методи їх 

втілення в практику. 

Вивчаючи конкурентів, виявляючи причини, секрети (так, секрети) їх 

ефективності, сильні та слабкі боки, цивілізований виробник активно вико-

ристовує отримані знання, впроваджує передові ідеї у себе, удосконалює їх, 

йде далі. Це управлінські знання, технічні, технологічні, наукові, маркетин-

гові. Наздоганяючи та випереджаючи суперника, підприємець спонукає його 

до відповідного вдосконалення. 

Ізольований від такої інформації підприємець – сліпе кошеня. Відсут-
ність інформації про діяльність конкурентів, відмова від їх вивчення або хо-

ча б недооцінка важливості цього – пряма дорога до регресу, відставання, а, 
значить, і загибелі. 

Таким чином, ми не погрішимо проти істини, якщо скажемо, що кон-

курентна розвідка – двигун економічного і технологічного прогресу. 

Іноді можна почути, що підвищена увага до організації та проведення 

конкурентної розвідки лягає додатковим тягарем на бюджет, відволікає ре-
сурси від головних завдань менеджменту. Це омана. Конкурентна розвідка 
не вимагає величезних матеріальних витрат і вже точно не означає втрати 

часу. Адже, як ми вже визначилися, це правильна організація і систематиза-
ція збирання і аналізу інформації. Досвід давно переконав в багаторазовій 

окупності витрат на інформацію та аналітичні дослідження. Це не прямий 

прибуток, а відхід від фінансових і моральних втрат. 
Багато наших керівники часом навіть і не підозрюють, що вони самі 

або їх співробітники (служба безпеки, комерційний відділ, підрозділ марке-
тингу) так чи інакше, в тій чи іншій формі ведуть конкурентну розвідку, на-
віть, якщо ніколи і не чули про цей термін, бо така робота потрібна і неми-

нуча. 
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6.2. Базисні поняття конкурентної розвідки 

 

Конкурентна розвідка – не просто інструмент дослідження конкурентно-

го середовища. Це актуальний бізнес-процес, що виник на стику економіки, 

юриспруденції та спеціальних розвідувальних дисциплін і прийомів [35, с. 
105]. 

Об'єкти дослідження конкурентної розвідки – юридична особа, 
наприклад недержавна організація у вигляді приватного підприємства, ко-

мерційного банку, акціонерного товариства; фізична особа, наприклад ке-
рівник підприємства-конкурента; ситуація, тенденція в тому чи іншому се-
гменті ринку. 

Основна область застосування конкурентної розвідки – конкурентне 
середовище. 

Мета конкурентної розвідки – інформаційно-аналітична підтримка 
прийняття оптимального управлінського рішення, що забезпечує досягнення 

конкурентної переваги перед іншими учасниками ринку. 

Головні завдання конкурентної розвідки: 
– безперервний моніторинг і збирання відкритої інформації про конку-

рентне середовище; 
– аналітична обробка отриманих з усіх можливих інформаційних дже-

рел даних; 

– надання результатів керівництву для прийняття управлінських рішень; 

– зберігання і поширення результатів. 

У сучасній «концепції конкурентної розвідки» як інструменту досяг-
нення конкурентних переваг використовується модель «п'яти сил» М. По-

ртера, які керують конкуренцією в галузі та характеризують стан конкурен-

тного середовища. Ця модель також використовується для виявлення потен-

ційних щодо фірми та планування власних дій з їх урахуванням. 

Ось ці «п'ять сил»: 

– загроза з боку існуючих конкурентів; 

– загроза появи товарів-замінників або послуг-замінників, конкуренто-

здатних з точки зору ціни; 

– загроза появи нових або потенційних конкурентів; 

– загроза з боку постачальників сировини та комплектуючих; 

– загроза з боку споживачів товарів і послуг. 
Висновки конкурентної розвідки використовуються як для прийн-

яття тактичних рішень, так і для вироблення стратегічних напрямків роз-
витку підприємства. У своїй роботі конкурентна розвідка широко вико-

ристовує прийоми та методи стратегічного планування, що дозволяє 
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отримувати комплексне уявлення про ситуацію на ринку і уточнювати 

позиції, на які підприємство може претендувати. Чимало конкурентна 

розвідка черпає і з арсеналу засобів маркетологів, чиї зусилля спрямова-

ні головним чином на виявлення та аналіз споживчого попиту в тому чи 

іншому сегменті ринку. 

 

6.3. Конкурентна розвідка як елемент сумлінної конкуренції 
 

Конкурентна розвідка давно вже стала складовою частиною корпорати-

вної культури сучасного бізнесу. У літературі конкурентну розвідку назива-
ють як маркетинговою розвідкою, так і бізнес-розвідкою, оскільки все зале-
жить від смисловий суті застосовуваного терміну, що закладається від самого 

початку. Застосовують ще термін бенчмаркінг, однак безпосередньо до забез-
печення економічної безпеки комерційної організації цей термін може бути 

застосований лише за наявності цілого ряду умовностей. Під економічною 

безпекою комерційного підприємства зазвичай розуміють стан найбільш ефе-
ктивного використання корпоративних ресурсів для запобігання загрозам і 
забезпечення стабільного функціонування підприємства [112, с. 8]. 

Ринок, крім внутрішнього опрацювання проблем, вимагає сил і засобів 

для розвідки, збирання і обробки численних джерел зовнішньої інформації. 
Конкурентна розвідка – це не промислове шпигунство. І справа тут не в за-
стосовуваної термінології, а в її суті. 

Справа в тому, що шпигунство передбачає викрадення або передачу 

відомостей. До речі, розвідка і шпигунство – схожі поняття тільки в російсь-

кій мові, а competitive intelligent та industrial espionage  абсолютно не збіга-
ються за суттю. Будь-яка розвідка не може здійснюватися інакше, як тільки 

на постійній основі, та тому означає повсякденний обов'язок людини, що за-
ймається будь-якого виду діяльністю, так як він повинен знати, для чого, 

чому і як поступати в конкретних ситуаціях, що виникають в процесі вико-

нання тих чи інших задач. Застосування терміну «розвідка» передбачає як 

мінімум таке: 
– вид діяльності, пов'язаної з дослідженням (обстеженням) чого-небудь 

зі спеціальною метою; 

– дії, здійснювані окремими людьми та групами людей для отримання 

необхідної інформації про явища і об'єкти, що входять до сферу їх профе-
сійних інтересів; 

– організаційні одиниці, які відають спеціальним вивченням різних ас-
пектів будь-яких явищ, пов'язаних з наукою, виробництвом, економікою 

тощо; 
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– сукупність прийомів і методів вивчення об'єктів і явищ, що входять до 

сфери інтересів конкретних людей, професійних груп і організаційних одиниць. 
Маркетингова розвідка (marketing intelligence) – поняття дуже ши-

роке хоча б тому, що сам термін «маркетинг» має на увазі не тільки вивчен-

ня конкурентів, але і просування продукту, рекламу, ціноутворення, почи-

наючи з початкової стадії розробки продукту до його продажу. Однак відсу-

тність відмінностей між розвідкою і маркетингом можна постулювати, тіль-

ки якщо вважати маркетингом всю роботу фірми із зовнішньої інформацією. 

З практичної точки зору це недоцільно. 

Бізнес-розвідку (business intelligence) в діловій літературі прийнято 

розглядати як більш вузький, ніж маркетингова розвідка, напрямок ділової 
розвідки, який відповідає основній меті: побудові системи взаємин з конку-

рентами як комплексу заходів щодо отримання і обробки відомостей про 

конкурента. При цьому маються на увазі відомості майнового, фінансового, 

організаційно-управлінського характеру, дані про ресурси, можливості і ура-
зливість конкурента, а також про його оперативні та стратегічні плани. 

Під конкурентною розвідкою (competitive intelligence) розуміється 

збирання і аналіз відомостей про партнерів і конкурентів. Фактично будь-

яке маркетингове дослідження містить елементи ділової розвідки. Бізнес-
розвідка визначається як широка категорія технологій, пов'язаних зі збиран-

ням, зберіганням, аналізом і забезпеченням доступу до інформації з метою 

прийняття оптимальних ділових рішень. По суті це складова частина корпо-

ративної культури ведення сучасного бізнесу вже тому, що для виживання 

за умов конкурентної боротьби першочергову роль починає грати розвідка 
намірів конкурентів, вивчення основних тенденцій бізнесу, аналіз можливих 

ризиків тощо. Конкурентна розвідка – це цілком легальне заняття, що повні-
стю вписується в рамки поняття добросовісної конкуренції. 

 

----------*---------- 

 

Вправа. Раціональна поведінка на ринку, з точки зору нобелівського 

лауреата Р. Ауманна [50, с. 26] 

Роберт Ауманн очолює Центр вивчення раціональності при 

Єврейському університеті в Єрусалимі. Центр активно співпрацює  з Йєль-

ським і Стенфордським університетами в США, але особливо тісно – з бель-

гійським Лувенським університетом. 

Основна ідея раціональності полягає в тому, що в поведінці людина 
виходить зі своїх власних інтересів. Центр об'єднує фахівців багатьох наук: 

економістів, біологів, математиків, юристів, статистиків, психологів і бага-

В 
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тьох інших. З усіх наук вибирається те, що належить до раціональної пове-
дінки або до відсутності раціональності. При цьому економічні додатки впи-

суються в прикладні дослідження для інших сфер діяльності. 
Приклад обмеженої раціональності в економічній поведінці дає одна 

проста гра. Цей експеримент проводиться в різних формах і з різними пара-
метрами. Р. Ауманн викладає його так. На двох гравців видають сотню ні-
мецьких марок і пропонують розподілити ці кошти між собою за домовлені-
стю. Якщо вони не домовляться, то ніхто нічого не отримує. Учасники не 
ведуть переговори один з одним безпосередньо, а кожен сидить за комп'ю-

тером. Один з учасників пропонує, інший погоджується чи ні. Пропозиція 

з'являється на моніторі. Якщо він відповість «так», то пропозиція прийнята, 
якщо – «ні», ніхто нічого не отримає. Досконала рівновага по цій грі полягає 
в тому, що той, хто пропонує, пропонує не мінімум, а щоб залишити для 

партнера щось, наприклад – взяти собі 99, щоб партнер отримав хоча б одну 

марку. Одна марка краще, ніж нічого. 

Цей експеримент проводився багаторазово над тисячами пар людей. 

Кожна пара грала тільки один раз і завжди анонімно. І майже завжди, коли 

пропонувалося партнеру менше ніж 20 марок, той відмовлявся. Відмова від 

них є відхиленням від раціональної поведінки. Це, на думку Р. Ауманна, сві-
дчить про те, що в голові у людини не подієва раціональність, що людина не 
здатна застосовувати раціоналізм до окремої дії. Вона формує у себе раціо-

нальні правила поведінки. І несправедливий розподіл сотні марок не впису-

ється в уявлення про чесну угоду. Якщо вона з тобою так – то нехай і сам 

нічого не отримає. 
 
6.4. Завдання і методи конкурентної розвідки 
 

Основним завданням будь-якої служби економічної безпеки є прогно-

зування моменту ймовірного настання кризи, оскільки саме це необхідно для 

прийняття превентивних заходів і концентрації необхідних сил і засобів для 
його профілактики. Можливість настання кризової ситуації часто пов'язана із 
зовнішньою недобросовісною конкуренцією. Тому вивчення конкурентів, по 

суті, має являти собою аналіз і прогнозування їх дій, серед яких, перш за все, 
особлива увага повинна приділятися тим, які явно або потенційно можуть бу-

ти спрямовані на дестабілізацію діяльності зацікавленого підприємства. Ре-
зультати такого дослідження можуть полягати в своєчасних діях щодо при-

йняття відповідних заходів, у т. ч. профілактичного характеру, щодо забезпе-
чення цілісності підприємства або навіть корпоративного союзу, збереження і 
розвитку ділових зв'язків, а також репутації на ринку [112, с. 10]. 

245



Методів ведення конкурентної розвідки розроблено і застосовується 

дуже багато. Базові методи засновані на логіці та збиранні легальної інфор-

мації. Використання методів конкурентної розвідки дозволяє успішно здійс-
нювати прогноз кризових явищ в бізнесі й тим самим реалізувати функцію 

раннього попередження про можливість їх розвитку, що дозволяє вжити за-
ходи попереджувально-профілактичного характеру і знизити ймовірність 

настання кризи, провести її локалізацію або знизити можливі збитки. Воло-

діння інформацією про можливу або майбутню кризу використовуються в 

інтересах зміцнення свого становища або ослаблення можливостей і ролі 
конкурента на ринку. 

Збирання інформації може здійснюватися різними способами, зокрема 
такими: 

– у формі діалогу зі співробітниками підприємства-конкурента; 
– у вигляді телефонної розмови з менеджерами конкуруючого підпри-

ємства; 
– шляхом вивчення резюме співробітників і претендентів на вакантні 

посади; 

– за допомогою Інтернету. 

Багато методів засновані на спостереженні. До речі, менеджери серед-

ньої ланки, бажаючи показати перед вищим керівництвом або власниками 

бізнесу свою діяльність в найбільш вигідному для себе світлі, прагнуть до 

простого прикриття своїх помилок, прикрашання і навіть фальсифікації да-
них, показників та інформації про свою діяльність, призначених для подання 

на вищий рівень керування. Такого роду ситуації призводять до прийняття 

неоптимальних рішень, які можуть зашкодити бізнесу, нерідко істотно. То-

му одним із завдань конкурентної розвідки є перевірка інформації, що над-

ходить на вищий рівень керування, та виключення подібних ситуацій. При-

чому  вестися така робота може не тільки в рамках власного підприємства, 
але і відносно до конкуруючого підприємства. 

Забезпечення доступу і сам процес отримання актуальної та достовірної 
інформації вимагає наявності оновлюваних інформаційних ресурсів. Важливу 

роль тут відіграють сучасні технічні засоби та наявність програмного забезпе-
чення, що дозволяють не тільки збирати та зберігати інформацію, отриману з 
різних джерел, але за допомогою використання різних критеріїв здійснювати 

пошук за інформаційними масивами. Для результативної обробки отриманих 

інформаційних даних і формування на цій основі обґрунтованих висновків і 
прогнозів необхідні висококваліфіковані фахівці-аналітики. 

Актуальними продовжують залишатися завдання протидії недружнім 

злиттям і поглинанням. У зв'язку з цим особливо важливо відстежувати рух 
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акціонерного капіталу підприємства і величину кредиторської заборгованос-
ті з метою заздалегідь виявити чи вгадати ознаки початку недружнього за-
хоплення і вжити необхідні заходи. 

Лояльність персоналу відіграє важливу роль як щодо внутрішньої без-
пеки підприємства, так і, зокрема, можливих зовнішніх негативних проявів. 

Організований на постійній основі аналіз змісту та руху внутрішньої інфор-

мації дозволяє своєчасно виявити факти витікання конфіденційної інформа-
ції. У цій частині як насторожуючі ознаки повинні розглядатися будь-які 
прояви невдоволення з боку менеджерів і співробітників хоча б тому, що в 

будь-якому випадку накопичене невдоволення в тій чи іншій формі знайде 
своє відображення в поведінці. 

Необхідний ретельний, організований на постійній основі моніторинг 
власного персоналу, особливо того, що займає посади, пов'язані з рухом фінан-

сових, матеріальних та інформаційних потоків. 

 
6.5. Принципи конкурентної розвідки 
 

1. Ситуація на ринку та дії конкурентів 
Для того щоб зрозуміти, як діє конкурент, треба знати його сильні та 

слабкі боки, вибудувати схему його дій. Якщо хтось вважає, що ситуація на 
ринку змінюється само по собі, йому нічого робити в конкурентній розвідці. 
Слід завжди підозрювати, що цю ситуацію змінили твої конкуренти, діючи не 
спонтанно, а цілком свідомо. Але конкурентна розвідка – це не стеження за 
конкурентами. Вона принципово відрізняється від тотального винюхування, 

яким страждають державні спецслужби в усіх країнах світу [50, с. 32]. 

Після подій 11.09.2001 р в США був прийнятий так званий Патріотичний 

акт. Він допускає таємний контроль за діями громадян США та іноземців не 
тільки спецслужбами, але й фінансовими організаціями. В інструкціях спів-

робітникам компанії Citigroup є посилання на Патріотичний акт, у відповід-

ність до якого приводиться недоторканність конфіденційної інформації.  
У компанії Citigroup в 2005 р. був складений список «публічних осіб», 

угоди яких повинні бути під особливим контролем. У цьому списку є і уряд 

зарубіжних країн. Служба розвідки регулярно складає звіти про «підозрілі» 

угоди. У більшості міжнародних банків є свої неконтрольовані канали пере-
давання зібраної інформації. 

Кожен громадянин України, що відкриває рахунок в іноземному банку, 

повідомляє йому свою персональну інформацію, яка надходить до його до-

сьє, і з цього моменту досьє буде постійно поповнюватися. За даними досьє 
в разі потреби можна відновити минулі справи та стиль життя громадянина. 
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Володар іноземної кредитної картки вже повідомив, в якому будинку живе, 
який його дохід, які магазини він відвідує і що купує, куди їздить і які книги 

читає. 
На відміну від іноземних банків всі наші вітчизняні підприємства зобо-

в'язані робити на своїх матеріалах позначки про добровільність надання ін-

формації громадянином. Якщо цього не зробити, відповідним співробітни-

кам може бути пред'явлено звинувачення за статтями «Порушення недотор-

канності приватного життя» і «Порушення таємниці листування, телефон-

них переговорів, поштових, телеграфних або інших повідомлень» Криміна-
льного кодексу України. Але конкурентна розвідка збирає інформацію не про 

запас, її відрізняє цільовий характер. 

Розвідувальна інформація відрізняється від звичайної саме тим, що вона  
цільова. Це не відомості взагалі, а інформація, що є достатньою підставою 

для прийняття цілком конкретного рішення. Конкурентна розвідка вивчає 
тільки зміни. Якщо на ринку все спокійно, ціни не змінюються, всі конкуре-
нти задоволені зайнятими ними ринковими нішами, не намагаються переді-
лити ринок, конкурентна розвідка лише перевіряє ще раз, чи дійсно це так. 

Чи не відбувається щось, що передує майбутній зміні цін і асортименту? 

Конкурентна розвідка – це реалізація системної програми збирання, ана-
лізу і розподілу інформації про діяльність конкурентів і загальні тенденції бізне-
су, пов'язані з цілями конкретного підприємства [50, с. 32]. 

В академічних дослідженнях вважається: чим довший часовий ряд – 

тим надійніші отримані результати; в дослідженнях з конкурентної розвідки 

довгий динамічний ряд вважається марним. Якщо відступити від потокового 

моменту, скажімо, на півроку назад, то в той час і склад конкурентів, мож-

ливо, був іншим, і вже абсолютно точно у конкурентів були інші плани, на-
міри, інша програма дій. 

Довготривалі зв'язки між параметрами ринку в академічному дослі-
дженні покладаються незмінними, діючими не тільки в минулому, але і в 

сьогоденні, і в майбутньому. Фахівці в області конкурентної розвідки не 
мають можливості піти на такі спрощення. Вони повинні давати відповіді на 
запитання, які належать до абсолютно конкретного моменту часу. І навіть 

якщо їм відомі загальні закономірності, їх знання не дозволяє відповісти на 
запитання, поставлене керівництвом фірми або замовником. 

2. Розвідувальні завдання і моніторинг 
Розвідувальна інформація – це не відомості взагалі. Вона повинна бути 

достатньою підставою для прийняття рішення. Справа не в тому, щоб збирати 

інформацію під деякий невідомий поки стратегічний вибір керівництва. Роз-
відка починається тоді, коли абсолютно ясно, що потрібно розвідати. 
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Ця теза не виключає того, що доводиться збирати багато інформації 
«про запас». Але захоплення збором нецільової інформації негативно впли-

ває на виконання конкретних завдань. Якщо накопичення інформації в ро-

боті превалює, то підрозділ конкурентної розвідки в будь-якій фірмі повто-

рює долю багатьох економістів-теоретиків: все красиво і розумно, але марно 

(рисунок 6.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

Рисунок 6.1 – Моніторинг в системі конкурентної розвідки  

Джерело: [50, с. 33]. 

 

У численних публікаціях з проблем конкурентної розвідки можна 
знайти думку, що найкраще співвідношення обсягів робіт щодо завдань та 
моніторингу – 80 і 20 %. Навряд чи ці цифри повинні витримуватися в точ-

ності, але абсолютно очевидно, що на виконання конкретних завдань слід 

витрачати основну частину зусиль і ресурсів. Потрібно це для того, щоб са-
ма робота в сфері конкурентної розвідки не нагадувала академічні дослі-
дження, результати яких мають неминущу цінність. Конкурентна розвідка – 

така ж робота, як доставка товару на склад або приготування обіду. І те, й 

інше потрібно робити вчасно. 

Робота щодо завдань приводить до процедури, яку прийнято називати 

розвідувальним циклом. Починається він з формулювання завдання перед 

тими, хто займається конкурентною розвідкою, після чого починається зби-

рання цільової інформації, потім аналіз зібраної інформації, видача рекоме-
ндацій керівництву. Але цим все не закінчується. На закінчення доводиться 

думати, куди направити отриману інформацію, кому і в якому вигляді її до-

цільно надати. У практиці іноді зустрічаються випадки, коли інформацію 

виявляється розумним направити навіть конкурентам, хоча попередньо вона 
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 формулювання завдання 
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має бути відповідним чином перероблена. Отже, розвідувальний цикл почи-

нається з формулювання задачі. 
3. Формулювання завдань в конкурентній розвідці. Український 

набір проблем помітно відрізняється від описуваного в зарубіжних публіка-
ціях. Відмінності не стільки в самому списку, скільки в поширеності окре-
мих типів завдань. 

Причина розбіжностей одна. Ринкова економіка України переживає 
початковий етап свого розвитку. Підприємці психологічно не готові об'єд-

нуватися і домовлятися. Тому де-небудь в США або Швеції типовим за-
вданням конкурентної розвідки вважається висновок про доцільність при-

дбання підприємства-конкурента або об'єднання з ним. Капіталізм в Україні 
більш примітивний, тому цей клас задач в Україні зустрічається досить рід-

ко. Що ж виходить на перше місце за умов української дійсності? 

Типова ситуація така. Підприємство намацало сприятливу ринкову 

нішу і 2-3 роки функціонує нормально, практично не відчуваючи тиску кон-

курентів. І як би ви не попереджали власників цього підприємства про те, 
що період низької конкуренції рано чи пізно закінчиться, вас не будуть слу-

хати. Це окремий рецидив радянських уявлень прo непорушність, стабіль-

ність досягнутого соціального статусу. 

І ось, нарешті, те, що ви і передбачали, сталося. З'явилися серйозні 
конкуренти, стало важко працювати на колись спокійному сегменті ринку. 

Характерно, що перша реакція (і тут практично немає винятків) полягає не в 

прагненні почати систематичне вивчення конкурентів, а в бажанні знайти 

нову ринкову нішу, де «цих бридких конкурентів» немає. Тому дуже часто 

замовлення на проведення досліджень з конкурентної розвідки передує про-

ханнями опрацювати стратегію диверсифікації діяльності фірми. Коли ж 

стає зрозумілим, що краще продовжувати усталений бізнес, ніж починати 

новий, ось тут-то і починають з'являтися формулювання завдань конкурент-
ної розвідки (замовлення розвідциклів). Бізнесмен, який зумів втекти від 

конкурентів, ставить ці завдання як суто оборонні. Основу завдань стано-

вить отримання відомостей щодо деяких цілком конкретних активних дій 

одного або декількох конкурентів. 

Західні посібники з конкурентної розвідки стверджують, що якщо 

у компанії немає довгострокової стратегії, то конкурентна розвідка для 

неї марна. На жаль, в Україні таких підприємств поки небагато. Тому і 
доводиться працювати за аналогією з фронтової розвідкою за умов по-

зиційної війни, коли і не передбачається наказу про наступ. Зазвичай 

мова йде лише про те, як найкращим чином відображати атаки конкуре-

нтів. Це сучасний стиль української конкурентної розвідки. Вже наміча-
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ються зрушення в бік активного стилю, що базується на власній стратегії 
розвитку. 

Наведемо кілька прикладів таких дій, за якими доводилося виконува-
ти завдання. Конкурент почав демпінгову операцію, різко скинув ціни. Роз-
відзавдання виглядає так: «На скільки часу у нього вистачить сил, коли він 

(конкурент) видихнеться?». Відповісти на таке запитання непросто, за 
останні десять років вдало відповісти на нього вдавалося лише кілька разів. 

Інший приклад. Пішли чутки, що конкурент освоює новий вид проду-

кції. Запитання в цьому випадку звучить приблизно так: «Наскільки це для 

нас небезпечно?». Також непросте запитання, для отримання відповіді на 
нього доводиться потрудитися пару місяців. Багато часу займають процеду-

ри отримання інформації про сам продукт, проведені конкурентом маркети-

нгові дослідження, особливості технології та проектовані їм обсяги вироб-

ництва нового продукту. 

У плані зазначеного вище зсуву в бік повної свободи дій розвідувальні 
завдання, що стосуються злиттів і об'єднань, зустрічаються і в українській 

практиці. Справа ця складна, і дані розвідки дуже часто не сприймаються 

адекватно тими, хто замовляв таку роботу і квапив з отриманням результатів. 

Окремий випадок роботи конкурентної розвідки за умов позиційної 
конкурентної боротьби – різноманітні комерційні та інвестиційні пропози-

ції. Вони можуть виходити не від конкурентів, але змінюють конкурентні 
позиції, розподіл цих позицій на ринку, що склався. За відсутності певної 
стратегії керівництво сприймає це як додаткову турботу, використання мо-

жливості, що виникла, але не як початок продуманих активних дій. 

Ще один клас задач, який особливо часто ставився перед конкурент-
ною розвідкою в 1990-і рр., – доведення конкурента до банкрутства перед 

придбанням його якимось новим учасником ринку. Адже новий власник ці-
лком може почати вести себе більш агресивно, робити зовсім інші, більш 

масштабні операції на ринку. 

Перші замовлення на інформаційне забезпечення активних ринкових 

операцій приходять при освоєнні нових ринкових ніш. Це, в загалі-то, не 
конкурентна розвідка, а маркетингове дослідження. І вже в рамках такого 

дослідження ставляться завдання вивчення головних майбутніх конкурен-

тів, їх сильних і слабких боків. 

Підведемо підсумки. Отже, ми познайомилися з кількома основними 

принципами, на яких ґрунтуються конкурентна розвідка. Перший: констру-

ктивне уявлення про те, що ситуація на ринку визначається не природним 

ходом подій, а діями конкурентів. Другий: необхідне чітке формулювання 

завдань перед розвідкою, яку проводять уповноважені на це керівники за-
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мовника. Третій: обов'язкова (хоча і як фонова) процедура постійного нако-

пичення інформації про конкурентів. Четвертий: доводиться аналізувати 

слабко пов'язані між собою короткі тимчасові інтервали та дії конкурентів, 

які ті вживають протягом цих відрізків часу. 

Остання особливість дуже добре відчувається в описах ринку цінних 

паперів і в біржовій торгівлі. Там паралельно існують фундаментальний і 
технічний види аналізу. Перший близький до економетрики та займається 

довгими рядами, закономірностями, які можна виявити за цими рядами за 
допомогою методів математичної статистики. Технічний аналіз присвяче-
ний вивченню відносно коротких інтервалів, слабко пов'язаний з теорією 

ймовірностей і математичною статистикою і складається з постійних спроб 

передбачити майбутні дії ринкових гравців. 

Ще раз відзначимо, що особливість сучасної української конкурентної 
розвідки полягає в обслуговуванні позиційної конкурентної боротьби, у від-

битті атак конкурентів, але не в підготовці наступу на них. І, нарешті, голо-

вна ідея – краще направляти зусилля на побудову ефективної картини, а не 
на спроби докопатися до справжнього стану справ. Останнє або мінливе, 
або на з'ясування його у вас точно не вистачить часу. 

 

----------*---------- 

 

Вправа. Доповніть список 

Що допомагає зробити конкурентна розвідка: 
– передбачити зміни на ринку; 

– знаходити нових або потенційних конкурентів; 

– вчитися на успіху або помилках інших; 

– дізнатися про нові технології, продукти та процеси, що впливають на 
ваш бізнес; 

– увійти до нової сфери бізнесу; 

– подивитися свіжим поглядом на вашу практику бізнесу; 

– впроваджувати нові методи менеджменту. 

 

6.6. Життєвий цикл організації як об'єкт конкурентної розвідки 

 

Стосовно до проведення заходів розвідувального характеру щодо під-

приємства треба враховувати, що розвитку будь-якої організації притаман-

ні кілька стадій. Стадія становлення організації характеризується, перш за 
все, великими витратами та незначним прибутком. Головна мета організа-
ції – «не вмерти, ще не народившись», і створити міцну базу для подаль-

В 
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шого розвитку. На цій стадії організації дуже потрібні досвідчені праців-

ники, хороші професіонали, здатні оперативно вирішувати досить широке 
коло проблем, оскільки впровадження ефективної системи поділу праці, 
яка передбачає наявність чітко визначеного кола обов'язків по кожній по-

саді, як правило, відбувається на наступних етапах життєвого циклу. При 

цьому організація не має можливості направляти на оплату праці значні 
кошти. У зв'язку з цим система матеріального стимулювання (що максима-
льно враховує фактичний внесок кожного окремого працівника у досяг-
нення загальних цілей) повинна активно доповнюватися іншими елемен-

тами. Наприклад, відносно невисокий рівень заробітної плати може компе-
нсуватися безкоштовним харчуванням на роботі, наданням працівникам 

можливості використовувати в особистих цілях службовий транспорт (у 

позаробочий час, зрозуміло) і т. п. Крім того, дуже важливо орієнтувати 

працівників на те, що в міру становлення організації буде рости і їх особи-

стий добробут. Для цього можуть застосовуватися такі способи стимулю-

вання, як передавання працівникам на вигідних умовах акцій підприємства 
та ін. На даній стадії (I) необхідно, щоб система мотивації була досить 

гнучкою і дозволяла враховувати індивідуальні потреби окремих (най-

більш цінних для організації) працівників [112, с. 43]. 

На стадії зростання (II) з'являється можливість упорядкувати структу-

ру організації, у т. ч. і з точки зору розстановки кадрів. Система оплати пра-
ці стає більш формалізованою, оскільки оцінка фактичного внеску кожного 

окремого працівника стає все більш складною. На цьому етапі, з одного бо-

ку, відбувається залучення нових працівників, а з другого – виникає завдан-

ня утримати старих, що вже придбали необхідний досвід роботи на підпри-

ємстві. Для залучення нових працівників необхідно забезпечити їм початко-

вий рівень заробітної плати не нижчий, ніж в аналогічних організаціях (ри-

нковий рівень заробітної плати). Але при цьому слід уникати утиску інтере-
сів більш «старих» працівників. Таким чином, підвищується роль матеріа-
льного стимулювання. Але оскільки витрати організації на даній стадії зрос-
тають (необхідно закуповувати нове обладнання, створювати нові робочі 
місця і т. п.), а прибутки ще не дуже високі, стає необхідним розвиток й ін-

ших методів стимулювання: натурально-соціальних, соціальних, додатко-

вих. 

На стадії зрілості (III), коли організація досить стабільна і успішна, їй 

необхідно забезпечити збереження досягнутого рівня. Залишається потреба 
в збереженні старих, найбільш професійних, продуктивних працівників, а 
також у залученні нових працівників з більш широким потенціалом. На да-
ній стадії у організації більше можливостей, ніж на всіх інших, збільшувати 
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витрати на оплату праці. Розмір заробітної плати може перевищувати сере-
дній ринковий рівень. Ширше застосовуються різні додаткові стимулюючі 
виплати. 

Стадія спаду (IV) характеризується необхідністю коригування струк-

тури підприємства (у т. ч. і штатного розкладу) з метою приведення його у 

відповідність до змінених умов (поява нових технологій, зміцнення конку-

рентів, стабілізація ринку і обмеження зростання продажів, а також полі-
тична та економічна ситуація в країні та за кордоном). Оскільки ця стадія 

пов'язана зі зменшенням прибутковості, то необхідна оптимізація витрат. 
Зростання заробітної плати обмежене. Більш того, як правило, скорочують-

ся соціальні програми, зменшується обсяг додаткових стимулів. Це може 
привести, з одного боку, до звільнення частини працівників, а з другого – до 

труднощів у залученні нових. На цій стадії дуже важливо застосовувати різ-
ні заходи морального стимулювання, спрямовані на збереження «корпора-
тивного духу», що також дають право працівникам сподіватися на адекват-
ну винагороду в майбутньому, коли становище організації поліпшиться. Для 

утримання найбільш цінних працівників можуть зберігатися системи пре-
міювання. Хоча це в обов'язковому порядку буде вести до порушення прин-

ципу справедливості в оплаті праці. 
З огляду на зазначені особливості важливо визначити, на якій стадії 

розвитку перебуває конкуруюча організація, оскільки саме від цього багато 

в чому залежать методи боротьби з нею на ринку реалізації товарів (робіт, 
послуг). 
 

6.7. Інтерпретація даних конкурентної розвідки 
 

Користь від наявних даних зростає, якщо з'ясовані їх значення. Істина 
зазвичай розкривається не в вихідних даних, а в їх точному тлумаченні, бо 

конкретний факт можна усвідомити лише в поєднанні з іншими фактами 

[118, с. 15]. 

Після попереднього збирання інформації та конкретного формулю-

вання проблеми настає етап переробки інформації. Переробка інформації 
включає таке: 

– систематизацію фактів, які сортують за ступенем їх відношення до то-

го чи іншого питання; 

– виявлення, ґрунтуючись на інтуїції, ключових моментів; 

– побудову припущень, що пояснюють основні факти; 

– отримання, за необхідності, додаткових даних; 

– оформлення висновків та їх перевірка на відповідність іншим фактам. 
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На окремі питання часто вдається отримати пряму і цілком певну від-

повідь, а щодо інших вимушено обмежуються одними припущеннями. 

Необхідно інтуїтивно розуміти, які з моментів є найважливішими, а 

не концентрувати увагу відразу на багатьох, що здатне заблокувати робо-

ту мозку. 

У деяких випадках корисно прокрутити отриману інформацію серед  

людей, які мають до неї певне відношення, вважаючи, що вони допоможуть 

виявити будь-які зв'язки з якоюсь побічною інформацією. 

Висловивши певне припущення, його ретельно перевіряють на стику-

вання з усіма даними, і коли тут виявиться значна проблема, а факти явно 

правдиві, потрібно судження змінити. 

Хибна інтерпретація інформації можлива у таких випадках: 

– представлені не всі матеріали; 

– деякі з наявних під рукою фактів сумнівні; 
– вся увага зосереджується лише на тих повідомленнях, які підтвер-

джують очікування і припущення аналітика. 
Для того щоб виявити можливі шляхи розвитку вихідної ситуації, тре-

ба дуже чітко уявляти таке: 
– ключові персони конкурентів; 

– те, до чого вони, по суті, прагнуть (як по максимуму, так і по мініму-

му); 

– чи є якась система в їх діях; 

– чого в них більше: логіки, емоцій, традицій або випадковостей; 

– чи існує такий союзник, з яким конкурент не перетне явні межі допус-
тимості в його діяннях; 

– вразливі місця конкурента; 
– то, як він оцінює ситуацію; 

– ймовірні реакції на дії з кожного боку. 

У деяких випадках корисно йти не від фактів до побудови гіпотези, а 
від гіпотези, що висувається, до наявних фактів. Так, добре знаючи ключову 

особу конкурента, подумки поставте себе на його місце і уявіть, що за тон-

ку, хитру гру він міг би вести. Виходячи з цього виведіть ряд припущень 

про його наміри та визначте дії, які повинні бути вжиті при кожному з них. 

Зіставте уявні ситуації та наявні реалії, відберіть ту гіпотезу, яка відповідає 
більшості наявних фактів. 

Оптимальну допомогу в обробці всієї подібної інформації може нада-
ти комп’ютер, що не страждає суб'єктивністю. 

Отримана конкурентної розвідкою інформація, як і сама система кон-

курентної розвідки, не є самоціллю. Ця система є лише передумовою і од-

255



ним із засобів ефективної економічної політики та стратегії, але сама по собі 
ніяк не може замінити ні політику, ні стратегію, ні економічну силу фірми. 

Без реалістичної політики керівництва навіть найсучасніші й достовірні 
розвідувальні дані будуть марні та не принесуть підприємству очікуваної 
користі. 

 

----------*---------- 

 

Вправа. Підіб'ємо підсумки: у чому полягають цілі та завдання 

конкурентної розвідки 

У даний час, коли багато підприємств усвідомили, що 

стратегічне планування бізнесу неможливо без знання ситуації на підприєм-

стві-конкуренті, стала вельми затребуваною конкурентна розвідка. Конку-

рентна розвідка забезпечує збирання і обробку інформації бізнесом, в інте-
ресах бізнесу, легальними і етичними методами. 

Метою конкурентної розвідки є не тільки прямі, непрямі та потенційні 
конкуренти, але й клієнти, постачальники, дилери, дистриб'ютори, які конт-
ролюють організації, а також кримінальні структури та органи влади, які 
мають можливість вплинути на бізнес. Передбачити дії інших, як правило, 

допомагає добре організована розвідка, і кожному не зайве знати її можли-

вості та деякі прийоми, які можуть бути вжиті як самим підприємством, так 

і недружньою стороною [118, с. 4]. 

Займаючись підприємництвом, ви можете зустріти і кримінальні фахі-
вців, і професіоналів силових структур, і просто спритних авантюристів, ко-

трі переслідують свої підозрілі цілі. Всі вони можуть вживати різні хитро-

мудрі прийоми, які необхідно знати особливо тим, хто сам не здатний вдія-

ти щось подібне проти інших. 

 

 
Контрольні запитання 

1. Чому ринок іноді вибухає без якої б то не було причини? 

2. Наведіть приклади практичного застосування експериментальної еконо-

міки. 

3. Чому експериментальну економіку трактують як засіб породження так 

званих альтернативних ринкових механізмів? Наведіть приклади. 

4. Чому ідеї експериментальної економіки, психологічної економіки не зна-
ходять поки розуміння в Україні? 

5. Чим конкурентна розвідка відрізняється від промислового шпигунства? 

6. Які завдання допомагає вирішити конкурентна розвідка? 

В 

? 
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7. Основна класифікація конкурентів така: основні (жорсткі) конкуренти; 

постійні (м'які) конкуренти; періодичні конкуренти; тимчасові учасники 

ринку; нейтральні учасники ринку; випадкові учасники ринку. Дайте роз-
горнуту характеристику кожній групі, наведіть приклади. 

8. Назвіть основні джерела розвідувальної інформації. Дайте їх класифіка-
цію. 

9. Опишіть основні етапи розвідувального циклу. Дайте розгорнуту харак-

теристику кожного етапу. 

10. У якому співвідношенні перебувають економічна безпека бізнесу і кон-

курентна розвідка? 
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РОЗДІЛ 7 

ІНСТРУМЕНТИ КОНКУРЕНТНОЇ РОЗВІДКИ 
 
7.1. Конкурентний аналіз та його параметри 

 
Максимально інформативним є процес виходу товару з ринку. Як вже 

говорилося, конкурентна розвідка займається лише тим, що рухається. Це 
стосується не тільки цін, але й наявності товару на ринку [50, c. 48]. 

Припустимо, за результатами ринкового моніторингу стало відомо, 

що при уході з ринку деякого товару середня ціна на нього по точках, де він 

залишився у продажу, стала вищою. Це означає, що покупці розкуповують 

товари там, де його ціна нижча. І це означає, що вони шукають місця, де то-

вар продається дешевше. 
Тепер розглянемо іншу ситуацію. Деякий товар пішов з ринку, і сере-

дня ціна в тих торговельних точках, де він ще продається, виявилася ниж-

чою, ніж раніше. З цього випливає, що покупці вже не шукають, де товар 

продається дешевше. У цьому протиставленні «шукають – не шукають» і 
полягає головна родзинка у вивченні й позицій конкурентів, і співвідно-

шення сил між ними. Якщо покупці шукають, де дешевше, то в наявності 
цінова конкуренція, і потрібно побоюватися тих конкурентів, які в змозі 
тримати низькі ціни. Якщо ж покупці не шукають, де товар продається де-
шевше, то конкуренція здійснюється не у галузі цін, а у галузі місць прода-
жу, і вона перестає бути ціновою. 

Ми розглянемо одну конкурентну ситуацію для того, щоб показати рі-
зноманітність застосування подібного підходу до цін пропозиції в конкуре-
нтній боротьбі. Припустимо, ми конкуруємо з кимось на ринку автозапчас-
тин. І нам відомо, що є дві хвилі споживання запасних частин – весняні та 
осінні ремонти. При цьому ми також знаємо, що весняні ремонти «крутіші» 

від осінніх. Цього вже достатньо, щоб зробити перше наближення до того, 

що відбувається на ринку автозапчастин, як треба поводитися, не тільки за-
хищаючись від конкурентів, але і нападаючи на них. 

Та ж ситуація, коли конкурентний товар починає йти з ринку: в одно-

му випадку ціна на товар, що залишився, стає вищою, в іншому – нижчою. 

Перший випадок характерний для періоду ремонтів, другий для літа, коли 

ремонти закінчилися і запчастини потрібні, в основному, якщо сталася до-

рожньо-транспортна пригода. Прискіпливий читач, мабуть, помітив, що ми 

отримали в руки дивовижний інструмент, а саме – кількісний вимірник за-
вершення весняних або осінніх ремонтів автотранспорту. Коли ремонти в 
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розпалі, ми можемо виміряти «підскок» цін на непродані товари, а якщо 

відслідковувати величину такого підвищення постійно, то можна помітити, 

що величина його поступово (і це дуже важливо!) зменшується. Обчислив-

ши тенденцію зменшення, можна передбачити день, коли підвищення вже 
не буде. Це і є день закінчення періоду ремонтів. Хтось із ледарів ще буде 
ремонтувати свій автомобіль, але для продавця автозапчастин хвиля ремон-

ту вже спала. 
Тепер, коли прогноз зроблений, можна обговорити, як використовува-

ти його в боротьбі з конкурентами. Є два шляхи: поліпшити свій бізнес за 
допомогою цього прогнозу і «підставити» конкурента, що не знає, коли за-
кінчиться період ремонтів. Перший шлях може включати такі заходи: не за-
мовляти постачальникам запчастини, які розкуповуються у вас тільки в пе-
ріод ремонтів, намагатися скоротити їх запаси до відомого тепер дня закін-

чення ремонтів. Потрібно до цього дня запастися тими запчастинами, які 
найбільш затребувані після ДТП (скло, оптика, а також фарба, шпаклівка та 
ін.). Всі подібні заходи зміцнюють ваші конкурентні позиції. 

Але можливий і другий шлях. Знаючи, що не кожному дано спрогно-

зувати день закінчення ремонтів, можна розібрати ряд наступальних опера-
цій, які погіршують становище конкурентів на ринку. Структура таких опе-
рацій цілком визначається фантазією розробника. 

Приклади тим і гарні, що вони перевірені практикою. В одному випа-
дку контейнер із запчастинами для ремонтів був затриманий при відправці з 
заводу-виготовлювача і через підставних осіб за привабливою ціною був за-
пропонований конкуренту. Той спокусився і «умертвив» на кілька місяців 

досить пристойні кошти. В іншому випадку за домовленістю з конкурентом 

був організований бартер запчастин, які незабаром, після дня Х, ляжуть на 
полиці мертвим вантажем. Запчастини замінювалися на ті, що будуть затре-
бувані після закінчення ремонтів. Сама процедура обміну відтягувалася сві-
домо, щоб максимально наблизити її до дня закінчення ремонтів і тим са-
мим напевно поставити конкурентів у невигідну ситуацію. 

 

----------*---------- 

 

Вправа. Школа конкурентної розвідки від Харві Маккея (Х. 

Маккей  Как уцелеть среди акул, опередить конкурентов в умении 

продавать, руководить, стимулировать, заключить сделки. – М.: 

Економіка, 1991) 

Спробуйте розширити 10-пунктний профіль конкурента на 3-5 пун-

ктів. 

В 
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1. Родовід. Назва. Місцезнаходження головного офісу. Якщо філія, то 

чия. 
2. Фізичні характеристики. Кількість і місцезнаходження підприємств. 

Кількість співробітників. Які географічні райони дана фірма може обслуго-

вувати краще за все? Які географічні райони дана фірма може обслуговува-
ти задовільно? 

3. Фінансові результати діяльності. Якого числа закінчується фінансо-

вий рік? Доходи і прибутки за минулий рік. Тенденція у фінансовій діяльнос-
ті за останній 2-3 роки. Що-небудь незвичайне в фінансових справах (занадто 

великі товарно-матеріальні запаси і т. п.). Загальне фінансове становище. 
4. Ціноутворення. Цінова політика фірми (ціни невисокі та встанов-

люються довільно або ціни низькі та встановлюються для нечесної боротьби 

з конкурентами). Як фірма реагує на цінову конкуренцію? 

5. Кадри. Чи є профспілки? Два-три співробітники, що є найбільш ва-
жливими фігурами в фірмі. Яку репутацію фірма має як роботодавець? 

6. Становище на ринку. На який ринок розрахована продукція? Яку 

унікальну продукцію пропонує фірма? У чому полягає короткострокова 
стратегія фірми? У чому полягає довгострокова стратегія фірми? 

7. Плани. Чи прагне фірма зберегти свої позиції або активно розвива-
ти? Чи не збирається дана фірма придбати якесь підприємство або, за чут-
ками, вона сама може бути будь-ким придбана чи поглинена? Чи ходять чу-

тки щодо підготовки будь-якої нової продукції або нового виду обслугову-

вання. 

8. Фірма як постачальник. Середній час доставки. Якість обслугову-

вання. Слабкі місця при обслуговуванні. Легко або важко вирішуються про-

блеми клієнта? З ким із клієнтів у фірми найкращі відносини? Втрата яких 

саме клієнтів була б для фірми найбільш болючою? Як проводить фірма ор-

ганізацію розваг, роздачу подарунків і т. п.? Хто найважливіші постачаль-
ники фірми? Які відгуки про методи, що застосовує фірма в ділових відно-

синах (виключно чесні або далеко не бездоганні)? 

9. Престиж фірми в діловому світі. Загальна характеристика репутації 
фірми. Чи виникали у фірми (або у її керівників) будь-які проблеми юриди-

чного характеру або проблеми, що відбиваються на репутації? Чи виділяє 
фірма (або її материнська компанія) значні кошти будь-яким благодійним, 

громадським або муніципальним організаціям? Що можно сказати про вище 
керівництво фірми? Якої думки про фірму дотримуються в нашій галузі, в 

наших торговельних організаціях? 

10. Шляхи отримання відомостей. Чи є у нас недавно прийняті співро-

бітники з цієї фірми, яких слід конфіденційно розпитати? Хто з наших кліє-
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нтів користувався раніше послугами цього конкурента або користується за-
раз одночасно з обслуговуванням з нашого боку і хто може з'явитися надій-

ним джерелом інформації про цю фірму? Кого ви ще знаєте з тих, хто може 
надати інформацію про цю фірму? Чи маємо ми відомості про те, якої про 

нас думки дана фірма (чи вважає вона нас інертними, енергійними, перева-
жаючими в технічному відношенні і т. п.)? Чи були останнім часом статті 
про цю фірму в галузевих друкованих виданнях, в офіційній пресі загально-

го характеру (якщо «так», то обов'язково помістіть в досьє копії цих ста-
тей)? 

 

7.2. Модель ділових зв'язків конкурента 
 

Ділові зв'язки – це відносини між людьми, які складаються в процесі 
ділового спілкування. І зачіпають ці відносини дуже багато, практично всі 
можливі сфери життєдіяльності. Одночасно ці відносини з міжособистісних 

перетворюються на правовідносини [112, c. 28]. 

Ділові зв'язки з іншими людьми дозволяють користуватися всім бага-
жем ділових партнерів – їх діловими зв'язками, інформацією, знаннями, ді-
ловою репутацією, фінансовими можливостями, допомогою у вирішенні 
найрізноманітніших проблем, їх навичками, вміннями, можливістю отри-

мання нової роботи і виконанням багатьох інших завдань. Створюючи діло-

ві зв'язки, ми створюємо свою мережу людей, які зацікавлені в нас в тій са-
мій мірі, що і ми в них. Одна з нових форм ділових зв'язків, ефективно ви-

користовуваних сьогодні в Інтернеті, – здача в оренду адрес ділових парт-
нерів, які мають ті чи інші власники сайтів, з повідомленням напередодні їх 

власників про те, що до них звернуться зі своїми пропозиціями люди, яким 

власник їх адрес довіряє і рекомендує мати з ними справу. 

Бази даних потенційних партнерів, з якими можна зав'язати ділові 
зв'язки, сьогодні оцінюються дуже високо. І їх цінність і ціна стрімко зрос-
тають. 

У багатьох вітчизняних і зарубіжних компаніях створені спеціальні 
структурні підрозділи з налагодження зв’язків з громадськістю, органами 

державної влади та керування і формування інших ділових зв'язків органі-
зацій з різними громадськими органами освіти. 

Вміле використання ділових зв'язків – це експорт нових форм і мето-

дів керування в свій бізнес, свого роду «інтелектуальний франчайзинг». 

Головна перевага ділових зв'язків – блискавичне розширення числа 
потенційних клієнтів, партнерів, підрядників, замовників завдяки можливо-

стям щомиті сповіщати про свої пропозиції десятки та сотні адресатів. 
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Одним з найбільш складних правових питань, що виникають при ви-

користанні ділових зв'язків в комерційній діяльності, є питання про методи-

ку їх грошової оцінки та правове забезпечення процесу їх регламентації. 
Виходячи з господарської практики, видається, що критерії оцінки ді-

лових зв'язків можуть бути найрізноманітнішими. Наприклад, одним з ос-
новних критеріїв оцінки ділових зв'язків може бути кількість людей, вклю-

чених до списку ділових зв'язків, що надає той, хто вносить ці зв'язки. Ін-

шим кількісним критерієм може бути тривалість (термін), протягом якого 

можуть використовуватися внесені в спільну діяльність ділові зв'язки. Ще 
один критерій, який міг би бути оцінкою ступеня ефективності ділових зв'я-

зків, – порівнянність ділових зв'язків різних партнерів за результатами ви-

користання цих ділових зв'язків один з одним. Якщо використовується тіль-

ки один внесок однієї людини у вигляді ділових зв'язків, то їх ефективність 

можна порівняти з іншими видами вкладів – грошима, майном, знаннями, 

діловою репутацією, навичками, вміннями, іншими видами нематеріальних 

активів. Одним з критеріїв, що характеризують ефективність ділових зв'яз-
ків, можуть бути ділові можливості людей, ділові зв'язки яких передбача-
ється використовувати [112, c. 28]. 

Критерієм, що характеризує ступінь ефективності ділових зв'язків, 

може бути користь, вигода, одержувана від використання (експлуатації) ді-
лових зв'язків. Ділові зв'язки можна класифікувати, зокрема, за такими кри-

теріями, як ступінь ефективності, спрямованість, сфера застосування і вико-

ристання тощо, залежно від цілей їх використання. В основі визначення 

критеріїв можуть перебувати домовленістю сторін ділових партнерів. Їх 

слово і є ціна питання. 

Щоб уникнути можливих непорозумінь і виникнення обставин нега-
тивного характеру, як і у випадках використання інших об'єктів цивільного 

права, доцільно укладати договір про порядок і умови передачі ділових 

зв'язків як внесок в спільну діяльність, також як при здачі майна в оренду 

або при передачі для використання обладнання або бізнесу за договором 

комерційної концесії (франчайзингу), або ліцензійного продукту за ліцен-

зійним договором. До того часу поки їх власник не «матеріалізував» їх у 

вигляді конкретних списків або не «упредметнив» іншим чином, вони ніяк 

не проявляються та існують у вигляді інформації, якою володіє конкретна 
людина. Однак далі, оскільки ділові зв'язки передаються фізичними особа-
ми та перетворюються з міжособистісних відносин у відносини між госпо-

дарюючими суб'єктом і конкретним адресатом, конкретною юридичною 

особою, вони можуть стати власністю або об'єктом використання як фізи-

чної, так і юридичної особи. 
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Ділові зв'язки, належним чином оформлені та введені в господарсь-

кий оборот, стають його об'єктом і, відповідно, являють собою категорію 

власності. 
З точки зору кваліфікації та віднесення їх до конкретного виду об'єк-

тів видається, що оскільки ділові зв'язки є нарівні з інформацією та іншими 

об'єктами цивільного права об'єктами господарського обороту, вони можуть 

бути віднесені до об'єктів нематеріального характеру, нематеріальних благ. 
Але власністю можуть стати, лише коли приймуть матеріалізовану форму. 

Ділові зв'язки поряд з іншими нематеріальними активами з плином 

часу стають все більш вагомою силою в діловому світі та вимагають більш 

глибокого дослідження і вивчення порядку і умов їх оцінки, формалізації та 
вивчення можливостей їх використання як учасниками договорів про спіль-

ну діяльність, так і потенційними кредиторами простого товариства. 
Ділові зв'язки конкурента повинні бути об'єктом постійної пильної 

уваги. Взагалі кажучи, на підставі наявної про конкурента інформації треба 
скласти модель його ділових зв'язків і постійно її коригувати відповідно до 

даних, що будуть надходити далі, – важливо, щоб це здійснювалося на по-

стійній основі. 
 

----------*---------- 

 
Вправа. Гра на довіру [50, c. 12] 
Перший гравець посилає гроші другому гравцеві, який, у свою 

чергу, винагороджує першого гравця і посилає йому гроші. Якщо 

довіра перемагає раціональність, то сума, яка курсує між гравцями, збіль-

шується. Якщо ж гравці підходять раціонально, то курсуюча сума зменшу-

ється. 

Всупереч теоретичним прогнозам перший гравець на практиці демон-

струє довіру при передачі грошей, а другий гравець повертає йому гроші, 
навіть якщо гравці зустрілися вперше або гра ведеться анонімно. 

Тому при дослідженні корупції слід виходити з того, що хабарник і 
хабародавець початково схильні довіряти один одному. 

Висновок: чим більше довіри виходить від конкурента, тим більшу 

небезпеку він являє. Ви згодні? 

 
7.3. Формування бази даних на конкурентів 
 

Збирання даних – це будь-який метод, який перетворює необроблену 

інформацію (незаписану) на числові величини, з якими може працювати 

В 
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комп'ютер. У комп'ютерах, які здійснюють контроль за технологічними про-

цесами, дані можуть надходити від вимірювальних приладів, які здійсню-

ють перетворення своїх значень на цифрову форму. Збирання даних в 

останньому випадку є повністю автоматизованим [112, c. 56]. 

На кожного конкурента, як і на кожного свого покупця (замовника), 
треба мати базу даних (досьє). Досьє – це деяка форма конкретного вира-
ження системи даних, що включають документи, матеріали, файли та сис-
темно побудовані формуляри, певним чином структурована сукупність всіх 

наявних даних про замовника (покупця). 

Таке досьє (база даних) потрібно для інформаційного забезпечення 

спостереження за діяльністю конкуруючої організації. Досьє (база даних) 

має містити таке: 
– всі реквізити підприємства конкурента; 
– дані щодо контрагентів конкуруючого підприємства; 
– дані за результатами аналізу моделі фінансового стану конкуруючої 

організації; 
– відомості про проведену роботу в рамках проведення заходів конку-

рентної розвідки. 

Досьє (база даних) має регулярно оновлюватися відповідно до нових 

відомостей про клієнта.  
 

----------*---------- 

 

Вправа. Бази даних в конкурентній розвідці [60, c. 17-18] 
У комерційній розвідці серйозна робота може починатися з цілком 

певними базами даних: 

1. Конкуренція (вся інформація щодо діючих і потенційних 

конкурентів). 

2. Ринок (вся ринкова інформація, смаки, запити споживачів, канали 

збуту і т. п.) 

3. Технологія (виробництва і використання продуктів). 

4. Законодавство (вся інформація щодо законодавства,  інтересів фір-

ми, а також інформація щодо діяльності органів, що розробляють і прийма-
ють нові законодавчі положення). 

5. Ресурси (вся інформація щодо матеріально-технічних ресурсів, не-
обхідних для нормальної діяльності фірми, сировини, постачання, робочої 
сили та фінансів). 

6. Загальні тенденції (політична, економічна, соціальна, демографічна 
і подібна інформація). 

В 
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7. Інші фактори, що впливають на діяльність підприємства (фактори, 

не враховані в попередніх базах). 

Але слід передбачити можливість періодичного перегляду ваших баз 
на основі повторного аналізу цілей і потреб вашого підприємства. Перегля-

ньте пропонований перелік баз даних і розставте їх за ступенем значущості. 
 

7.4. Перевірка контрагентів конкурента в рамках конкурентної 
розвідки 

 

Стосовно конкуруючої організації необхідно не тільки з'ясувати коло 

її контрагентів, а й з'ясувати, чи не є хтось із них так званою фірмою «одно-

денкою» або індивідуальним підприємцем, що оформляє «липові» докумен-

ти. Як відомо, виявив таку угоду, податкові та поліцейські чиновники ви-

знають недобросовісним саме покупця, оскільки це набагато простіше, ніж 

шукати неплатників податків, різного роду шахраїв, а судді нерідко їх в 

цьому підтримують. Цю обставину можна з користю для себе використову-

вати в конкурентній боротьбі. Не секрет, що багато фірм і холдинги ство-

рюють якісь «підсобні» структури з метою ухилення від податків, перероз-
поділу витрат, переведення в готівку та переведення за кордон грошей то-

що. Якщо конкурент створює такі структури, то можна розробити хорошу 

оперативну комбінацію і взагалі вивести їх з числа діючих [112, c. 47]. 

Щоб спробувати розпізнати фіктивного постачальника, насамперед 

прийнято звертати увагу на назву фірми. Фірми-«одноденки» не гребу-

ють використовувати у своїх назвах переінакшені по-різному популярні 
бренди – відому назву нерідко трохи змінюють або додають до неї будь-

яку частину типу «плюс», «опт», «М» і тим самим створюють нового по-

стачальника, що нібито поставляє ту ж саму продукцію. Дуже часто 

«одноденки» застосовують в своїх назвах іноземні слова або вказують в 

них якийсь рік. 

Зрозуміло, сама по собі назва підприємства, нехай навіть сумнівна, – 

це не підстава для звинувачення в несумлінності. Тому треба мати на увазі, 
що гарантовано виявити недобросовісного контрагента можна за допомо-

гою офіційного запиту до податкового органу – вірніше сказати, за допомо-

гою відповіді на такий запит. До речі, сам запит складається в довільній фо-

рмі, до нього потрібно докласти квитанцію про оплату відомостей з держав-

ного реєстру, а надати інформацію податковий орган зобов'язаний вже через 
п'ять робочих днів. Якщо дані про контрагента потрібні терміново, їх можна 
отримати вже на наступний день, але в цьому випадку заплатити доведеться 

в подвійній мірі. Якщо в держреєстрі немає відомостей про запитуваного 
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контрагента, підприємству дають довідку про відсутність інформації, а ця 

обставина якраз і є фактором, що насторожує. Крім того, сама виписка з ре-
єстру є підтвердженням сумлінності підприємства, яке не полінувалося пе-
ревірити правоздатність свого потенційного партнера. 

У цих самих цілях може бути застосований й інший не менш надійний 

і абсолютно безкоштовний спосіб: до укладення договору у потенційного 

контрагента треба попросити копію його свідоцтва про реєстрацію. Пода-
льші його дії покажуть, з ким фактично довелося мати справу. 

За наявності доступу до Інтернету контрагента можна, зокрема, пере-
вірити на сайті відповідного інформаційного агентства, яке офіційно опуб-

лікує дані з держреєстру юридичних осіб. Тут для отримання інформації до-

сить ввести у вікні пошуку один з показників: повне найменування підпри-

ємства, ІПН. Правда, мають місце випадки, коли не знаходяться навіть заре-
єстровані підприємства. Крім того, перевірити таким чином можна тільки 

організацію, але не індивідуальних підприємців через відсутність інформа-
ції про них. 

 
7.5. Аудиторська фірма як джерело інформації про конкурента 
 

Хоча підхід до вибору аудитора у різних підприємств різний, тим не 
менш узагальнено можна виділити дві основні обставини: 

– для одних річна перевірка – це необхідність, від якої нікуди не ді-
нешся; 

– іншим важливо провести аудит в першу чергу для себе і дізнатися, чи 

все правильно вони роблять. 

Для останніх аудиторська перевірка є в певному сенсі підстрахову-

ванням перед податковою перевіркою, і тому для них важлива виконана 
робота, але наявність аудиторського висновку як такого великої цінності 
не має. 

Зрозуміло, що проблему з «зобов'язалівкою» багато підприємств ви-

рішують швидко і недорого, оскільки основне завдання вони вбачають у 

тому, щоб швидше отримати аудиторський висновок і при цьому заощади-

ти гроші. 
Але є підприємства, які самі хочуть пройти повну перевірку. Причо-

му багатьом з них зовсім не потрібен аудиторський висновок – вони замо-

вляють аудит добровільно. Бухгалтеру тільки користь від того, професійні 
аудитори перевірять всі бухгалтерські ділянки. До речі, багато хто саме за 

їх допомоги наводить певний порядок в своїх бухгалтерських справах [112, 

c. 32]. 
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Аудиторські фірми, як правило, рекламують себе під час ознайом-

лення з потенційним клієнтом. Це може допомогти у проведенні  заходів 

конкурентної розвідки зацікавленого підприємства, представнику якого 

важливо вже на початковому етапі знайомства з аудиторською фірмою 

з'ясувати чи проводився аудит на підприємствах, що працюють в тій са-

мій сфері діяльності, і за якими приблизно обсягами. Причину такого ін-

тересу пояснити можна зацікавленістю в якісному результаті, натякнувши 

при цьому на можливі перспективи співпраці на постійній основі. Відпо-

відальні фахівці аудиторських фірм зацікавлені в розширенні своєї кліє-
нтської бази і тому охоче розповідають про факти проведення аудиторсь-

ких перевірок для своїх замовників. 

До речі, як правило, аудиторські фірми пропонують своїм потенцій-

ним клієнтам заздалегідь розроблені типові форми договорів. 

У зв'язку з цим доцільно запропонувати фахівцеві кадрового агенства 
в розвиток таких договорів скласти перелік умов перевірки за профілем дія-

льності підприємства, а з метою економії часу і для уникання можливих су-

перечок запропонувати йому за основу прийняти найбільш оптимальний з 
підготовлених попередніми клієнтами даного кадрового агенства аналогіч-

них переліків. Зрозуміло, що в числі таких переліків попередніх клієнтів по-

винен виявитися і перелік конкуруючого підприємства, для цього треба не-
нав'язливо просити фахівця аудиторської фірми надати можливість ознайо-

млення з якомога більшою їх кількістю. За такими документами можна 
скласти досить повне уявлення про вимоги підприємства-конкурента до ау-

диту своєї діяльності. Попутно можна з'ясувати також інші важливі та зна-
чущі супутні обставини. 

До речі, вже хоча б за тим, скільки років на ринку аудиту трудиться 

аудиторська фірма, і за рівнем цін на надані нею послуги можна скласти пе-
вне уявлення про підприємства-конкурента – у разі укладення сторонами 

договору, зрозуміло. При цьому доцільно домовитися про зустріч в офісі 
аудиторів, оскільки це дозволить на власні очі подивитися на приміщення, 

співробітників, оцінити прийом. Якщо вимоги потенційного клієнта не 
сприймаються як то кажуть в багнети, значить, аудиторська фірма не «мете-
лик» і вже одне це говорить на користь конкурента як досить серйозного 

суб'єкта господарювання. 

У тексті договору на надання аудиторських послуг прийнято розкри-

вати такі аспекти: 

– предмет договору; 

– умови надання аудиторських послуг; 
– права та обов'язки аудиторської організації; 
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– права та обов'язки підприємства, що перевіряється; 

– вартість і порядок оплати аудиторських послуг; 
– відповідальність сторін і порядок оплати аудиторських послуг; 
– відповідальність сторін і порядок вирішення спорів. 

Крім того, в договорі вказують приблизний календарний план надання 

аудиторських послуг і склад аудиторів. Нерідко аудитори пропонують у те-
ксті договору обумовити згоду підприємства, що перевіряється, на викорис-
тання результатів, отриманих аудиторською перевіркою. Крім того, часто 

обговорюють порядок оплати додаткових витрат, що виникають в ході на-
дання послуг, умови подальшого розвитку договірних відносин між ауди-

торською організацією та підприємством тощо. Договори з клієнтами ауди-

торської фірми можна попросити під приводом необхідності сформувати 

власний підхід до можливих договірних відносин саме з цією аудиторською 

фірмою. Ще раз підкреслимо, що акцент при цьому необхідно робити (зро-

зуміло, що в ненав'язливій формі) саме на профільності діяльності та спе-
цифіці її здійснення. Вся отримана таким чином інформація забезпечує не-
обхідну вихідну базу для подальшого вивчення конкуруючого підприємства 
і спостереження за його діяльністю. 

 

7.6. Зустрічна податкова перевірка конкурента 
 

Мета зустрічних перевірок – виявити факти укладання певних угод. 

Податковий кодекс (ПК) України ні терміни проведення зустрічних переві-
рок, ні податкові періоди, за які вони проводяться, ні періодичність їх про-

ведення за одними і тими самими податками, ні повторність не тільки не 
обмежує, але і ніяк не регламентує. Такі перевірки, як відомо, віднесені ПК 

до так званих додаткових заходів податкового контролю, а на них обмежен-

ня терміну проведення двома місяцями, встановленими для виїзної перевір-

ки, не поширюється [112, c. 24]. 

Податкове законодавство не визначає, коли обов'язково має бути про-

ведено зустрічну перевірку. У рамках зустрічної перевірки податкові чино-

вники можуть вимагати від організації всі документи, що підтверджують її 
взаємини з фірмою, що перевіряється ними. Конкретний їх перелік ПК на-
віть в загальних рисах також не встановлює. Поряд з угодами купівлі-
продажу податківців, як правило, цікавлять товарообмінні, взаємозалікові й 

інші операції. Тому вони зажадають договори, первинні та платіжні доку-

менти. Надавати ж облікові регістри в таких випадках платники податків, 

що піддалися зустрічній перевірці, не зобов'язані, оскільки вони не мають 

ніякого відношення до діяльності господарюючого суб'єкта, а вимагати до-
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кументи, з ним не пов'язані, податківці не мають права – в іншому випадку 

зустрічна перевірка перетвориться на виїзну. 

Запитуючи документи, податкові чиновники, як правило стараються, і 
в більшості випадків підприємства ризикує не встигнути зібрати їх в строк. 

Домовитися про продовження терміну вдається далеко не всім і не завжди. 

Але навіть якщо скрутне становище співчуття у податкових чиновників не 
викличе і вони не погодяться на відстрочку, судді визнають таке запізнення 

виправданим. 

Нерідко податкові чиновники, прагнучи упевнитися, що нічого не 
упустили, запитують документи у партнерів, коли сама виїзна перевірка вже 
закінчилася, тобто можна зв'язатися з контрагентом, яким цікавляться пода-
тківці, і уточнити у нього, перевіряють його в даний момент або перевірка 
вже закінчилася. Якщо перевірка контрагента закінчена, то вимоги податко-

вих чиновників про надання їм документів з метою проведення зустрічної 
перевірки є незаконними. У таких випадках судді визнають, що друга зу-

стрічна перевірка, по суті, є вже не додатковим заходом податкового конт-
ролю, а повторною перевіркою. 

Нагадаємо, що зустрічна перевірка проводиться шляхом витребуван-

ня відповідних документів. Для цього складається письмова вимога подат-
кового органу. Чіткої форми такої вимоги податкове законодавство не міс-
тить. Особа, якій адресовано вимогу про подання документів, зобов'язана 
надіслати або видати їх податковому органу в п'ятиденний термін. Пору-

шення платником податків цього положення тягне за собою відповідаль-

ність відповідно до ПК за неподання податковому органу відомостей про 

платника податків, що виразилося у відмові організації надати наявні в неї 
документи, передбачені ПК, з відомостями про платника податків за запи-

том податкового органу. 

ПК не передбачає право податкових органів витребувати у організацій 

в рамках зустрічної податкової перевірки відомості про постачальників, що-

до яких податковим органом не проводиться податкова перевірка. Тому ви-

мога податкової інспекції про подання платником податків інформації про 

постачальників реалізованих товарів є необґрунтованою. 

Нагадаємо та особливо підкреслимо, що згідно з ПК України в тому 

випадку, якщо при проведенні камеральних і виїзних податкових перевірок 

виникає необхідність отримання інформації про діяльність платника подат-
ків (платника збору), пов'язаної з іншими особами, податковим органом 

можуть бути витребувані у цих осіб документи, що стосуються діяльності 
платника податків, (платника збору) (зустрічна перевірка). З цього випли-

ває, що коло суб'єктів, щодо яких допускається проведення зустрічної пере-
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вірки, – будь-які інші особи, з якими у особи, що перевіряється, є які-небудь 

відносини, і предмет такої перевірки – необхідні для податкового контролю 

документи, які стосуються діяльності платника податків. 

Проведена у контрагента конкуруючого підприємства зустрічна пе-

ревірка може виявитися неоціненним джерелом інформації про самого 

конкуруючого підприємства. У даному випадку не слід забувати, що кон-

трагент конкуруючого підприємства не зацікавлений в збереженні в сек-

реті своїх відносин з ним хоча б тому, що він, як і будь-яка комерційна 

організація, зацікавлений в розвитку і зміцненні у першу чергу власних 

позицій на ринку. До цього ще додається невизначеність в перспективах 

подальшої співпраці через проведення виїзної податкової перевірки само-

го конкуруючого підприємства. Коротше кажучи, контрагент конкурента 

без особливих сумнівів або заперечень повідомить представнику зацікав-

леного підприємства як мінімум перелік документів, витребуваних подат-
ковими чиновниками, а то і суть своїх договірних відносин і умови їх ре-

алізації – зацікавленому підприємству через свого представника треба 

тільки скористатися ситуацією і постаратися спокусити його на перехід зі 
стану конкуруючого підприємства в свій, а тоді вже можна буде і ціни 

щодо поставок погоджувати з вигодою для обох. 

 

7.7. Маркетингові дослідження в рамках проведення конкурентної 
розвідки 

 

Маркетингові дослідження – це систематичне збирання і аналіз да-
них, що проводиться з метою вирішення проблем маркетингу (marketing), 

завданням яких є зменшення ризику неадекватної поведінки в цій галузі. 
Для збирання даних майже завжди використовується вибірка (sample) рин-

ку, на який орієнтується збут компанії; при цьому застосовуються такі ме-
тоди, як спостереження, інтерв'ю та аналіз продажів магазинів. Найбільш 

поширеним методом є інтерв'ю. Воно може проводитися особисто, телефо-

ном або поштою, після аналізу результатів (для чого зазвичай використову-

ється комп'ютер) можуть надаватися рекомендації щодо вирішення пробле-
ми, що лежить в основі дослідження. Дослідження ринку (market research) 

використовує методи маркетингового дослідження, обмежуючи свої цілі ви-

явленням розміру ринку для товарів певного виду [112, c. 26]. 

Таким чином, маркетингове дослідження являє собою збирання і ана-
ліз даних, що дозволяють отримати інформацію, необхідну для успішної 
розробки, виробництва і доведення до покупця товарів і послуг, що станов-

ляють для нього цінність. Найважливішим результатом проведення марке-
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тингових досліджень є зростання обсягу продажів, а отже, і суттєве зрос-
тання доходів підприємства. Зазвичай маркетингові дослідження замовля-

ють сторонні організації, що спеціалізується на наданні подібних послуг. 
 Метод маркетингових досліджень (marketing research), який вико-

ристовує великі вибірки (samples) респондентів для кількісного вираження 

поведінки споживачів та їх реакцій на маркетингові заходи. Зазвичай для 

отримання інформації, що кількісно визначає чисельність і відсоток респон-

дентів по кожній конкретній категорії, пропонується структурована анкета. 
Наприклад, дослідження може відображати кількість (відсоток) покупців 

конкретного виробу на кожну тисячу жителів.  

Відносно маркетингових досліджень при розробці бізнес-плану в сфе-
рі торгівлі необхідна етапність: щоб маркетингові дослідження бізнес-
проекту були проведені досить коректно, у першу чергу необхідно визначи-

ти, які фірми та підприємців порівняти, а потім, що порівняти і що аналізу-

вати. 

Тут потрібен такт, коректність і здоровий глузд. Очевидно, що не мо-

жна порівняти торговельний кіоск з великим універсамом або рієлторську 

фірму з чинним виробничим підприємством. Об'єкти досліджень – це, як 

правило, підприємства, які є основними конкурентами на конкретному сег-
менті ринку. Безумовно, є деякі загальні критерії – загальні для практично 

всіх господарюючих суб'єктів: 

1. Тому, в першу чергу, необхідно знайти та зробити вибір (об'єкти) для 

порівняння. А саме, хто ж на вашому ринку (або ринку, на якому ви збирає-
теся працювати) є вашим основним реальним або передбачуваним конкурен-

том? Очевидно, що це повинен бути бізнес рівного виду діяльності. Нікому в 

голову не прийде порівняти виробничий і консалтинговий бізнес. 
2. Після того, як проблеми з п. 1 вирішені, необхідно виявити факто-

ри, за якими в подальшому і буде проводитися маркетинговий аналіз. Що це 
за фактори? На дане запитання однозначно відповісти іноді дуже непросто, 

але, якщо міркувати логічно, то можна вибудувати якийсь ланцюжок, який 

приведе нас до вирішення даної проблеми. 

Нас цікавлять як позитивні, так і негативні моменти діяльності (або 

передбачуваної діяльності) вже діючого або новостворюваного індивідуа-
льним підприємцем бізнесу порівняно з підприємствами, які вже працю-

ють на ринку. 

У зв'язку з цим будь-який бізнес можна структурувати на окремі скла-
дові (характеристики), які можна порівняти та оцінити, за якими в подаль-

шому і буде проводитися маркетинг-аналіз. За методом експертних оцінок 

можна підрахувати таке: 
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– скільки в середньому заробляє в місяць один торговельний агент, 
один рядовий співробітник магазина і т. п.; 

– скільки грошей в місяць йде на бензин (перевезення) і обслуговування 

автомобільного транспорту; 

– скільки грошей іде на оренду складських приміщень; 

– які суми складають інші витрати. 

Інформація ця (вартість оренди складів, середньозважена зарплата то-

рговельних агентів, інших співробітників, витрати на автотранспорт) не є 
великою таємницею і не дуже відрізняється по регіонах. Зібрати таку інфо-

рмацію в місті з населенням, що не перевищує 1-1,5 млн жителів, не складає 
особливих труднощів. 

Виходячи з цього можна вийти на приблизний чистий прибуток. 
 

----------*---------- 

 

Вправа. Проведіть розрахунок оцінки конкурентоспроможності 
підприємства (наприклад того, про який йде мова у вашій 

магістерській дипломній роботі) за методом контрольного списку, зразок 

розрахунку якого наведено в Додатку И. 

 

7.8. Використання системи телефонного маркетингу для потреб 
конкурентної розвідки 

 

Телефонний маркетинг (телемаркетинг) – це використання телефо-

ну і телекомунікаційних технологій поряд з системами керування базами 

даних для продажу товарів і послуг телефоном, організації центрів обробки 

дзвінків, проведення маркетингових опитувань, збирання і обробки інфор-

мації. Головна функція контакт-центру – прямі продажі продукції. Але, крім 

цього, операторам центру може бути доручено проведення анкетування клі-
єнтів, розподіл дзвінків всередині організації (функція ресепшн), актуаліза-
ція бази даних [112, c. 45]. 

Оператори, зайняті анкетуванням, повинні надати заплановану кіль-

кість правильно заповнених анкет. 
Ресепшн-оператори зобов'язані демонструвати високу лояльність від-

носно до абонента (розмовляти з посмішкою в буквальному сенсі слова). 
Хоча доброзичливість в спілкуванні є обов'язковою вимогою до всіх опера-
торів, але для функції ресепшн ця вимога особливо важлива, оскільки кон-

такт з абонентом в цьому випадку швидкий і за кілька секунд потрібно 

встигнути залишити не просто приємне враження, а приємне враження про 

підприємство в цілому. 

В 

272



Для операторів, що актуалізують базу даних, важливо точно і без по-

милок заповнювати спеціальні формі, що містять відомості про клієнтів. 

Для успішного функціонування контакт-центру застосовують спеціа-
льно  розроблені сценарії для телемаркетингу, які являють собою деталізо-

вані інструкції для операторів, що задають алгоритм розмови, в якій врахо-

вані різні варіанти бесіди з клієнтами. Такі сценарії розробляють як для ко-

жного проекту, так і для всіх передбачуваних форм контактів. До речі, сце-
нарії можуть бути розроблені як для вхідних телефонних дзвінків, так і для 

вихідних. Оскільки психологія у клієнтів різна, то на додаток до серій типо-

вих сценаріїв розробляють набори типових міні-сценаріїв, використовува-
них для різних психологічних типів абонентів. 

Кожен дзвінок фіксується і відображається у звіті у вигляді такої ін-

формації: 
– назва підприємства, галузь, вид діяльності, адреса, номери телефонів, 

факсу, корпоративна адреса електронної пошти; 

– прізвище, ім'я, по батькові контактних осіб та їх контактні дані; 
– результат контакту. 

Всі ці нюанси треба враховувати тому, що службу телефонного ма-

ркетингу конкуруючого підприємства можна з успіхом використовувати 

для отримання необхідної інформації про методи і способи, що застосо-

вуються конкурентом для зміцнення і розширення своїх позицій на това-
рному ринку. Однак щоб забезпечити собі досягнення позитивних резуль-

татів, треба розробити альтернативні сценарії спілкування з операторами 

контакт-центру конкурента. Причому повинен бути розроблений цілий 

набір таких сценаріїв, з тим щоб можна було отримувати якомога більше 

інформації, виступаючи як різні за своїми можливостями та запитами по-

тенційні покупці та (або) постачальники, що теж цілком можливо. Важ-

ливо з'ясувати таке: 

– весь спектр послуг, що надає конкурент своїм покупцям і постачаль-

никам, а також можливості щодо їх розширення і вдосконалення; 

– умови поставки та оплати, пропоновані конкурентом залежно від об-

сягів товарно-матеріальних цінностей, що придбаються або поставляються; 

– строки поставки і оплати; 

– товарний асортимент і періодичність його поновлення, також можли-

вості його розширення [112, c. 45-46]. 

Причому реалізація таких заходів конкурентної розвідки повинна пе-
редбачати періодичність, оскільки це дозволить визначити не тільки дина-
міку поставок товарів, але й динаміку самої стратегії їх просування на ринку 

збуту. 
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Хороший менеджер завжди шукає шляхи найбільш ефективного ви-

користання наявних ресурсів і можливостей. Одним з методів, що добре за-
рекомендовав себе на практиці, вважається моделювання різних сценаріїв 

(аналіз за принципом «що, якщо»). 

 

----------*---------- 

 

Вправа. Проведіть розрахунок конкурентоздатності продукції 
(наприклад тієї, про яку йде мова у вашій магістерській дипломній 

роботі) за зразком, наведеним у Додатку К. 

 

7.9. Бенчмаркінг в конкурентній розвідці 
 

Бенчмаркінг – особливий вид діяльності з пошуку і отримання ін-

формації про кращі рішення, які використовуються в діяльності інших під-

приємств. Ці компанії можуть бути вашими конкурентами, хоча і найбільш 

вдалі запозичення найчастіше вдається отримати від тих фірм, які працю-

ють абсолютно в інших галузях, регіонах, ринках, в інших країнах тощо 

[50, c. 69]. 

1. Джерела і принципи бенчмаркінгу 
Першою вдалою операцією бенчмаркінгу вважається досвід компанії 

«Ксерокс», яка чверть століття тому переживала не найкращі часи. Відчу-

ваючи великі дефекти в своїй логістиці, фахівці компанії звернулися за «пе-
редовим досвідом» до фірми «Л. Л. Бін», що займається продажами готово-

го одягу поштою. Використовуючи її досвід, «Ксерокс» різко поліпшив ро-

боту своїх складських і транспортних структур. 

Відомо, що товари, які запитуються частіше, потрібно розміщувати 

ближче до воріт складу, а ті, які запитуються рідко, можуть лежати собі в 

дальньому кутку. Але простота завдання миттєво випаровується, якщо по-

трібно зберігати якусь логіку розміщення товарів за товарними групами, 

враховувати нестабільність попиту, різні габарити ящиків, необхідність зі-
ставляти витрати на горизонтальні (вздовж стелажів) і вертикальні (вгору-

вниз по стелажу) переміщення, і ще з десяток різних параметрів. Саме тому 

компанія «Ксерокс» запозичила принципи організації логістики у фірми «Л. 

Л. Бін», яка вирішила всі наведені й інші проблеми при створенні своєї сис-
теми виконання поштових замовлень. 

У «Ксерокс» підстрахувалися, і новий спосіб для початку було запро-

ваджено лише в системі постачання запасних частин для копіювальних при-

строїв в сервісні служби. Тільки потім запозичення було перенесено на ос-

В 

274



новну систему поставок. Перший досвід виявився настільки вдалим, що фі-
рма «Ксерокс» придбала систему розміну і збирання внесків у фірми «Аме-
рікен Експрес», потім штрих-кодування – у фірми «Вестінгауз». 

Діяльність з бенчмаркінгу в світі фактично є масовою, а користь від 

неї – загальновизнаною. У силу цього в бенчмаркінгу склалися певні прин-

ципи роботи. Основний принцип полягає у відсутності зайвої інформації: з 
тієї причини, що нічого зайвого не буває. Інформація початково корисна, 
тому що її збирали спеціально під поставлене завдання. У компанії, обра-
ної для запозичення досвіду, вивчається вузька, максимально корисна ін-

формація. 

У вмілому розкритті інформації особливо досягли успіху японці. Одна 
японська корпорація запросила на відкриття свого нового заводу двох кері-
вників компанії з США, яка була їх основним конкурентом. Гостям розпові-
ли, що на новому підприємстві вперше в світі реалізований технологічний 

процес, що значно зменшує кількість браку і що на розробку цього процесу 

пішло десять років. Висновок, які зробили для себе американці, приголом-

шені японської відвертістю: потрібно впроваджувати у себе те ж саме, не 
шкодуючи коштів на дослідження. 

А за кілька місяців японська корпорація оголосила про зниження цін 

на свою продукцію на американському ринку на 20 %. І було вже безглуз-
до звертатися до федеральних структур з проханням захистити від японсь-

кого демпінгу. Ніякого демпінгу не було: зниження цін, як було наочно 

показано конкурентам, було зроблено внаслідок втілення науково-

технічних досягнень. Було також очевидно, що ресурсів для протистояння 

японському конкуренту не вистачить. Взяти додаткові десять років нізвід-

ки. Тим самим конкуренту довелося змиритися з втратою частини свого 

внутрішнього ринку. 

2. Бенчмаркінг у світовій економіці 
У більшості великих іноземних фірм працюють спеціалізовані підроз-

діли, що займаються бенчмаркінгом. Створені спеціальні сайти, наприклад 

www.benchet.com, www.globalbenchmarking.com. Звичайними стали так зва-
ні індустріальні бюро знайомств, де будь-яка компанія може знайти партне-
ра по обміну нововведеннями. 

Стало престижним виступати як фірма, у якої запозичують новинки. 

Це стає одним з ефективних способів реклами компанії, формування її імі-
джу на ринку. Якщо правильно вибирати партнерів, вони не будуть прихо-

вувати, у кого запозичили нововведення. Тим самим партнери стають своє-
рідними рекламними агентами, яким вірять більше, ніж звичайним реклам-

ним повідомленням. 
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Досить очевидні причини різкого зростання популярності бенчмаркін-

гу в останні десятиліття. Конкуренція стала глобальною, і в більшості ком-

паній починають усвідомлювати необхідність всебічного і детального ви-

вчення (і подальшого використання) кращих досягнень інших компаній за-
ради власних майбутніх успіхів. 

Необхідність використання світових, а не тільки вітчизняних дося-

гнень поступово розуміє і український бізнес. Природно, досвід зарубі-
жних фірм повинен бути в Україні ефективно адаптований, пристосова-

ний до місцевих умов. Загальновідомо, що українське підприємство мо-

же виготовити хорошу продукцію, не гіршу від зарубіжної, особливо 

якщо кадри добре підібрані, а обладнання імпортне. Але майже гаранто-

вано, що продавати та забезпечувати сервіс споживачеві вітчизняна 

компанія буде гірше. Для українських компаній це все ще в новинку, то-

ді як західні займаються просуванням своєї продукції на ринку не перше 

сторіччя. 

Щоб не залишитися позаду своїх конкурентів, всім підприємствам, 

незалежно від розміру та сфери діяльності, необхідно постійно вивчати і за-
стосовувати передовий світовий досвід у всіх сферах ділової активності, пе-
реймати всі види ефективних технологій. 

Дедалі більшого поширення набувають конкурси за якістю, проходять 

на рівні окремих країн. Участь в них розглядається як елемент маркетинго-

вої політики підприємства. Так ось, обов'язковою умовою участі стає актив-

не використання бенчмаркінгу, яке необхідно підтвердити документально. І 
в такому підході є очевидний сенс. Якщо твої досягнення нікому не цікаві, 
якщо ти сам не прагнеш запозичувати щось най-найнове, на що ти можеш 

претендувати, беручи участь в конкурсі? 

США в даний час є незаперечним лідером в інституційних схемах бе-
нчмаркінгу. Так, в Сполучених Штатах Америки створена Міжнародна асо-

ціація бенчмаркінгу, яка налічує десятки тисяч компаній, що займаються 
обміном досвідом. При ній працює Біржа бенчмаркінгу (The Benchmarking 

Exchange – TBE), яка, зокрема, щорічно повідомляє про бізнес-процеси, що 

найбільш активно опрацьовуються в бенчмаркінгу. 

Інформація збирається від тисяч членів TBE і ранжирується. Перша 
десятка бізнес-процесів, виділена Біржею бенчмаркінгу в 2002 р., виглядала 
таким чином (таблиця 7.1). 

Щорічно TBE повідомляє про компанії, що найбільш активно працю-

ють в системі бенчмаркінгу як постачальники досягнень. Список цих ком-

паній (таблиця 7.2) не менш престижний, ніж список успішних компаній 

або компаній з максимальними темпами зростання. Інформація збирається 
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за опитуваннями тисяч членів TBE, а оцінки ранжуються за кількістю тих, 

які відзначили відповідну фірму. 

 

Таблиця 7.1 – Десять бізнес-процесів, найбільш необхідних  

для бенчмаркінгу у 2002 р. 

Бізнес-процес Бік бізнес-процесу, що запозичується 

в бенчмаркінгу  

1. Робота з клієнтами Задоволеність 

2. Інформаційні системи Технології 
3. Робота з кадрами Тренінги 

4. Поліпшення всіх бізнес-процесів Менеджмент 
5. Центри обслуговування Системи утримання клієнтів 

6. Вимір виробничості Модернізація 

7. Кадрова політика Кадри 

8. Виробництво Складальні роботи 

9. Людські ресурси Не визначено 

10. Керування проектами Не визначено 

Джерело: [50, c. 72]. 

 

 

Таблиця 7.2 – Рейтинг найбільш активних  

в бенчмаркінгу організацій у 2002 р. 

Компанія Коментарі 
1. Bank of America Один із найбільших банків США 

2. American Express Найбільш велика компанія  

на ринку кредитних карт 
3. U.S. Army Армія США 

4. Xerox Компанія «Ксерокс», офісне обладнання 

5. TRW Залізнична компанія 

6. Eastman Kodak Світовий лідер фотобізнесу 

7. U.S. Department of Veterans 

Affairs 

Департамент США у справах ветеранів 

8. Ford Motor Company Компанія «Форд», автівки 

9. U. S. Internal Revenue Service Служба США за державними прибутками 

10. Saudi Aramco Нафтова компанія Саудівської Аравії 
Джерело: [50, c. 72]. 

 

До числа постачальників передового досвіду входять не тільки великі 
корпорації, але й державні структури. Для українського сприйняття це ви-
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глядає дещо незвично. У США є ще одна Міжнародна палата з обміну до-

свідом. Вона заснована Американським центром якості та продуктивності 
(America Productivity Quality Center) в Х'юстоні (штат Техас) і займається 

тим, що створює «групи спільних інтересів» з тих, хто цікавиться однією і 
тією ж проблемою. Палата об'єднує тих, хто бажає обмінятися або поділи-

тися досвідом, але самостійно не проявляє ініціативу. 

3. Бенчмаркінг і конкурентна розвідка 
Можна було б сказати і по-іншому: «Бенчмаркінг починається з кон-

курентної розвідки». Перш ніж відповісти на запитання: «Які підприємства 
є кращими?» – потрібно відповісти на два інших запитання. А саме: «Що на 
вашому підприємстві вимагає поліпшення в першу чергу?» і «Наскільки 

ваше підприємство здатне до змін в цій галузі?». До отримання відповіді на 
запитання необхідно залучення фахівців конкурентної розвідки: першочер-

гові поліпшення з'являються в результаті зіставлень власної діяльності з ді-
яльністю конкурента. 

Трьохетапний підбір партнера для бенчмаркінгу називається проце-

сом STC. Назва його походить з початкових букв трьох англійських слів – 

skim, trim, cream. Перший етап – S – побіжний огляд (від «to skim» – шви-

дко прочитати, пробігти очима), коли роблять загальний огляд наявних 

джерел інформації, а також збирають додаткові доступні дані. Другий – T 

– приведення в порядок (від «to trim» – обробляти, шліфувати, приводити 

в порядок), докладний опис наявних на цей момент відомостей. Третій 

етап – С – вибір кращих (від «to cream» – «знімати вершки»), вибір відпо-

відних партнерів. В процесі STC конкурентна розвідка використовується 

на всіх етапах. 

При цьому служба конкурентної розвідки працює на бенчмаркінг в 

двох режимах. Перший: встановлення тих елементів діяльності (бізнес-
процесів, напрямків, правил, технологій, процедур і т. п.), за якими конку-

ренти перевершують ваше підприємство. Другий режим: зрозуміти, хто пе-
ревершує конкурентів по тих самих позиціях. 

За прийнятими в бенчмаркінгу правилами, потрібно подякувати парт-
нерові за надану інформацію, не обмежуючись грошовою компенсацією і 
простою вдячністю. Потрібно розповісти партнеру, що і в якому зв'язку він 

зробив хорошого вашому підприємству. Один із вдалих прийомів, що не-
обов'язково, але зберігають перспективи подальшої співпраці, полягає в то-

му, щоб розповідати про запозичений досвід «всьому світу». Якщо таке за-
позичення йде у компаній з приблизно однаковою «вагою» на ринку, це 
може трактуватися як жест доброї волі. Якщо ж мала фірма запозичує до-

свід у великої, то така пропаганда конкретного акту бенчмаркінгу є хоро-
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шим маркетинговим ходом для підприємства. що запозичує. Це називається 

«погрітися в променях чужої слави». 

І в тому, і в іншому випадках необхідна відпрацьована інформаційна та-
ктика. Обов'язковою є складання так званого звіту-декларації. Він призначе-
ний для широкого загалу і передається (з висловом щирої вдячності) керівниц-

тву того підприємства, у якого запозичувався передовий досвід. Ті ж самі фа-
хівці, які пишуть звіт-декларацію, складають повний звіт службового користу-

вання. 
Він максимально відвертий, максимально повно описує справжній 

стан справ, містить конфіденційну інформацію, а також посилання на чутки 

і не цілком перевірені відомості з обов'язковим згадуванням про ступінь їх 

достовірності. Все це необхідно для того, щоб керівництво само склало вла-
сне об'єктивне уявлення про події, що відбуваються. 

Такий звіт не призначений для партнера по бенчмаркінгу і недоступ-

ний для більшості співробітників власного підприємства. Допускається 

тільки копіювання деяких частин для передачі їх керівникам середньої лан-

ки, якщо це потрібно у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків. 

У чому ж причина подвійного підходу? Якщо в результаті запозичення 

виявилися досягнуті істотно кращі результати, ніж у партнера по бенчмар-

кінгу, він не повинен про це знати. Ще більш закритими виявляються ре-
зультати аналізу, чому це сталося. 

Складна ситуація складається в тому випадку, коли в результаті запо-

зичення досвіду ваше підприємство не досягло очікуваних результатів. Чи 

потрібно про це повідомляти партнеру? Можливо, ви допоможете партнеру, 

і він щось у себе поліпшить. А це в ваших інтересах. Інший варіант: з'ясува-
лися деякі додаткові дефекти у вашій діяльності, що заважають отримати 

високий ефект від запозиченого передового досвіду. До чого про ці дефекти 

знати партнеру? Абсолютно зайве видавати свої недоліки – хіба мало як 

може бути використана ця інформація... 

І, нарешті, ще одна причина, з якої необхідна обережність в обміні ін-

формацією з партнером по бенчмаркінгу. У дуже рідкісних випадках вдаєть-
ся обмежитися простим запозиченням досвіду. Доводиться щось додумувати, 

доповнювати, знаходити власні прийом, удосконалювати чужий досвід. А це 
вже ваше досягнення, і воно не повинно дістатися партнеру задарма. 

Загальна ідея тонкої інформаційної гри полягає в тому, щоб забезпечи-

ти профілактичні заходи, що перешкоджають витоку справжньої інформаціі 
про результати бенчмаркінгу. Бенчмаркінг не означає безкорисливу дружбу 

– це просто клас комерційних угод, а вони припускають неухильне дотри-

мання власних інтересів і не допускають ірраціональної благодійності. Але, 
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з іншого боку, партнер повинен продовжувати відчувати гарне ставлення до 

себе, що те саме, напевно, що мистецтво спілкування, а не розвідувальна ді-
яльність. 

Поширення бенчмаркінгу створює особливі умови для проведення 

конкурентної розвідки, особливе інформаційне оточення. Чужий досвід, 

концентрований в пропозиціях по бенчмаркінгу, полегшує роботу в сфері 
конкурентної розвідки. 

Якщо досягнута домовленість про запозичення досвіду, то, начебто, 

конкурентної розвідки робити вже нічого. Але саме ця точка в процесі бен-

чмаркінгу найбільш важлива для розвідувальної діяльності. Обов'язково по-

трібно дізнатися, чи не «здають» вам застарілу технологію або організаційні 
рішення, від яких самі вже давно відмовилися. Служба конкурентної розвід-

ки повинна схвалити, завізувати операцію бенчмаркінгу. Відповідно, вона 
буде розділяти відповідальність за прийняте рішення. 

Одне з досить складних питань – висновок служби конкурентної роз-
відки щодо отримання тих самих секретів не через бенчмаркінг, а за допо-

могою напівлегальних чи не цілком законних методів. Існують різні точки 

зору на це. У такій ситуації потрібно покладатися виключно на власне уяв-

лення про «дозволене» в моральному відношенні. 
 
7.10. Формування бази даних споживачів / замовників 
 

На кожного споживача (замовника) треба мати базу даних (досьє). На-
гадаємо, що досьє – це затверджена форма внутрішнього обліку (тут форма 
обліку – це певним чином виражена система даних, що включає документи, 

матеріали, файли і системно побудовані формуляри), певним чином струк-

турована сукупність всіх наявних даних про замовника (споживача) [112, c. 

57]. 

Таке досьє (база даних) використовується для контролю покупця на 
предмет його надійності та фінансової стійкості, дотримання ним договірної 
дисципліни, для контролю виконання договірних зобов'язань самою органі-
зацією (мається на увазі організація-продавець). Досьє (база даних) має міс-
тити таке: 

– всі реквізити замовника, у т. ч. його найменування, адреса (юридична 
та фактична) і телефон (факс), платіжні реквізити; 

– дані щодо посадовців замовника, які приймають рішення по тих або 

інших пунктах договорів (тобто що впливають на закупівлі); 
– дата і результати попередніх переговорів; дані за результатами аналізу 

фінансового стану і надійності (ділової порядності); 
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– дані за всіма укладеними із замовником договорами та їх фактичним 

виконанням, у т. ч. оперативні дані щодо повноти та своєчасності відванта-
жень, співвідношення фактичного і критичного рівня дебіторської заборго-

ваності, розрахунків за продукцію; 

– відомості про поведену роботу з інкасації простроченої дебіторської 
заборгованості (дзвінки, повідомлення, особисті відвідування, стягнення 

боргів через спеціалізовані агенції, продаж боргів); 

– підсумки звірок дебіторської заборгованості (за даними, отриманими з 
розрахункового бюро фінансового відділу); 

– інформацію про суперечки (в частині претензійної та судової роботи); 

статистичні дані по частоті укладення та переважним термінів договорів, 

щодо виконання замовником договірних зобов'язань (платіжна і договірна 
дисципліна) та інші можливі відомості щодо аспектів взаємовідносин орга-
нізації та замовника. 

  

7.11. Консалтингова фірма як джерело інформації в конкурентній 
розвідці 

 
З розвитком ринкових відносин консультаційні послуги стають насті-

льки ж необхідними, як банки, фінансові компанії, страхові фірми тощо. Це 
пояснюється тим, що ринкова економіка передбачає формування здорового 

конкурентного середовища, а конкурентні переваги таких фірм полягають у 

нововведеннях і кваліфікованих радах. На перших етапах економічного роз-
витку попит і різноманітність консультаційних послуг були незначні. Однак 

у даний час спектр консультаційних послуг значно розширився – в цілому 

це зовнішній фінансовий аудит, бухгалтерське обслуговування, освітні, 
юридичні, рекрутингові послуги, проектно-інвестиційне, консультування, 

послуги з антикризового керування та ін. [112, c. 36]. 

Основними причинами зростання попиту на консалтингові послуги є 
конкуренція, структурні перетворення на підприємствах, інтернаціоналіза-
ція та глобалізація бізнесу. 

Послуги, які користуються найбільшим попитом, – розробка стратегії, 
бізнес-планів та послуги з реструктуризації / реорганізації. 

Збільшення частки консультаційних послуг в загальному обсязі про-

фесійних послуг, зокрема, пов'язано з таким: 

а) особливою популярністю послуг із здійсненню злиття і поділу під-

приємстві, послуг з фінансового оздоровлення підприємств і послуг, пов'я-

заних з корпоративними фінансами; 

б) зростаючою кількістю транснаціональних угод; 
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в) складними економічними ситуаціями, які вимагають нестандартних 

оперативних рішень. Консалтингові фірми можуть бути спеціалізованими за 
окремими профілями консультаційної діяльності. Консалтинг може складатися 
в підготовці пакетів установчих документів при створенні нових підприємств. 

Фахівці, маючи базові економічні знання, освоюють загальні закони 

керування людьми, щоб застосувати їх для впровадження своїх професійних 

ідей, а дженералісти зосередилися на розробці методології такого впрова-
дження. 

Останнім часом у багатьох аудиторсько-консультаційних і просто 

консультаційних фірм відбувається переплетення видів професійної діяль-

ності. Це можуть бути не тільки бухгалтерські та юридичні, але й кадрові, 
маркетингові та управлінські проблеми. «Розмивання» кордонів спеціаліза-
ції підприємств відбувається головним чином через складності замовлень 

підприємств клієнтів і конкуренції серед консультаційних фірм. Спектр по-

слуг консультантів може охоплювати такі сфери: 

– консультанти з адміністративного керування (адміністрування) займа-
ються такими питаннями, як формування і реєстрація підприємств, органі-
зація роботи офісу, обробка даних, система адміністративного контролю 

тощо. Їх основне завдання – оптимізувати керування підприємством. Вони 

виробляють рекомендації з таких проблем: розподіл функцій між відділами 

і підрозділами; оптимізація кількості рівнів керування; налагодження тру-

дової дисципліни; відповідність ступеня важливості функцій, виконуваних 

тим чи іншим відділом для організації в цілому, його ролі в прийнятті рі-
шень; ведення діловодства; планування офісів та їх обладнання; 

– консультанти з фінансового керування займаються фінансовим аналі-
зом підприємства; рекомендаціями щодо вибору способу фінансування; 

складанням програми залучення інвестицій через розміщення акцій і паїв на 
ринку; розробкою схем відновлення платоспроможності та керування фі-
нансовими потоками підприємства; податками, бухгалтерським обліком, 

кредитом, страхуванням; оцінкою вартості підприємств або майна; підгото-

вкою бізнес-планів. Основними завданнями при цьому є пошук джерел фі-
нансових ресурсів, оцінка і підвищення потокової фінансової ефективності 
діяльності підприємства, зміцнення фінансового становища підприємства на 
перспективу; 

– кадрове консультування має на меті оптимізацію залучення і викорис-
тання кадрів на підприємстві. Консультантіи з керування кадрами виробля-

ють рішення з питань підбору співробітників, контролю кадрового складу, 

системи оплати праці, підвищення кваліфікації та керування кадрами, охо-

рони праці та психологічного клімату в колективі; 
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– маркетингове консультування має на меті досягнення підприємством 

його ринкових цілей через побудову адекватної взаємодії підприємства з 
ринком. Завдання консультантів з маркетингу складається у забезпеченні 
такого функціонування підприємства, щоб на вироблені їм товари та послу-

ги існував платоспроможний попит. Вони займаються питаннями дослі-
дження ринку і забезпечують прийняття рішень в області збуту, ціноутво-

рення, реклами, розробки нової продукції, упаковки, післяпродажного об-

слуговування; 

– консультанти в області організації виробництва займаються питаннями 

виробничого циклу: матеріально-технічне постачання; вибір технології ви-

робничого процесу; використання обладнання та його технічне обслугову-

вання; переробка матеріалів, їх внутрішній розподіл; схема розподілу робіт; 
безпосереднє керування виробничою діяльністю; планування і контроль за 
виробництвом; стимулювання продуктивності праці; аналіз витрат вироб-

ництва; оцінка і контроль якості продукції; упаковка; конструювання й удо-

сконалювання продукції. По більшості з цих питань консультанти повинні 
володіти не стільки управлінськими, скільки спеціальними інженерно-

технічними знаннями; 

– консультанти з інформаційних технологій допомагають менеджерам 

при прийнятті рішень щодо купівлі та потокового ремонту комп'ютерного 

обладнання та програмного забезпечення, обробки та передачі даних; вико-

ристання комп'ютерного обладнання та програмного забезпечення для об-

робки даних про оперативну діяльність (бухоблік, облік клієнтів, маркетин-

гові дані тощо) і про суттєві події поза організації; захист інформаційних 

систем і даних; систем інформації з обслуговування, які забезпечують інфо-

рмацією самих менеджерів. Консультанти можуть працювати в універсаль-

них консультаційних фірмах як фахівці або в спеціалізованих фірмах в об-

ласті інформаційних технологій, включаючи виробників програмного забез-
печення та комп'ютерного обладнання або комп'ютерних дилерів; 

– консультування із загального керування (менеджмент-консалтинг) 
направлено на надання допомоги у вирішенні проблем, пов'язаних з самим 

існуванням об'єкта консультування і перспективами його розвитку. Консу-

льтанти займаються такими питаннями, як оцінка стану підприємства в ці-
лому і характеристика зовнішнього для нього середовища; визначення ці-
лей і системи цінностей організації; розробка загальної стратегії розвитку; 

прогнозування; організація філій, відділень та нових підрозділів; зміна фо-

рми власності або складу власників; придбання майна, акцій або паїв; вдо-

сконалення організаційної структури тощо. Подібного роду завдання ефек-

тивно виконують тільки команди консультантів, що складаються з відпові-
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дних фахівців. Реалізація проектів вимагає великої кількості часу (напри-

клад на розробку стратегії розвитку нового підприємства може знадобити-

ся від 6 до 9 міс.). 
Чітке уявлення про види консультаційних послуг важливе хоча б то-

му, що виходячи з їх переліку можна визначити напрямки заходів конкурен-

тної розвідки – визначити коло можливих консалтингових фірм стосовно до 

сфери діяльності досліджуваного конкуруючого підприємства і особливос-
тей його здійснення з метою подальшої розробки і здійснення саме на цих 

підприємствах заходів з отримання необхідної інформації в рамках конку-

рентної розвідки. Саме тому певну увагу необхідно приділити деяким видам 

консультування, зокрема, таким: 

1) управлінське консультування – професійна діяльність, пов'язана 
з наданням послуг висококваліфікованими фахівцями-консультантами з 
аналізу конкретних проблем керування, видачі рекомендацій і надання до-

помоги при їх впровадженні на конкретному підприємстві (об'єкті). Консал-

тинг з питань керування цілком охоплює все коло проблем, що належать до 

сфер менеджменту, стратегії та організації; 
2) консультування із загального керування (менеджмент-

консалтинг), тобто допомога у вирішенні проблем, пов'язаних із самим іс-
нуванням об'єкта консультування і перспективами його розвитку; 

3) консультування з адміністративного керування (адміністру-
вання) – формування і реєстрація підприємств, організація роботи офісу, 

обробка даних, система адміністративного контролю тощо, основне завдан-

ня – оптимізувати керування; 

4) консультування з фінансового керування – фінансовий аналіз 
підприємства; рекомендації з вибору способу фінансування; розробка про-

грами залучення інвестицій через розміщення акцій і паїв на ринку; розроб-

ка схем відновлення платоспроможності та керування фінансовими потока-
ми підприємства та ін.; 

5) бухгалтерське обслуговування – послуги, що надаються бухгал-

терськими фірмами з організації, ведення, відновлення або вдосконалення 

бухгалтерського обліку. Консультанти з бухгалтерського обліку можуть 

також консультувати своїх клієнтів з питань процедур і технологій (про-

грамного забезпечення) бухгалтерського обліку, використання інформації з 
бухгалтерського обліку для контролю фінансових питань організацій 

(співвідношення бюджету і витрат, розвиток товарообігу, вартість поста-
вок і запитів), розрахунку для складання річних звітів для акціонерів, зов-

нішніх аудиторів, податкової служби та ін., а також для прогнозування лі-
квідності підприємства; 
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6) послуги в області оподаткування. Вони перетворилися на один з 
основних напрямків діяльності аудиторсько-консультаційних фірм в Украї-
ні, що пов'язано зі складною системою оподаткування в нашій країні та на-
явністю великої кількості спірних, арбітражних справ з податкови питань. 

Серед послуг, що надаються в цій області, найбільшим попитом у клієнтів 

користуються захист інтересів клієнта в податкових органах, арбітражному 

суді; податкове планування та оптимізація оподаткування; 

7) оціночна діяльність. Цей вид діяльності також можна виділити як 

окремий напрямок професійних (ділових) послуг в області економіки і ке-
рування. Оцінка – уявлення консультанта (незалежного експерта) про кіль-

кісні та якісні характеристики даного предмета. Оціночна діяльність вклю-

чає незалежну оцінку (переоцінку) експертом активів підприємства (матері-
альних і нематеріальних); оцінку вкладів до статутного фонду; проведення 

фінансової експертизи економічного обґрунтування тарифів на товари, ро-

боти, послуги, що враховуються в оплаті житла і комунальних послуг, та 
інші оціночні роботи; 

8) послуги в області організації виробництва товарів і послуг (ін-

жиніринг, реінжиніринг). 
Інжиніринг – назва сфери підприємницької діяльності, пов'язаної зі 

створенням промислових підприємств, об'єктів інфраструктури, будівельних 

та інших об'єктів, тобто сфери інженерно-консультаційної діяльності. Інжи-

нірингові послуги надаються спеціалізованими фірмами, а також будівель-
ними та промисловими компаніями. Все різноманіття цих послуг зводиться 
до двох великих груп: перша – консультації та доповіді, друга – послуги з 
розробки та здійснення проектів. До першої групи включаються послуги, не 
пов'язані зі створенням нових проектів, а також послуги, що зазвичай пере-
дують розробці та їх практичному здійсненню. Послуги другої групи поділя-
ються на три підгрупи: перша включає підготовку попереднього або технічно-

го проекту, друга – розробку робочого проекту та будівництво, третя – соціа-
льні послуги, потреба в яких може виникнути в ході виконання проекту. 

Реінжиніринг – фундаментальне переосмислення і радикальна пере-
будова бізнесу з метою поліпшення важливих показників діяльності підпри-

ємства. У реінжинірингу зазвичай виділяють кризовий реінжинірінг і реін-

жиніринг розвитку. Зараз даний вид послуг широко використовується в са-
мих різних країнах світу; 

9) послуги інформаційні – надання економічної, технічної, соціаль-

ної, юридичної та іншої інформації як на замовлення окремих підприємств, 

так і у вигляді публікацій, що надходять у вільний продаж. Головна функція 

– надання, поширення ділової інформації, сприяння формуванню інформа-
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ційного простору бізнесу. Важливий аспект інформаційних послуг – надан-

ня рейтингів і відомостей про надійність підприємства; 
10) послуги у сфері відносин з громадськістю – створення в очах 

громадськості позитивного і разом з тим специфічного, відмінного від кон-

курентів образу (іміджу) товару або підприємства через ЗМІ (оголошення, 

інтерв'ю, статті, публікації тощо), пряму розсилку рекламних матеріалів 

поштою, а також за допомогою проведення різних заходів (конференцій, 

благодійних акцій та ін.). Об'єктами, на які спрямована ця діяльність, є ши-

рока громадськість, урядові установи, власники акцій і самі співробітники 

підприємства; 
11) послуги в галузі освіти (тренінг) – проведення курсів, конферен-

цій, «круглих столів», семінарів і практичних занять (з відривом і без відри-

ву від виробництва), в ході яких тренер з менеджменту не виробляє управ-

лінські рішення, а передає менеджерам свої знання про те, як треба їх при-

ймати, або надає їм загальну інформацію з відповідної проблематики; 

12) послуги в області інформаційних технологій – використання ін-

формаційно-комп'ютерної технології, тобто розробка та використання ком-

п'ютерних програм, створення баз даних, комп'ютерних мереж тощо. Об'єк-

ти послуг – застосування обчислювальних систем, програмування, керуван-

ня мережами передачі даних, телекомунікації; використання комп'ютерного 

обладнання і нових програмних засобів. Можна виділити чотири групи су-

б'єктів, що надають такі послуги: спеціальні фірми з розробки програмного 

забезпечення; менеджмент-консалтингові та бухгалтерські фірми; фірми, які 
обслуговують комп'ютери; виробники комп'ютерного обладнання. 

До відвідування консалтингової фірми необхідно з'ясувати її спеціалі-
зацію і вже залежно від неї підготувати коло питань і пропозицій до фахів-

ців даної фірми, тобто спочатку скласти приблизний сценарій свого спілку-

вання з ними. 

При першому знайомстві з консалтинговою фірмою доцільно з поси-

ланням на специфіку діяльності свого підприємства позначити необхідність 
розробки проекту або проектів з найбільш значущих і актуальних напрямків 

в даній сфері діяльності. 
 

7.12. Юридична фірма як джерело інформації про конкурента 
 

Джерелом інформації про конкуруюче підприємство може стати юри-

дична фірма, що надає йому послуги [112, c. 41]. 

Юристи мають певну спеціалізацію – кримінальне право, податкове 
право, адміністративне право, міграційні питання, реєстрація підприємств, 
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трудові відносини суперечок тощо. Тому, перш ніж проводити заходи з кон-

курентної розвідки, звернувшись до тієї чи іншої юридичної фірми, треба 
заздалегідь з'ясувати, в якій галузі права вона спеціалізується або найбільш 

сильна. До речі, якщо конкретний юрист заявляє про свою універсальність і 
здатності вирішувати проблеми в будь-яких або, як мінімум, багатьох сфе-
рах і областях, слід насторожитися і задуматися, чи можливо це, а якщо з'я-

сується, що до нього зверталося конкуруюче підприємство, то вже сама ця 

обставина говорить не на користь її менеджерів. 

Залежно від потреб юридичні фірми можуть запропонувати клієнту 

кілька варіантів співпраці – разову консультацію, реалізацію конкретного 

проекту або абонентське обслуговування. За разові консультації, як прави-

ло, встановлюється погодинна оплата, однак не слід думати, що чим нижча 
вартість години консультації, тим дешевше вона обійдеться, оскільки досві-
дчений і високооплачуваний фахівець швидше за все витратить менше часу 

на вирішення проблеми. До речі, ціна на юридичні послуги залежить не 
тільки від кваліфікації юриста, але й від складності самого питання, репута-
ції юридичної фірми і навіть місця розташування її офісу. Укладати договір 

на погодинну оплату, як правило, необов'язково – розрахунок зазвичай від-

бувається за фактом виконаних послуг. До речі, якщо спочатку клієнту про-

понують зворотне, це повинно насторожити, оскільки або фірма новоство-

рена, або юристи в собі не впевнені, або вони взагалі не юристи (що, цілком 

можливо і це треба мати на увазі). Разом з тим якщо консультація вимагає 
виконання будь-яких спеціальних умов, то клієнтові найкраще настояти на 
укладенні договору, для того щоб захистити себе від можливих непорозу-

мінь. За таких обставин також можна скласти певне уявлення про конкурен-

та – важливо з'ясувати, звертався він до даної юридичної фірми чи ні та чи 

не є він її клієнтом на постійній основі. 
Солідною прийнято вважати фірму, яка працює в цій галузі більше 

ніж 5 років. Солідні фірми за низькими цінами не працюють – грамотні фа-
хівці та престижний офіс спочатку не передбачає низькі ціни. Тому звертати 

увагу потрібно, зокрема, на зовнішній вигляд офісу – якщо юристи сидять в 

напівпідвальному приміщенні і консультують за копійки, необхідно насто-

рожитися і найкраще пошукати інших. У багатьох юридичних фірмах перша 
консультація надається безкоштовно незалежно від періоду часу, протягом 

якого юрист знайомиться з проблемою клієнта і проводить власне консуль-

тування. При першому знайомстві з юридичною фірмою доцільно з поси-

ланням на специфіку діяльності свого підприємства позначити необхідність 
розробки договорів з контрагентами з купівлі-продажу, у т. ч. з постачання. 

Якщо запропонувати фахівцеві юридичної фірми ознайомити з уже наявною 
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практикою розробки даною юридичною фірмою такого роду договорів сто-

совно зазначеної специфіки, можна в числі аналогів виявити і проекти дого-

ворів, розроблені для підприємства-конкурента і тим самим, зокрема, з'ясу-

вати, працює воно тільки безпосередньо з постачальниками і покупцями або 

через посередників. А це вже фактори, що впливають на ціноутворення і 
циклічність оплати, які необхідно знати про конкурента. Головне, зрозумі-
ло, не насторожити співрозмовника і привернемо його до себе ненав'язли-

вою згадкою про можливість співпраці на довгостроковій основі, почерпну-

ти максимум можливої інформації про характер господарських зв'язків під-

приємства-конкурента з його контрагентами. Як і у випадку з моніторингом 

кадрових агентств і аудиторських фірм, це можливо тільки шляхом вилу-

чення потрібної інформації із загального масиву її про розроблені стосовно 

до аналогічних випадків і ситуацій проектів договорів. 

 

7.13. Кадрове агентство як джерело інформації про конкурента 
 
Однією з найбільш значущих тенденцій в сфері рекрутменту є спеціа-

лізація кадрових агентств. Спеціалізація йде за галузевим або за функціона-
льним (підбір секретарів або продавців) принципом. Спеціалізація зазвичай 

вигідна і підприємству-роботодавцю, і агентству [112, c. 34]. 

Спеціалізація дозволяє добре розуміти особливості бізнесу і ситуацію в 

галузі, мати уявлення про її ключових гравців і кращих фахівців. Це допо-

магає швидко і якісно закривати наявні вакансії. Консультантам агентства 
не потрібно пояснювати, які вимоги висуваються до фахівців галузі, який у 

них повинен бути досвід і навички, досить просто визначити пріоритети та 
особливі вимоги. Вам відразу показують «правильних» кандидатів, які від-

повідають вашим запитам. Тому, вибираючи собі партнера по рекрутменту, 

обов'язково зверніть увагу на його спеціалізацію і доведений досвід в цій 

області. Відзначимо також, що деякі позиції, наприклад, адміністративні, не 
вимагають від людини досвіду роботи саме у вашій галузі, а значить, дже-
релом їх може бути будь-який ринок, в цьому випадку краще за все запро-

шувати тих, хто зробить цей підбір дешевше і ефективніше. Функціональна 
спеціалізація полягає в тому, що одні кадрові агентства в основному займа-
ються пошуком топ-менеджерів, інші шукають кваліфікованих корпоратив-

них фахівців, треті підбирають масовий персонал. Оскільки працювати ра-
зом з усіма по одних і тим самих позиціях невигідно, то на більшості ринків, 

у т. ч. і на ринку праці, відбувається неминучий поділ полів відповідальнос-
ті і зниження числа партнерів. Якщо раніше підприємства-роботодавці пра-
цювали з чотирма-п'ятьма агентствами, то сьогодні зазвичай обмежуються 
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один-двома, причому, як свідчать результати досліджень, рівень задоволе-
ності роботою рекрутерів знаходиться в зворотній залежності від їх числа. 

У рамках заходів конкурентної розвідки моніторинг регіональних кад-

рових агентств важливий насамперед для визначення підходу підприємства-
конкурента до формування свого персоналу. Причому зрозуміло, найбільш 

важливим в цьому плані є з'ясування підходу конкуруючого підприємства 
до формування категорії керівників підрозділів і провідних (відповідальних) 

фахівців. Кадрові агентства в більшості своїй рекламують себе при безпосе-
редньому первісному контакті з потенційним клієнтом – цією обставиною і 
треба користуватися в рамках проведення заходів конкурентної розвідки. 

Представнику зацікавленого підприємства важливо вже на початковому 

етапі знайомства з кадровим агентством з'ясувати, чи були випадки підбору 

кандидатів на вакансії на підприємстві, що працюють в тій самій сфері дія-

льності та які конкретно посади обіймають. Відповідальні фахівці кадрових 

агентств зацікавлені в розширенні своєї клієнтської бази і тому охоче роз-
повідають про факти підбору персоналу для своїх замовників і про критерії 
відбору кандидатів на конкретні вакансії. 

До речі, як правило, кадрові агентства пропонують своїм клієнтам за-
здалегідь розроблені типові форми договорів. У зв'язку з цим доцільно за-
пропонувати фахівцеві кадрового агентства у розвиток таких договорів 

скласти перелік вимог до кандидата на конкретну посаду за профілем діяль-

ності підприємства, а з метою економії часу і для уникнення можливих су-

перечок – запропонувати йому за основу прийняти найбільш оптимальний з 
підготовлених попередніми клієнтами даного кадрового агентства аналогіч-

них переліків. Зрозуміло, що в числі таких переліків вимог попередніх кліє-
нтів повинен виявитися і перелік конкуруючого підприємства, для цього 

треба ненав'язливо просити фахівця кадрового агентства надати можливість 

ознайомлення з якомога більшою їх кількістю. За таких документів можна 
скласти досить повне уявлення про вимоги підприємства-конкурента до сво-

їх працівників. Також можна з'ясувати й передбачуваний режим роботи, рі-
вень розробленої оплати та інші супутні обставини.  

Імідж підприємства – це сукупність уявлення, які сформувалися про 

нього в свідомості людей. Імідж підприємства складається з двох складових: 

зовнішній імідж – уявлення людей, які не працюють на підприємстві, та 
внутрішній імідж – уявлення людей, які працюють на підприємстві, тобто 

його співробітники. Позитивний імідж підприємства як роботодавця сприяє 
залученню на вакантні робочі місця кращих фахівців, мотивує працівників 

працювати з повною віддачею, знижує плинність кадрів. Своєму іміджу 

приділяють велику увагу не тільки «топові» організації, підприємства-
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лідери. Дбають про свою репутацію практично всі підприємства, яким не 
байдуже їх становище на ринку. Тому підприємства-клієнти кадрових 

агентств надають останнім про себе деяку інформацію, яка, до речі, може 
виявитися дуже корисною в рамках конкурентної розвідки. У будь-якому 

випадку вона дозволить зробити висновки про систему мотивації підприєм-

ством-конкурентом своїх працівників. Якщо підійти до справи з усією на-
лежною докладністю, а саме це необхідно для створення у працівників кад-

рового агентства уявлення про солідність потенційного клієнта, то, навіть 

не виходячи на рівень узгодження умов договору на надання послуг з під-

бору кадрів, можна отримати в кадровому агентстві чимало дуже корисної 
інформації, яка в сукупності з іншими відомостями дозволить скласти уяв-

лення про кадрову політику конкуруючого підприємства. 
 

7.14. Доцільність інтерв'ю із співробітником, який звільнився від 
конкурента  

 

Багато корисної інформації можна почерпнути з бесіди з працівником, 

який звільнився від конкурента. Таке інтерв'ю важливе для зацікавленого 

підприємства, у першу чергу, тому, що дозволяє виявити причини, які спо-

нукають працівників залишати підприємство-конкурента, і таким чином по-

казує найболючіші її точки. Такого роду вихідне інтерв'ю є хорошим спосо-

бом збирання інформації про стан справ в конкуруючому підприємстві. Зо-

крема, у такий спосіб можна з'ясувати, що рівень зарплати неконкуренто-

спроможний, а це означає, що конкуруюче підприємство змушене буде її 
підвищувати, в зв'язку з чим його витрати неминуче повинні зрости і приве-
сти до збільшення ціни продукції [112, c. 58]. 

Важливо зрозуміти тенденцію звільнення працівників з конкуруючого 

підприємства. Якщо кілька людей говорять приблизно про одне й те саме – 

це сигнал і на викладені ними факти і явища просто необхідно звернути 

найпильнішу увагу. 

Уявлення керівників підприємства і менеджерів з роботи з персона-
лом про те, чого насправді хоче працівник, далеко не завжди відповідають 

реальним прагненням і бажанням самого співробітника. Дослідження і опи-

тування показують, що, на думку багатьох роботодавців, для співробітників 

найбільш важливо таке: 
– заробітна плата; 
– компенсаційні пакети; 

– бонуси, 13-а зарплата; 
– квартира та інші покупки; 
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– кредити, позики, позички; 

– навчання за рахунок підприємства; 
– гордість за підприємство. 

Для великої кількості найманих працівників співвідношення ціннос-
тей таке: 

– успішність підприємства, його престижність, привабливість підпри-

ємства як бренду; 

– усвідомлення перспектив підприємства, віра в його майбутнє; 
– висока заробітна плата та інші виплати; 

– професіоналізм колег і керівництва; 
– відносини на підприємстві; 
– можливість самореалізуватися. 

У відповідях на запитання співробітника, що звільнився з конкурую-

чого підприємства, обов'язково треба розділити між собою дві складові: що 

було причиною, а що приводом для прийняття такого рішення. Крім цього, 

неодмінно треба з'ясувати таке: 
– на яку посаду він іде; 
– на яке підприємство; 

– на яку зарплату (які умови пропонують); 
– чи робило конкуруюче підприємство щось для того, щоб працівник 

залишився. 

Відповідь на перші три питання можуть бути дуже корисні хоча б то-

му, що люди не прагнуть кардинально змінювати профіль своєї трудової ді-
яльності, тому у багатьох випадках переходять на роботу в організації, що 

здійснюють вже знайомі їм види діяльності, тобто до можливих або реаль-

них конкурентів. А знати про конкурента якомога найбільше завжди корис-
но. 

 
Контрольні запитання 

1. У чому особливості закритих джерел інформації? Наскільки 

допомагають виконанню завдань конкурентної розвідки платні бази 

даних? Наведіть приклади платних баз даних. 

2. Наведіть приклади первинної інформації. У чому особливості первинної 
інформації? 

3. Наведіть приклади вторинних джерел. Яким чином можна нівелювати не-
доліки вторинних джерел? 

4. Які методи маркетингових досліджень ви знаєте? 

5. Що таке бенчмаркінг? 

6. Чому найбільш вдалі запозичення у вирішенні бізнес-проблем вдається 

? 
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одержати не від конкурентів, а від підприємств, що працюють в інших 

галузях? 

7. Наведіть приклади вдалого бенчмаркінгу. 

8. Чому в світі стало престижним виступати як підприємство, у якого запо-

зичують новинки? 

9. У чому специфіка діяльності міжнародних організацій бенчмаркінгу? 

10. Опишіть основні етапи бенчмаркінгу. 

11. Які бізнес-процеси останні роки найбільш затребувані для бенчмарікн-

га? 

12. У чому причини відставання України у поширенні бенчмаркінгу? 

13. Яким чином поширення бенчмаркінгу створює особливі умови для про-

ведення конкурентної розвідки? Наведіть конкретні приклади. 
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РОЗДІЛ 8 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТНОЇ РОЗВІДКИ 
 

8.1. Інформаційні потреби конкурентної розвідки 
 

Аналіз практики свідчить про те, що підприємства, які усвідомлюють 

цінність і необхідність конкурентної розвідки, виявляють найбільшу ціка-
вість до таких відомостей про своїх конкурентів: 

– компрометуюча інформація; 

– інформація про укладення контрактів; 

– перепродажа комерційних секретів; 

– інформація, що сприяє захопленню ринків збуту і сировини [38, c. 106]. 

Їх цікавить також фінансове становище конкурентів і партнерів, фі-
нансові звіти та прогнози, можливості доступу до інформаційних мереж, 

маркетинг і стратегія цін, умови продажу підприємств і можливість їх злит-
тя, технічна специфіка продукції, перспективи розвитку підприємства, сис-
тема безпеки підприємства, організаційна структура підприємства, провідні 
фахівці, фінансові операції конкурентів і партнерів, замовники та постача-
льники, звіти від реалізації продукції та їх ціни, введення в дію нових виро-

бничих потужностей, модернізація і розширення діючих, об'єднання з ін-

шими підприємствами, стратегія і тактика ведення бізнесу конкурентами. 

Сюди входять юридичний та фінансово-економічний аналіз планова-
ної комерційної операції, аналіз об'єктивних можливостей партнерів і учас-
ників угоди (платоспроможність, правоздатність і т. п.), суб'єктивні харак-

теристики партнерів і учасників (ймовірність обману, професійна грамот-
ність і т. п.), виявлення зв'язків з кримінальними структурами, ступінь конт-
рольованості ними партнерів і учасників угоди, визначення форм і способів 

захисту використовуваних засобів і майна (технологія переміщення коштів і 
товару, можливість оформлення застави і т. п.), а також методів контролю за 
окремими боками угоди на всіх етапах, протидія спробам нанесення збитку 

від сторонніх юридичних і фізичних осіб.  

 

----------*---------- 

 

Вправа. Джерела інформації в конкурентній розвідці [60, c.18-19] 

Досвід показує, що зміни та накопичення інформації відбуваються 

в невеликому переліку привілейованих місць, які називаються 

сімейством джерел. Нижче наведено перелік основних сімейств джерел для 

будь-якого підприємства. 

В 
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1. Клієнти – покупці клієнтів; їх інженери та кадри (перші в основно-

му не схильні до розмов для створення власної значущості). 
2. Постачальники – згідно з їх діяльністю (мова йде про сировину, кі-

нцеві продукти, торгівлю майном), вони досить балакучі, оскільки вбачають 
в цьому спосіб самореклами. 

3. Банкіри – розгруповані на банківські, фінансові, біржові та кредитні 
установи. В основному розрізнені, але, тим не менш, знають, що порадити 

своїм клієнтам в разі небезпеки. 

4. Громадські служби – рекламні агенти, фірми громадських зв'язків, 

мисливці за умами, товариства тимчасових робіт, компанії відправлення 

поштових повідомлень та ін. Хоча розрізненість лежить в основі їх комер-

ційної діяльності, вони не можуть приховати свої великі контракти. 

5. Розподільники та агенти – незалежно від особливостей слід брати 

до уваги, як торговців, так і покупців. 

6. Консультанти та експерти – незалежні або пов'язані зі службами 

підприємства фахівці, які продають свої знання у формі порад чи спеціаль-
них розробок. 

7. Широка публікація – місцева, національна і міжнародна преса. 
8. Спеціальні видання і банки даних – їх область діяльності передба-

чає щомісячну обробку матеріалів конфіденційних видань, що потрапляють 

до наукових, технічних та професійних збірників. Поряд з банком даних во-

ни складають ресурси бази даних. 

9. Адміністрація – всі нормативні зобов'язання та вимоги керівництва 
для майже всіх видів промисловості, комерційної та фінансової діяльності 
підприємств. Вони зібрані в архівах і в більшості своїй являють опублікова-
ну інформацію. 

Спробуйте розширити пропонований перелік джерел інформації для 

вашого підприємства. 
 

8.2. Основні інформаційні потоки та джерела відомостей 
в конкурентній розвідці 

 

Як правило, інформаційні потоки про зовнішнє середовище структу-

ровані таким чином: 

1. Законодавство і його плановані зміни в сферах, регіонах, країнах ді-
яльності підприємства. 

2. Теорія і практика роботи державних адміністративних органів, 

включаючи правозастосовних та контролюючих структур. 

 

294



3. Потоковий стан секторів ринку підприємницької активності підпри-

ємства, прогноз їх розвитку. 

4. Конкуренти та партнери: стан і прогноз. 
5. Стан та прогноз криміногенної обстановки. 

6. Інвестиційний клімат в регіонах і секторах ринка передбачуваних 

капіталовкладень [38, c. 107]. 

Середньостатистичний набір джерел виглядає так: 

1. Матеріали ЗМІ, у т. ч. бази даних архівів преси. 

2. Інтернет (за умови застосування професійних методів пошуку, се-
лекції та обробки). 

3. Бази даних по суб'єктах економічної діяльності різних країн з хара-
ктеристиками їх економічного становища (система інформації та зв’язку має 
можливість працювати в режимі on-line приблизно з 10 тис. таких баз даних, 

дислокованих в різних країнах). 

4. Бази даних аналітичних звітів щодо політичного й економічного 

становища різних регіонів і секторів ринку, у т. ч. професійні видання, 

включаючи спеціалізовану періодику (книги, журнали, газети, монографії, 
огляди, доповіді, тези виступів). 

5. Адресно-довідкові бази даних. 

6. Детективи та їх об'єднання. 

7. Експерти, практики, консультанти в різних галузях, напрямках, се-
гментах (у т. ч. у правоохоронній сфері); активні гравці на тих чи інших се-
кторах ринку (одним словом – експерти). 

8. Аналітичні підрозділи, спеціалізовані, галузеві НДІ і т. п., що гене-
рують вихідну інформацію, та ін. 

9. Маркетингові агентства, маркетологи. 

Розглядаючи проблему джерел інформації крізь призму технології її 
видобутку, отримаємо такий перелік: люди; документація; відкриті публіка-
ції; технічні та електронні носії; технічні засоби керування; продукція; ви-

робничі відходи. 

На перший погляд, схема виглядає просто. Складність – у створенні та 
налаштуванні комплексу надійних і достовірних джерел-каналів, а також в 

їх професійній обробці (аналізі вихідної сировини). Ізольований канал або 

навіть їх сукупність серйозної цінності не становить. 

Якісний продукт створюється на базі системної роботи спеціалізова-
ної структури. Саме тоді можливий якісний перехід від попередніх, сирих 

відомостей (information) до вихідної дієвої аналітики (intelligence). 

Не завжди економічно виправдано містити повний комплекс конкуре-
нтної розвідки, спиратися тільки на власні сили та засоби (особливо суб'єк-
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там малого і середнього бізнесу). У першу чергу, це стосується системи ін-

формаційних потоків. Нерідко «авральний» характер роботи вимагає висо-

кокваліфікованих і певною мірою універсальних (а значить, високооплачу-

ваних) фахівців. Потрібна сучасна апаратура. Непросто забезпечити підтри-

мку дійсно актуальних баз даних (а це зовсім інше, ніж примітивні диски, 

придбані на сірих ринках). І навіть за наявності всього цього ймовірність 

якісного і своєчасного виконання роботи власними силами все одно знач-

ною мірою – елемент удачі. Щоб правильно орієнтуватися в сфері загроз бі-
знесу, необхідно займатися цими проблемами постійно. 

Поширення отримує аутсорсинг: для побудови системи безпеки або 

окремих її блоків (особливою інформаційних) часто вигідно звернутися до 

спеціалізованих підприємств, що виробляють продукт в зовсім іншому ре-
жимі. Назвемо цей режим виробничим. Для нього характерний великий ре-
гулярний потік вхідної та вихідної інформації. 

У такому режимі працюють великі консалтингові та інформаційні аге-
нтства, у т. ч. і система інформації та зв’язку (обробляє від 800 до 1 500 ін-

формаційних потоків щомісяця). Це дозволяє забезпечити спеціалізацію ви-

конавців (перш за все – аналітиків) і підрозділів, сформувати єдину потужну 

інформаційну базу, систему обліку та контролю виробничого процесу, мак-

симально автоматизувати процеси обробки та зберігання інформації на ос-
нові сучасних технологій, забезпечити телекомунікаційні можливості до-

ступу до найбільших інформаційних центрів, партнерських організацій. Від 

такої компанії потрібно входження до розвиненої інформаційної інфрастру-

ктури, ефективний алгоритм залучення профільних зовнішніх експертів. 

Підемо шляхом організації інформаційного конвеєра, коли всі етапи 

виконуються різними службами. Чисельність і спеціалізація кожної визна-
чається завданнями обробки відповідних інформаційних потоків. 

 

----------*---------- 
 

Як регламентувати корпоративне листування, щоб уникнути 

витікання інформації (Инвестгазета. – 2010. – № 49. – С. 44-46.) 

Сьогодні на багатьох підприємствах електронне листування 

прирівняно до паперового. В електронному вигляді працівників сповіщають 

про зміни в організації, віддають розпорядження і накази, повідомляють про 

стягнення і заохочення. В електронному листуванні зустрічається конфіде-
нційна інформація підприємства і персональна інформація співробітників, 

тому підприємства висувають підвищені вимоги до захисту електронного 

листування, і тут основний акцент робиться на забезпеченні конфіденційно-

І 
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сті. Забезпечення конфіденційності інформації визначається трьома складо-

вими: класифікація інформації за типом і рівнями конфіденційності (секрет-
ності); обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації; мінімізація 

повноважень доступу. Приклад: якщо співробітнику, навіть високопостав-

леному, через службову необхідність не потрібно працювати з інформацією 

певної категорії, то такий доступ повинен бути заборонений організаційно і 
технічно. Як показує досвід розвідок великих корпорацій, «кротами» найча-
стіше є працівники, що обіймають високі посади в службовій ієрархії. Фак-

тично ідеальна політика безпеки повинна забороняти все, що не дозволено 

явно, незалежно від рангу співробітника або чиновника. 
Українським підприємствам до ідеальної політики безпеки ще далеко, 

хоча багато елементів системи безпеки, що використовуються в зарубіжних 

фірмах, вони застосовують. У представництвах ж транснаціональних зарубі-
жних компаній діють єдині стандарти безпеки, які використовуються в усіх їх 

представництвах по всьому світу. Наприклад, в VAB Банку зізнаються, що у 

них, як і в будь-який іншій великій компанії, існують правила, що регламен-

тують внутрішне і зовнішне листування. Не можна, наприклад, від імені бан-

ку поширювати заклики до війни, повідомлення, які здатні викликати расист-
ські настрої або містять інші руйнівні посили щодо системи загальнолюдсь-
ких цінностей. Правилами on-line листування фінансові установи регламен-

тують також можливість поширення конфіденційної та комерційної інфор-

мації через відкриті канали зв'язку, де також підтримується адресне листу-

вання і передбачена відповідальність службовців за розголошення інформа-
ції, що є власністю банку. Є поняття комерційної та банківської таємниці, які 
чітко визначаються в рамках Закону України «Про банки і банківську діяль-
ність». 

У компанії Telenor Group в Україні існує система сортування листів за 
чотирма категоріями – звичайні, особисті, приватні та конфіденційні. Для 

листа встановлюється категорія «конфіденційно». Якщо інформація закрита, 
надзвичайно важлива, то вона не може надаватися третім особам. У побуті 
використовуються найчастіше дві категорії – звичайні та конфіденційні. 
Якщо говорити про зміст листів, то немає зведення правил, що регламентує 
контент повідомлень. Слід покладатися на здорову бізнес-етику співробіт-
ників. 

Відзначаємо, що критерій важливості та конфіденційності визначає 
той, хто відсилає листа. Це, з одного боку, фактор суб'єктивний, а з другого 

– він визначається статусом проекту, з приводу якого йде листування. У та-
ких випадках часто під класифікацію потрапляють стратегічні плани розви-

тку або комунікації підприємства. 
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Схема 1. Світова статистика крадіжки або розкриття персональної ін-

формації за типами інцидентів, % від загального числа витікання інформації: 
21 % – вкрадені ноутбуки; 

16 % – хакерські атаки; 

13 % – веб; 

10 % – загублені диски та інші носії; 
8 % – шахрайство; 

7 % – вкрадені комп'ютери; 

6 % – вкрадені диски та інші носії; 
5 % – знищення документів; 

5 % – інше; 
4 % – звичайна пошта (не електронна); 
4 % – електронна пошта; 
1 % – віруси. 

У цьому випадку цікавий досвід компанії «МТС Україна», де вся кор-

поративна інформація також поділена на категорії – «комерційна таємни-

ця», «конфіденційна інформація», «інформація для внутрішнього користу-

вання». Цікаво, що категорії в компанії визначалися у т. ч. і виходячи з роз-
міру матеріального збитку, який може нанести витікання інформації тієї чи 

іншої категорії. Наприклад, витікання інформації під грифом «комерційна 
таємниця» може завдати шкоди в розмірі 20 млн дол. і більше; «конфіден-

ційна інформація» «оцінюється» в суму від 1 млн дол. до 20 млн. дол., а 
«інформація для внутрішнього користування» – не більше ніж 1 млн дол. 

Схема 2. Правила корпоративної переписки. 

1. Не відправляйте корпоративною поштою листи особистого харак-

теру, особливо якщо в них обговорюються негативні висловлювання, на-
приклад про начальство. 

2. Уникайте «неформальної», образливої лексики, а також суб'єктив-

них суджень. «Нелюдяно змушувати співробітника виконувати це завдан-

ня», «ідіотське завдання» – фрази, які також трактуються не на вашу ко-

ристь. 

3. Не використовуйте специфічні (зрозумілі тільки вам і невеликому 

колу осіб) поняття. Одержувач листа може вас просто не зрозуміти, особли-

во якщо він належить до іншого культурного / соціального прошарку або 

просто живе в іншому місті (не кажучи вже про іншу державу). 

4. Не вдавайтеся до дискримінації: статеврї, віковий, расової, релігій-

ної та ін. 

5. Пишіть грамотно – стежте за орфографією і пунктуацією. 

6. При відправленні листа видаляйте посилання на інших адресатів. 
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7. Тематика листа повинна бути короткою, ємною і точно відповідати 

його змісту. Висловлювання типу «здогадайся сам», «анонім» або «я» не-
припустимі в діловому листуванні. 

8. При відповіді на запитання, поставлене в попередньому листі, не 
обмежуйтеся коротким «так» або «ні». Скопіюйте питання в свій електро-

нний лист і тільки потім пишіть на нього відповідь. Інакше надалі відтвори-

ти нитку розмови буде дуже складно. 

9. Ставте підпис в електронному листі. Вона повинна ідентифікувати 

вас і містити ваші контакти (e-mail, телефон, факс). Підпис не повинен бути 

занадто довгим – 4-7 рядків цілком достатньо. 

10. Дотримуйтесь правил ввічливості. Не нехтуйте словами «шанов-

ний», «будь ласка», «дякую» і «з повагою». Якщо ви особисто знайомі з 
одержувачем листа і допускаєте у відносинах з ним деякі неформальні нот-
ки, то можете в своєму посланні використовувати смайлики. 

 

8.3. Процес отримання та оцінки інформації в конкурентній розвідці 
 
Для вирішення будь-якої проблеми потрібна оптимальна інформація. 

Вона може бути відкритою (більш-менш доступною – ЗМІ, Інтернет, всі 
можливі бази даних); напівзакритою (не засекреченою, але контрольованою 

тими, кого вона стосується); секретною (такою, що з різних міркувань вва-
жається ключовою в певних ситуаціях). За оцінками фахівців, розвідка бі-
льше ніж 90 % потрібної інформації видобуває з відкритих джерел і тільки 

5-10 % – шляхом бізнес-шпигунства [118, c. 5]. 

Так, простий аналіз реклами дозволяє оцінити прибуток фірми-

конкурента з точністю до 15 %. Нелегальна комерційна розвідка включає в 

себе різні методи роботи. Перший, і головний, є оперативним методом 

отримання інформації, коли з конкурентного середовища вербується люди-

на або впроваджується свій. Наступним важливим методом є використання 

технічних засобів, наприклад для перехоплення телефонних переговорів і 
електронних повідомлень. 

При плануванні розвідувальної діяльності в економіці слід зосереди-

тися на таких напрямках: 

– визначення мети проведення розвідувальної діяльності; 
– визначення потреби суб'єкта економічної діяльності в інформації для 

досягнення цілей; 

– визначення джерел отримання необхідної інформації. 
Вважати корисною інформацію прийнято лише тоді, коли її можна 

використовувати. Корисність інформації залежить від її повноти, точності 
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та своєчасності. Слід конкретно розрізняти, не плутати: факти (дані), думки 

(особистісні припущення), інформацію (аналітично оброблені дані). 
Потрібна інформація, як правило, дозволяє орієнтуватися в ситуації, 

чітко планувати свої дії, відслідковувати результативність проведених ак-

цій, ухилятися від несподіванок, маніпулювати окремими людьми та угру-

пованнями. 

Інформація поділяється на тотальну (дає загальне оглядове уявлення 

про цікаві проблеми та учасників – індивідів і організаціях – гри, що прово-

диться); потокову або оперативну (тримає в курсі подій, що змінюються); 

конкретну (заповнює виявлені прогалини в даних або відповідає на певні 
запитання); непряму (підтверджує або спростовує якісь припущення, стику-

ється з останніми тільки опосередковано); оціночну (розтлумачує події і дає 
прогноз щодо їх розвитку в майбутньому, це оптимально оброблені дані). 

У разі необхідності інформації необхідно прояснити для себе такі за-
питання: 

– Що необхідно дізнатися? 

– Де і в якому вигляді може існувати бажана інформація? 

– Як і в якому вигляді її можна отримати? 

Від чітких відповідей на перші запитання залежить розуміння остан-

нього, процес отримання відповіді на яке залежить від існуючих зовнішніх 

умов, від ваших знань, досвіду, волі, можливостей і винахідливості. 
 

----------*---------- 

 

Вправа. Що необхідно знати про конкурентів / партнерів 

Основними напрямками, за якими можна проводити розвідувальні 
заходи для отримання інформації як відносно до конкурентів, так і партнерів 

з метою виявлення їх благонадійності, є такі: підприємство, його керівницт-
во, відносини всередині підприємства, система безпеки, відомості про фінан-

совий стан, партнерів, конкурентів, плани подальшого розвитку [118, c. 6]. 

Підприємство: 
– реєстраційні дані; 
– форма власності; 
– засновники (акціонери); 

– власники контрольного і блокуючого пакетів акцій; 

– дочірні фірми; 

– історія створення та розвитку підприємства, приватизація; 

– напрямки діяльності; 
– номенклатура продукції, що випускається (послуг); 

В 
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– ділова репутація: участь в судових розглядах, претензії з боку спецс-
лужб, правоохоронних і митних органів, органів виконавчої влади, зв'язки з 
криміналом тощо. 

Керівництво: 
– особи, які приймають рішення (ступінь впливу на політику підприємства); 
– особи, пов'язані з організованими злочинними угрупованнями або вла-

штовані на підприємствах за їх рекомендаціями; 

– особисті та ділові характеристики (психологічний портрет); 
– ділові зв'язки і досвід; 

– участь як засновників або акціонерів в інших комерційних проектах 

(паралельні фінансові інтереси). 

Відомості про фінансовий стан: 
– фінансове становище (останній баланс); 
– джерела фінансування; 

– собівартість продукції (номінальна і реальна); 
– прибуток (номінальна і реальна); 
– взаємини з банками, кредитна історія; 

– середній оборот за рахунком (рахунками); 

– розподіл прибутку; 

– відносини з податковими органами (інспекція, поліція); 

– заборгованість бюджету (місцевому, федеральному); 

– наявність заборгованості своїм контрагентам; 

– проблеми (невиплата зарплати, відсутність замовлень та ін.); 

– факти невдалих інвестиційних проектів та ін. 

Відносини всередині підприємства: 
– відносини та їх загострення в команді керування; 

– наявність угруповань і сімейних кланів; 

– взаємини між командою керування і трудовим колективом; 

– наявність в команді неформальних лідерів; 

– ступінь їх впливу на колектив; 

– інші факти, що свідчать про внутрішню напруженість на підприємстві. 
Партнери та конкуренти: 

– взаємини; 

– умови співпраці;  

– заборгованість підприємства своїм партнерам і навпаки. 

Система безпеки: 
– наявність «даху»; 

– власна служба безпеки (функції, кадровий склад, його кваліфікація і 
приналежність до правоохоронних органів і спецслужбам); 
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– методи вирішення конфліктних ситуацій. 

Плани розвитку: 
– плани на найближчу перспективу; 

– плани на подальшу перспективу. 

Отримавши початкову інформацію, її необхідно оцінити (за ступенем 

достовірності, важливості, стикування, можливості використання; інтерпре-
тувати (в світлі інших даних і глибинної інтуїції), виявивши її місце в зага-
льній мозаїці фактів; визначити, чи потрібна (і саме яка) додаткова інфор-

мація; ефективно використовувати (врахувати в своїх планах, передати, ко-

му слід, притримати до потрібного моменту тощо). 

 

8.4. Джерела інформації в конкурентній розвідці 
 

Основні джерела інформації: 
– знаючі люди; 

– документи; 

– засоби бездротового і дротового зв'язку (телефони, телефакси, радіо-

станції...); 
– електронні системи обробки інформації (комп'ютери, електричні дру-

карські машинки та ін.); 

– різні чинники, що можна відслідкувати (поведінка, розмови, результати дій). 

Вийшовши на те чи інше джерело інформації, необхідно прорахувати 

його можливості, що вже існують і потенційні, допустимі межі використан-

ня і ступінь його надійності [118, c. 8]. 

Знаючими людьми, як правило, вважаються ті, хто, безперечно, воло-

діє або може мати потрібну інформацію. До них належать такі: 
1. Експерти – співробітники, чиї професійні знання і контакти (як ро-

бота, так і хобі) забезпечують першокласну орієнтацію в питанні, що розро-

бляється. Він дозволить по-новому подивитися на існуючу проблему, ви-

дасть базові матеріали, виведе на невідомі джерела інформації. Загальна на-
дійність одержуваних при цьому даних найчастіше вища. 

2. Внутрішній інформатор – людина з конкурентного середовища, 
що завербована і поставляє інформацію з матеріальних, моральних та інших 

вагомих для нього причин. Цінність наданих їм даних істотно залежить від 

його можливостей і причин видавати потрібні відомості, вірність яких при 

відповідному контролі може бути досить високою. 

3. Заслане джерело – це своя людина, що увійшла до оточення конку-

рента. Цінність поставлених їм даних залежить від його індивідуальних яко-

стей і досягнутого рівня довіри. 
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4. Легкомисленний інформатор («базіка») – людина із середовища 
конкурента, контактер або будь-яка інформована особа, яка повідомляє ці-
каві факти під час ділової, дружньої, компанійської або інтимної бесіди. По-

відомлення, що промайнув випадково, може бути надзвичайно цінним, хоча, 
не виключено, що це безтурботна брехня або навмисна дезінформація. 

5. Контактери – люди, що контактують або колись стикалися з дослі-
джуваною людиною, групою або організацією. Це можуть бути стабільні 
або випадкові ділові партнери, родичі, приятелі, службовці сервісу, інші 
люди. Поряд з повідомленням певних фактів вони можуть сприяти у здійс-
ненні підходу до об'єкта або ж брати участь у прямому отриманні у нього 

інформації, що цікавить вас. 
6. Союзник – людина або будь-яка громадська, державна, кримінальна 

чи інша структура, яка виступає як противник або «наглядач» за конкурентом. 

Рівень і надійність інформаційних матеріалів при цьому залежить від насущ-

них інтересів, особистих взаємин і знань джерела. Крім абсолютно нової інфо-

рмації, він здатний передати і підтверджуючу інформацію [118, c. 8]. 

До групи фіксованих матеріалів входять такі: 
I. Офіційні документи 
До них належать особисті справи, медичні карти, доповідні, поясню-

вальні записки і листи до різних інстанцій, всілякі задокументовані дані, зі-
брані офіційними службами (відділ кадрів, поліція, житлові організації та 
ін.), про потрібну особу або організації. Поряд з оглядовим поданням тут 
можна знайти і інші відомості, корисні при детальній розробці всякого об'-

єкта. Ця інформація вважається достатньо надійною, хоча не виключена і 
навмисна фальсифікація [118, c. 9]. 

II. Ділові папери та архіви 
Це всілякі звіти, факси, листи, договори. Методичні розробки, внут-

рішні телефонні довідники та інші папери, пов'язані з діловою активністю 

людини або організації. Вони являють прекрасне джерело конфіденційної 
інформації, що дозволяє орієнтуватися в справах об'єкта, проясняти його 

наміри, методи роботи, прогнозувати вчинки і можливості, виявляти зв'язки 

та ін. Достовірність інформації при цьому переважно вища. 
III. Носії машинної інформації 
Оптимальним джерелом, яке існує у багатьох організаціях, є банк да-

них, занесений до комп'ютера. Збережені в ньому відомості зафіксовані на 
магнітних носіях, які витягуються (жорстких дисках) або не витягуються 

(гнучких дисках), і здатні виводитися на паперову роздруківку. Втім, осна-
щення фірми комп'ютерами ще не означає, що вони ефективно використо-

вуються або що в них є цінна інформація. 
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Особисті папери та архіви: записники, різні позначки на листках кале-
ндаря, дружні та інтимні листи, вітальні листівки, фотографії, аудіо- та від-

еозаписи, щоденники та ін. Такі джерела неоціненні при активній розробці 
об'єкта з ретельним виявленням його контактів і повним розумінням реаль-

них можливостей для подальшого усунення, шантажу, вербування або мані-
пулювання. 

IV. «Сміття» 
Викинуті розірвані чернетки та машинні роздруківки, сигаретні коро-

бки та паперові обривки з різними позначками, зіпсовані копії та випадкові 
підкладкові листки, відпрацьований копіювальний папір і використана стрі-
чка від друкарських машинок – все це в руках умілої людини може перетво-

ритися на приголомшливі документи. Добувати такі матеріали іноді значно 

легше, ніж оригінали. 

V. Оприлюднені відомості 
До них належать виявлені публікації в журналах газетах, радіо- і теле-

сюжети, читані десь лекції та виступи та ін. Такі джерела знайомлять з ку-

луарними матеріалами, відкривають нових носіїв інформації та істотно ско-

рочують роботу з розробки об'єкта. Якість інформації тут у значній мірі за-
лежить як від компетентності та спонукань автора, так і від намірів і репу-

тації тих, хто конкретно надав йому слово. 

VI. Підкидні листи та самвидав 
Цікаву інформацію можуть містити тиражовані тим чи іншим спосо-

бом листівки, звернення, замітки, які не можуть бути видані офіційно. Все 
це закидається людям з метою зганьбити будь-яку людину або організацію, 

ознайомити з положенням справ в конкретній області, викликати смуту і 
розбрат в мисленні обивателів. Тексти подібного роду іноді підписуються 

існуючими особами, угрупованнями, організаціями, іноді приписують їм, а 
найчастіше фігурують як анонімні. Факти, що містяться там, проявляються 

на рівнях правди, правдоподібності та явної дезінформації. Ступінь достові-
рності першоджерела може бути абсолютно не визначувана, тому користу-

ватися такими даними потрібно обережно, не зазначаючи їх, але і не приді-
ляючи їм особливої уваги. Більш інформативними тут можуть виявитися 

сам факт ходіння подібних матеріалів, ставлення до них різних людей, гру-

пова належність їх розповсюджувачів тощо. 

VII. Технічні засоби передачі та обробки інформації 
Технічні засоби передачі та обробки інформації іноді надають уніка-

льні можливості для непомітного вилучення самих різнотипних даних, так 

як, володіючи електромагнітною специфікою, вони дозволяють проводити 

перехоплення на значній відстані від об'єкта. З огляду на явну перспектив-
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ність, абсолютну безпеку і відносну простоту, підключення до таких каналів 

в наш час розглядається як один з найважливіших і реальних шляхів отри-

мання необхідних матеріалів. 

VIII. Телефон 
Будучи найбільш поширеним засобом, що забезпечує спілкування між 

людьми, телефон здатний легко видавати секрети свого власника. Цікаво, 

що при цьому можна слухати не тільки телефонні переговори, а й те, що го-

ворять в закритій кімнаті при покладеній на важіль трубці. 
IX. Телеграф, телефакс, телетайп 
По каналах цих апаратів проходить як графічна, так і знакова інформація, 

яка виводиться на паперові носії, що зручно в ділових взаєминах. Перехоплення 
подібних матеріалів досить просто здійснюється підключенням до ліній зв'язку, 

а часом і безконтактно, спираючись на особливості роботи приймально-

передавальної апаратури. Складнощі можуть виникнути тільки при викорис-
танні господарем спеціальних засобів захисту інформації, що проходить. 

X. Комп'ютер 
Цей електронний механізм для зберігання і обробки інформації є в 

кожній діловій організації. Комп'ютери окремих структур пов'язані між со-

бою за допомогою телефонних мереж, що нерідко дозволяє витягувати з 
них інформацію, навіть перебуваючи в іншому місті. У ході виведення на 
екран дисплея її можна непомітно зчитувати як безконтактно (через радіо-

випромінювання), так і контактно (підключенням до комп'ютерної мережі 
або кабелю живлення). Достовірність отриманих при цьому матеріалів гра-
нично вища. 

XI. Бездротові мережі, транкові радіосистеми 
Дані мобільні пристрої для словесного (радіотелефон) і знакового 

(пейджер) спілкування дуже зручні в спілкуванні, але відкриті для звичай-

ного ефірного радіоперехоплення відповідним сканером (якщо немає захис-
ного кодування...) або «двійником» використовуваного апарата. 

Під факторами, що відстежують, мають на увазі акустичне (підслухо-

вування), візуальне (стеження) і ментальне (аналізування) спостереження за 
об'єктом. 

XII. Підслуховування 
Таємно слухати можна як ділові, так і дружні, інтимні розмови. Завдя-

ки цьому можна дізнаватися вельми важливі факти та побічно виявляти пе-
рспективні контакти людини або організації, прояснювати їх цілі та наміри, 

розуміти образ мислення дійових осіб з їх звичайними реакціями на події. 
Приховане прослуховування прийнято здійснювати із застосуванням техні-
чних засобів (телефона, що «оживає», як спрямованих, так і контактних мі-
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крофонів, різнотипних радіозакладок і т. п.), а іноді й без них, перебуваючи 

поблизу учасників бесіди. 

XIII. Таємне спостереження 
Спостерігати доводиться як за людиною, так і за стаціонарним об'єк-

том. Потайне стеження за людиною дозволяє з'ясувати його контакти, місця 

зустрічей, маршрути, явні звички, спосіб життя та інші аспекти, необхідні 
при детальній розробці якоїсь особи або організації. Спостереження за ста-
ціонарним об'єктом забезпечує контроль відвідувачів і є стандартним в ході 
пошуку особи, що ховається. 

XIV. Чутки 
Ці непідтверджені повідомлення, що циркулюють в певних колах лю-

дей, корисні тим, що натякають на передбачувані знання і очікування сере-
довища («чутка знизу»), а іноді – на ігри тих чи інших сил («чутка зверху»). 

По суті, вони досить достовірні, хоча в чомусь спотворені. Часом ретельно 

приховану інформацію вдається дізнаватися тільки з неясних чуток. 

XV. Прояснення образу дій 
Аналізуючи реакції людини на слова і поведінку різних людей на зви-

чайні та екстремальні обставини, можна досить точно визначити їх цілі та 
мотиви, силу та слабкість, рівень схильності до чужого впливу, інформова-
ність, ключових партнерів, методи використовуваних дій тощо. Все це дає 
можливість прогнозувати фактичну поведінку людини або групи в самих різ-
них ситуаціях, що, у кінцевому підсумку, дозволяє ефективно ними керувати. 

 
8.5. Достовірність і надійність інформації 
 
Отримана різними способами інформація стане корисною тільки після 

того, як всі дані будуть піддані необхідному аналізу і гранично точному 

тлумаченню. Вельми часто причина багатьох ділових невдач полягає не в 

ігноруванні інформації, а в її помилковому аналізі. Відомості, як правило, 

оцінюють за достовірністю, значущістю, узгодженістю, повнотою і можли-

вістю використання [118, c. 12]. 

Кожна інформація, що надходить із зовні, характеризується певним 

ступенем достовірності, зокрема залежить від ступеня надійності джерела і 
того, звідки він її отримав [118, c. 13]. 

Щоб прояснити такі показники, кожен реєстрований факт корисно до-

повнювати спеціальною літеро-цифровою відміткою. Літерами позначають 

рівень надійності джерела, а цифрами – звідки джерело отримало відомості. 
Рівень надійності інформації прийнято кодувати таким чином: 

А – абсолютно надійний і компетентний; 
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Б – зазвичай надійний; 

В – не надто надійний; 

Г – ненадійний; 

Д – невизначений. 

Те, як джерело отримало дані, що надаються, відзначають так: 

1 – сам бачив; 

2 – чув від того, кому можна вірити; 

3 – чутки. 

Ніколи не варто забувати, що джерело, яке не викликає сумнівів, (А) ін-

ший раз здатне передати явну дезінформацію; а абсолютно не надійна лю-

дина (Г) – повідомити цінні відомості. Тому двохзначкові індекси іноді до-

повнюють римською цифрою, яка вказує на передбачувану достовірність 

факту: 

I – підтверджується іншими фактами; 

II – ймовірно правдивий (3 до 1); 

III – можливо правдивий (1 до 3); 

IV – сумнівний (3 проти 1); 

V – неправдоподібний; 

VI – не можуть бути визначені. 
Так, наприклад, маркування III – Б2 означає, що інформація надана до-

сить надійним інформатором (Б) зі слів знаючої людини (2) і можливо – «50 

на 50» – правда (III). 
Якщо виникають сумніви в достовірності даних, що дійшли до вас, їх 

корисно відкласти про запас в очікуванні інших фактів, що підтвердять або 

спростують. 

Необхідно враховувати, що інформація, яка надходить до вас, може бути 

такою: 

– даною джерелу дезінформацією; 

– спотвореною їм навмисно; 

– зміненою – довільно або мимоволі – в ході її передачі. 
Циркулюючі по горизонтальних і неформальних каналах усні повідом-

лення менш піддаються спотворенню, а інформація, яку поставляють наго-

ру, частіше прикрашають з огляду на явне бажання догодити, отримати ви-

нагороду, уникнути покарання тощо. 

При навмисній дезінформації застосовують як свідому брехню, так і ви-

тончену напівправду, поволі підштовхуючи тих, хто сприймає, до помилко-

вих суджень. Найбільш поширеними прийомами тут є пряме приховування 
фактів; тенденційний підбір даних; порушення логічних і тимчасових зв'язків 

між подіями; подавання правди в такому контексті (додавання помилкового 
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факту чи натяку...), щоб вона сприймалася як брехня; виклад найважливіших 

даних на яскравому тлі відволікаючих увагу відомостей; змішування різнорі-
дних думок і фактів; повідомлення інформації такими словами, які можна 
тлумачити по-різному; не згадка ключових деталей факту [118, c. 14]. 

Спотворення, що виникають в процесі передачі вихідних даних, найчас-
тіше відбуваються через передавання тільки частини повідомлення; переказ 
почутого своїми словами («зіпсований телефон»); пропускання інформації 
крізь призму суб'єктивних відносин. 

Щоб успішно боротися з імовірною дезінформацією, слід робити таке: 
– розрізняти факти та думки; 

– розуміти, чи здатний інформатор за своїм становищем мати доступ до 

фактів, що повідомляються; 

– враховувати суб'єктивні (думка про самого себе, рівень розвитку фан-

тазії і т. п.) характеристики джерела і його передбачуване ставлення до по-

відомлення, що передається; 

– застосовувати дублюючі канали інформації; 
– виключити всі зайві проміжні ланки; 

– пам'ятати, що особливо легко сприймається та дезінформація, яку ви 

припускаєте чи бажаєте почути. 

 

8.6. Аналіз даних в конкурентній розвідці (data mining) 
 

Досить важко з економічної точки зору перевести словосполучення 
«data mining». «Майнінг» окремо перевести можна як «видобуток (корисних 

копалин)» (від «mine» – шахта, рудник). «Data» – це дані, інформація. Але 
«data mining» разом – це не видобуток інформації, а скоріше «розкопки», які 
веде дослідник всередині вже зібраної інформації. 

1. Визначення поняття «data mining» 
Що ж таке data mining? Наведемо спочатку кілька визначень поняття 

«data mining», зібраних з різних джерел. 

1. Виділення з даних неявної та неструктурованої інформації, подання її 
у зручному вигляді. 

2. Аналіз та подання деталізованих даних для вирішення проблем біз-
несу. 

3. Обробка великих обсягів даних для виділення структур (patterns). 

4. Виявлення нових значущих кореляцій і тенденцій в даних великого 

обсягу. 

5. Процес, мета якого – виявити нові значущі кореляції, зразки та тенде-
нції в результаті просіювання великого обсягу даних, що зберігаються, з вико-
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ристанням методик розпізнавання зразків плюс застосування статистичних і 
математичних методів. 

6. Автоматичне виділення ефективної інформації з великих баз даних. 

7. Аналіз інформації в базі даних з метою відшукання аномалій і трендів 

без виявлення смислового значення записів. 

8. Процес виявлення в сирих даних раніше невідомих нетривіальних 

практично корисних і доступних інтерпретацій знань, необхідних для прийн-

яття рішень в різних сферах людської діяльності. 
9. Інформаційний інструмент керування, за допомогою якого можливо 

розкривати структури, здатні приводити до рішень за умов невизначеності. 
Іноді data mining прирівнюють до «виявлення знань» (knowledge 

discovery), під яким розуміється знаходження прихованих структур, регуля-

рності (patterns), що перетворюють інформацію на знання [50, c. 68]. 

Загальновідомий статистичний аналіз полягає в тому, що спочатку до-

слідник висуває гіпотезу про зв'язок або незалежність ознак, яку потім пере-
віряють на статистичну значущість. «Видобуток ефективної інформації» 

(data mining), на відміну від статистичного аналізу, являє деякий стандарт-
ний ланцюг процедур, що практично не залишає можливості для творчого 

підходу в рамках власне математичної статистики. 

Що ж обмежує творчість data mining? Перш за все, data mining спря-
мований на практичне застосування результатів аналізу, а не на принципове 
дослідження структури аналізованих явищ або суб'єктів діяльності. Іншими 

словами, якщо на підставі виявленої закономірності не можна прийняти ні-
якого рішення, то ця закономірність для data mining не існує. 

2. Основні процедури data mining 
Ці процедури можна визначити так: «Новий оптимальний розкрій». 

Проти одного з клієнтів працювали вісім конкурентів. Становище було на-
стільки важким, що у нього склалася думка: «Поодинці не вижити». І тут 
з'явилася потреба у відповіді на запитання: «З ким із конкурентів доцільно 

домовлятися про співпрацю?». Адже перебір майбутніх партнерів – справа 
неприпустима. Інформації та чутки про перші ж переговори потечуть рікою. 

До кожного наступного кандидата доведеться йти, погоджуючись на все 
більш важкі умови співпраці. 

Були набрані різні характеристики конкурентів, кількістю близько 

сорока, від чисельності персоналу до родинних зв'язків з представниками 

влади. Потім проведено «розрізання» цієї групи на частини, що максима-
льно відрізняються одна від одної. До однієї групи потрапили два конку-

ренти, до іншої – шість. Було докладно описано відмінності цих груп і які 
ходи можуть бути вжиті для того, щоб схилити до співпраці будь-якого 
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члена кожної групи. Замовник уважно ознайомився з пропозиціями та ви-

рішив, що вибирати потрібно з маленької групи – тієї, де два конкурента. 
Було отримане нове завдання: ще більш детально описати відмінності двох 

конкурентів, які опинилися в одній групі і, порівнянно з іншими, близьких 

один до одного. Зрештою, вибір був зроблений. І переговори виявилися на 
рідкість вдалими. Характерним і, на жаль, типовим, побічним результатом 

цієї роботи стало те, що до сих пір клієнт переконаний, що успіх був за-
безпечений його талантом парламентера, а не малозрозумілою «суєтою на-
вколо цифр». 

З усіх процедур data mining виділяє одну, найбільш показову як за не-
звичайністю (малою поширеністю), так і за явною користю, що походить від 

використання цього методу, званого слайсинг. Отже, в системі data mining 

найчастіше процедури аналізу починаються з «розрізання» досліджуваної 
сукупності, з слайсинга (slicing, від слова to slice – розрізати). При цьому 

використовується принцип «повного відриву від змісту», тобто статистична 
сукупність розглядається просто як набір точок в багатовимірному просторі. 
Точки розташовані нерівномірно: в одних місцях є згущення точок, в інших 

вони розташовані рідко, є і абсолютно порожні зони. Відстані між точками 

різні, різний й розподіл проекції цих точок на осі ознак. З формальної точки 

зору, один поділ сукупності на дві частини буде більш обґрунтованим, ніж 

інший. Зміст у даному випадку відступає на задній план. 

Замість того щоб розділяти сукупність на змістовно обґрунтовані гру-

пи (що найчастіше і робиться), при слайсингу спочатку розділяють сукуп-

ність за формальними критеріями, а тільки потім намагаються узгодити 

отриманий поділ з деякими змістовними критеріями, що пояснюють. Така 
«вивернута» послідовність дещо незвична для багатьох, які звикли працю-

вати відразу на підставі змістовних критеріїв. Однак через зовсім короткий 

час, «одного разу згрішивши», такі фахівці із захопленням розгадують зага-
дки, які підносить їм алгоритм слайсингу, що формально працює. 

Слайсинг іноді плутають з кластеризацією, тобто з виділенням груп 

об'єктів за всіма ознаками відразу. Але потрібно пам'ятати, що кластериза-
ція – це аналіз структури об'єктів, а за допомогою слайсингу аналізують 

структуру ознак. З досвіду слайсинг більш вдалий для аналітики конкурент-
ної розвідки, ніж кластеризація. 

За допомогою слайсингу з'ясовують ті приховані елементи інформації, 
які навряд чи можуть бути виявлені за допомогою інших методів. Попере-
дник слайсингу в математичній статистиці – дискримінантний аналіз. Від-

ношення між ними такі самі, як між технічним аналізом курсів цінних папе-
рів і академічним аналізом тенденцій ринку. 
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Ще більш близька аналогія протиставлення може бути залучена з іс-
торії самої математичної статистики. Коли з'явилися перші роботи з плану-

вання експерименту, то в пристойних статистичних журналах їх не друку-

вали. Як же так? Без перевірки близькості емпіричного розподілу до норма-
льного, та ще на підставі малої вибірки щось там рахувати? Це ненауково. 

Минуло два або три десятиліття, поки противники нових методів заспокої-
лися. 

Так і продовжують існувати дві лінії: високонаукова (аналіз трендів, 

перевірка на відповідність нормальному розподілу, дискримінантний аналіз) 
і прикладна (технічний аналіз, планування експерименту, а ось тепер і слай-

синг). Чиняться спроби більш тісної ув'язки нових методів і прийомів аналі-
зу з теорією ймовірностей. Але практичне використання триває, дослідники-

практики не можуть чекати, поки використовувані ними методи будуть об-

ґрунтовані з усією науковою повнотою. 

3. Процедури асоціювання 
Було б неправильно бачити в системі data mining деяку єдину методи-

ку; під цим ім'ям, як, втім, і під ім'ям «кібернетика», розуміється набір роз-
різнених математико-статистичних методів, до числа яких належить асоці-
ювання, тобто об'єднання в групи схожих об'єктів. Кластеризація, яка вже 
згадувалася, являє собою окремий випадок і найбільш розвинену процедуру 

асоціювання. Об'єднання об'єктів в рамках кластеризації ієрархічне. Дрібні 
групи об'єктів виявляються вкладеними в більші. Останнім часом в пакети 

програм data mining включаються і новомодні методи: нечітка логіка, роз-
миті безлічі, генетичні алгоритми, фрактальні перетворення, нейронні ме-
режі. Загальний принцип такий: неважливо, які методи, головне – щоб по-

ставлене завдання було виконано [50, c. 61]. 

Існує кілька спеціалізованих програмних пакетів, що містять набір про-

цедур data mining. Але на практиці зазвичай користуються модулем Data 

Miner, який включений до широко відомої статистичної програми 

STATISTICA. 

Його основу складає програма слайсингу General Slicer / Dicer 

Explorer. Крім цього, в складі модуля є програма класифікації General 

Classifier. Ця програма включає в себе блоки побудови регресійних моделей, 

класифікації за зразками та дискримінантним аналізом. Спеціалізована про-

грама General Modeler / Multivariate Explorer містить набір методів множин-

ної регресії та факторного аналізу. Програма дозволяє складати довільні 
структурні рівняння. Програма General Forecaster, ще один компонент мо-

дуля Data Miner, являє широкий вибір традиційних методів прогнозування: 

розподілені лаги, виділення сезонних коливань, експоненціальне згладжу-
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вання. І завершує набір елементів модуля програма нейронних мереж. 

У сучасних системах моніторингу та конкурентної розвідки data 

mining починають використовувати не тільки стандартні схеми, але і вбудо-

вують ці схеми в системи введення інформації. Кожна нова порція інформа-
ції піддається аналізу відразу ж після того, як вона надійшла. Такі процеду-

ри називаються аналітичним процесом on-line (On-Line Analytic Processing – 

OLAP) або «швидкий аналіз багатовимірної інформації, що розподіляється» 

(Fast Analysis Of Shared Multidimensional Information – FASMI). 

4. Переваги data mining у конкурентній розвідці 
Чому data mining хороший для конкурентної розвідки? Як говорилося 

вище, в традиційній обробці даних передбачається, що спочатку повинна 
бути висунута гіпотеза про зв'язок змінних або їх комплексів, але за цим 

стоїть і неформальна, змістовна гіпотеза. Аналітика в конкурентній розвідці 
схожа на повну сюрпризів роботу сапера. Ось зустрілося щось несподіване, 
і це потрібно вивчити ретельно, визначити безпомилково. 

Не буде перебільшенням сказати, що спочатку сформувалися профе-
сійні здібності інтерпретувати несподівані результати, і тільки потім з'яви-

лася (стала можливою) система data mining. 

Тоді з усією гостротою постала кадрова проблема. Кращі аналітики, 

інтерпретатори розрізнених відомостей знаходяться серед тих, хто може 
мислити не тільки логічно, але і образно. Кращі кандидати, здатні працюва-
ти з «подарунками», які підносить їм методика data mining, не завжди мір-

кують послідовно. Іноді вони просто дратують, коли перескакують з одного 

на інше без видимого зв'язку між темами. Їх опис реальності або майбутніх 

подій в чомусь нагадує сновидіння, в якому ти то летиш в небі, то надаєш в 

підземелля. Причому все це не здається тобі неприродним або незвичайним. 

Зовнішня інформація  переплітається з поставленим завданням, а спільне 
завдання несподівано перетворюється на приватне. 

Знайти таких людей непросто. Наприклад, ЦРУ і АНБ прагнуть на-
брати аналітиків з кращих випускників коледжів. Їх інструктують і півроку 

тренують на збиранні деякої умовної, придуманої розвідувальної інформа-
ції, що іноді стосується реального минулого. За півроку стажування новий 

співробітник захищає перед комісією свою першу інтерпретацію даних. Ті, 
хто склав іспит, ще 1-2 роки змушені давати пояснення неточних даних, ін-

терпретувати їх без обмовлення. 

Для аналітичної роботи в конкурентній розвідці не придатні люди, які 
працювали в інших сферах, особливо там, де людина повинна нести відпо-

відальність за свої судження. Особливо безнадійні ті, хто за свою помилку 

був покараний, звільнений, знижений на посаді. 

312



Але той, хто помилився в аналітичній оцінці в процесі засвоєння не-
простої роботи з інтерпретації розрізнених відомостей, гідний не засуджен-

ня, а лише того, щоб його помилку включили до неминучих витрат на на-
вчання нового фахівця. В іншому випадку і цю людину можна втратити. 

Одна з особливостей і типових помилок конкурентної розвідки поля-

гає у тому, що виявлені закономірності та їх інтерпретацію важко пов'язати 

з часом. Саме через необхідність інтерпретувати отримані результати в бі-
льшості своїй аналітики помиляються, коли оцінюють терміни. У ЦРУ за-
здалегідь знали, що економіка Радянського Союзу розвалиться. Але було неві-
домо, коли. І розпад СРСР був несподіваним для тих, хто зробив цей вірний 

прогноз. 
Крім конкурентної розвідки, data mining використовується всюди, де 

складно висунути попередні гіпотези через слабке знання досліджуваної 
предметної галузі. У роздрібній торгівлі це виявлення товарів, які варто про-

сувати спільно; вибір місця розташування товару в магазині (викладка); у 

маркетингу – пошук ринкових сегментів, тенденцій купівельної поведінки; 

у сфері фінансів – виявлення правил експертних систем для андерайтингу; 

класифікація дебіторської заборгованості за можливостями стягнення; про-

гноз змін на валютних ринках; в господарсько-юридичній практиці – аналіз 
контрактів. Цей список далеко не повний, і його можна продовжувати та 
продовжувати. 

5. Проблеми інтерпретації результатів аналізу 
Оскільки в системі data mining сама комп'ютерна програма запитує за-

питання, не завжди на ці запитання можна відповісти «з маху», без підгото-

вки.  Доводиться тривалий час обмірковувати те, що вийшло. Допомогти в 

такому обмірковуванні можуть деякі стандартні прийоми. Так, якщо ви оці-
нюєте ринкову позицію конкурента відносно вашої, то інтерпретацію і вихі-
дні дані прийнято ділити на чотири категорії. 

Перша категорія – фонова. Вона пов'язує інтерпретацію виявлених 

елементів позиції конкурента з розвитком галузі та території, тенденціями 

локального і загальноукраїнського ринків. Якщо у конкурента справи йдуть 

не дуже добре, коли ринок на піднесенні, – це один напрямок інтерпретації 
його конкурентної позиції. Якщо ж фірма «загинається» разом з ринком – це 
зовсім інше, тоді інтерпретація може торкатися тільки особливостей його 

нинішнього тяжкого становища. Відправним для міркування тут виявляєть-

ся фон, а частиною, що інтерпретується, виявляється місце конкурента на 
цьому тлі. 

Друга категорія стосується власне конкурента, асортименту його то-

вару і послуг, планів виробництва і будівництва. Ця інтерпретація стосуєть-
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ся моделі поведінки конкурента самого по собі виходячи з його динаміки та 
історії розвитку, а також, якщо вдасться дізнатися, з планів і намірів. Від-

правним для інтерпретації тут виявляється певна ідеальна модель поведінки, 

а інтерпретації підлягають відхилення в поведінці конкурента від цієї вбу-

дованої моделі. 
Третя категорія стосується параметричних порівнянь конкурентів між 

собою. З'ясовуються, наприклад, їх частки на ринку, технологічні рівні, ін-

ше, а також думки споживачів і постачальників щодо цих параметрів. У да-
ному випадку вихідними для міркування є значення параметрів по окремих 

конкурентах, а інтерпретації підлягають деякі інтегральні оцінки позиції 
конкурента. З виділенням того, який параметр для інтегральної оцінки най-

більш або найменш важливий, потрібно бути вкрай обережним. 

Нарешті, четверта категорія, або четвертий режим інтерпретації, коли 

стартовим є інтегральний рейтинг конкурентів, а частина, що пояснює та ін-

терпретує, стосується окремих ознак. Ось в цьому випадку потрібно більш 

детально поміркувати про причини, з яких та чи інша ознака значно впли-

нула на рейтингову оцінку конкурента. При цьому не слід забувати «чарівні 
слова» аналітика: «цілком можливо, що» і «здається досить імовірним таке». 

 

8.7. Конфіденціальна інформація в конкурентній розвідці 
 

Світ бізнесу пронизаний інформацією, але не завжди ця інформація 

дістається просто. У розвинених країнах на потік поставлений видобуток 

конфіденційної інформації, і якщо на це не шкодувати грошей, то можна 
отримати будь-яку інформацію, наскільки б секретною вона не була. Поєд-

нання конфіденційних і відкритих джерел інформації в конкурентній розві-
дці потрібно переважно для взаємної перевірки джерел [50, c. 79]. 

1. Можливість Інтернету 
Важливим, але поки ще недостатньо використовуваним ресурсом кон-

курентної розвідки є платні професійні бази даних. Використання їх потенці-
алу вимагає фінансових витрат не тільки на трафік, але й за право доступу. 

У найбільшої в світі повнотекстовій інформаційній системі Lexis-

Nexis знаходиться понад 2 млрд документів, зібраних за 30 років. Юридичні 
документи зібрані за 200 років. Швидкість збільшення бази – 2 млн нових 

документів на добу [50, c. 79]. 

Багато платних баз даних надають користувачам автономні (внутрі-
шні) пошукові системи. Ці пошукові системи зовні схожі на поширені Ян-

декс або Апорт, але шукають вони краще з тієї причини, що вся інформація 

заздалегідь проіндексована. 
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Структура друкованого збірника ділить бази даних (БД) на дві катего-

рії – українські та зарубіжні. По кожній з двох категорій виділяють групи 

БД: галузеві, комерційних пропозицій, торгівлі і комерційної інформації, 
довідково-інформаційні, патентні та правові. По кожній базі вказують такі 
параметри: фірма-засновник і країна, способи доставки інформації (розсил-

ка, вхід за паролем та ін..), умови та розміри оплати, режим оновлення. 

До певного часу друковане видання було виправданим. Зараз же, коли 

Інтернет став загальним, видання друкованого довідника платних баз буде 
вважатися анахронізмом. Проте служба конкурентної розвідки, якщо вже 
вона створена на підприємстві, повинна мати свій каталог платних баз да-
них, які корисні для досліджень конкурентів. Служба повинна знати при-

близні склад баз, умови оплати тощо. 

Звичайно, при сприятливому збігу обставин служба конкурентної роз-
відки повинна б переконати керівництво свого підприємства в тому, що по-

трібно встати на абонентське обслуговування по одній або декільком най-

більш важливим платним базам даних. 

Прогрес в сфері професійних баз даних йде вражаючими темпами. 

Своєчасну і необхідну інформацію раніше було отримати доволі складно і, 
безсумнівно, дорого. Три найбільші бази даних Dialog, Lexis-Nexis і Dow 

Jones фактично монопольно володіли ринком закритої ділової інформації в 

Інтернеті. У даний час таких компаній, які здатні надати вам потрібну інфо-

рмацію, нараховуються тисячі. При цьому значна частина їх пропонує інфо-

рмацію безкоштовно або за символічну плату. 

Основна частина інформації, яку показують пошукові системи Ян-

декс, Рамблер, Апорт та ін., прострочена, оскільки самі пошуковики не кон-

тролюють актуалізацію тих даних, які знайдені за їх допомогою. Тому май-

же марно працювати в безкоштовному Інтернеті для того, щоб знайти інфо-

рмацію, потрібну для прийняття, скажімо, будь-якого інвестиційного рі-
шення. Тим більше її важко використовувати для виконання завдань конку-

рентної розвідки. 

Прикладом нового класу професійних баз може стати Регістр амери-

канських виробників Томаса (Tomas Register of American Manufactures), в 

якому знаходяться координати 158 тис. компаній, 64 тис. товарів і послуг і 
більш ніж 135 тис. брендів у США і Канаді. База даних безкоштовна, потрі-
бно тільки зареєструватися (http://www.thomasregister.com). Це типова база 
даних. Але є і екзотика. У Великобританії існує регістр дискваліфікованих 

директорів (Disqualified Directors Register U. K), інформацію з якого можна 
отримати безкоштовно. Регістр постійно оновлюється. Сенс витрачання бю-

джетних коштів на таку базу даних очевидний. Чим менше менеджерів, що 
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проштрафилися, будуть керувати британськими підприємствами і організа-
ціями, тим кращими будуть успіхи британської економіки 

(http://www.companiens-house.gov.uk). 

Найбільше враження справляє база 10Kwizard, що забезпечує, зокре-
ма, доступ в реальному часі до повнотекстових документів Комісії США з 
бірж і цінних паперів (U.S. Securities and Exchange Commission). 

Щоб зрозуміти, з яким морем інформації ми зіткнулися, потрібно зу-

пинитися ненадовго на передісторії. Більше 10 років тому Конгрес США 

прийняв постанови щодо правил надання офіційної інформації, так званий 

Government Information Sharing Project. Цим проектом забезпечується віль-

ний доступ до офіційних баз даних по економіці, демографії та сфері освіти. 

Ця інформація стосується не тільки США, але і багатьох інших країн. Зок-

рема, багато даних щодо України простіше і дешевше отримати через цей 

проект, ніж намагатися зробити це через українські органи влади. 

Зупинимося на деяких найбільш важливих інформаційних ресурсах, 

доступ до яких надається через 10Kwizard. Перш за все, це галузеві довід-

ники Industry Specific Resource, в яких міститься інформація про окремі (га-
лузеві) ринки та їх динаміку, про основні виробниках і споживачах відпові-
дної продукції та послуг. 

Але емблемою даного комплексу баз даних є база даних Economic 

Data, що являє собою головне джерело інформації для прийняття урядових 

рішень. Ще одна база даних, кредитних ресурсів і організацій – Business 

Credit USA Basic Directory and Credit Information – містить інформацію про 

кредитні операції 12 млн компаній США. Ця база частково платна. Якщо 

потрібна якась додаткова інформація щодо конкретних кредитів, можна 
отримати її за запитом, але вже за плату (http: //www/businesscreditusa.com). 

База даних General Business Resource, що входить до цієї системи, міс-
тить інформацію про споживчі ринки, фінансові структури, урядові контра-
кти, вакансії, дослідження та інновації, нерухомість, тарифи, мито і торгів-

лю, виставки та ярмарки. 

Доповнює всі бази даних спеціалізована пошукова система 

Investment Resources and Tools, що забезпечує гарантоване знаходження 

інформації про інвестиції конкретної компанії в Інтернету в цілому. Для 

цього потрібно, щоб цінні папери компанії котирувалися на біржі та ком-

панія мала свій біржовий код хоч на якійсь фондовій біржі світу 

(http://www.justquotes.com). 

Море ділової інформації, яка надається офіційним структурам США, 

саме по собі вражає, особливо на тлі традиційного для України інформацій-

ного дефіциту. 
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2. Закритість інформації 
Закритість інформації породжує корупцію – головне українське зло, 

тому будь-які способи розкриття цієї інформації є благородною справою. І 
зовсім інша справа – використання цієї інформації. Тут опинитися по той 

бік фолу простіше від простого. Але до отримання інформації, навіть тієї, 
що вважається закритою, моральні сумніви ніякого відношення не мають. А 

якщо цю інформацію взагалі ніяк не використовувати, то ця інформація бу-

де не тільки марною, але і стерильною щодо порушення закону. Хто ж про 

неї дізнається, якщо її не використовувати? 

Втім, нинішня ситуація з так званими «закритими» базами даних 

ускладнюється ще й тим, що інформаційні посередники вже зайняли ринко-

ву нішу, витіснити їх з цієї ніші буде непросто. 

Питаннями розкрадання комерційної таємниці та інформації, що її мі-
стить, займаються і в МВС, і в СБУ. Здавалося б, подзвони за вказаним в 

sms телефоном, домовся про зустріч і хапай нелегального торговця за руку. 

Однак встановити конкретну людину, який створив певний сегмент бази 

даних, практично неможливо. 

Потрібні свідчення за фактом розкрадання або хоча б свідчення щодо 

того, що ця інформація використовувалася не за призначенням. Якщо вста-
новлено, що доступ до службової базі даних мали сторонні особи, то про-

блема ще більш ускладнюється. Хто в даному випадку винен – 

підозрюваний, сторонній або той співробітник, з чиєї провини сторонній 

отримав доступ? Коротше кажучи, якщо йти по інформаційному каналу, то 

винних не знайти. 

3. Правовий аспект розголошення інформації 
У публікаціях зустрічаються повідомлення про те, що інформація 

про комерційну таємницю надходить в закриті та комерційно поширювані 
бази даних через державні органи. Як приклад наводиться випадок з база-
ми даних клієнтів сотових компаній МТС і «Бі Лайн». Бази даних цих ком-

паній були надані органам безпеки, а згодом стали доступні за гроші. Фо-

рмально державні органи несуть цивільно-правову відповідальність перед 

правовласником за розголошення або незаконне використання посадовими 

особами такої інформації. Посадові особи цих органів, що розголосили ко-

мерційну таємницю, несуть відповідальність відповідно до Кримінального 

кодексу. Вирок може обмежитися штрафом, але загрожує і позбавлення 

волі, і заборона протягом встановленого судом періоду обіймати певні по-

сади. Але від теорії до того, щоб хтось поніс дисциплінарну, цивільно-

правову, адміністративну або кримінальну відповідальність, дуже велика 
відстань. 
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Переслідування осіб, які порушили комерційну або службову таємни-

цю, здійснити технічно складно. Потрібно зібрати докази, що вкрадена не 
просто інформація, а комерційна таємниця. Доводити документально, що 

вкрадена інформація становить комерційну таємницю, зобов'язана організа-
ція, яку обікрали. Причому у неї повинні бути документи, що підтверджу-

ють сам факт наявності таємниці. 
Наше законодавство ускладнює цю проблему, оскільки в ньому розді-

лені два поняття: «комерційна таємниця» та «інформація, що становить ко-

мерційну таємницю». Розділені вони таким чином. Комерційна таємниця 

дозволяє її власникові одержувати комерційну вигоду. Інформація, що ста-
новить комерційну таємницю (ІСКТ), – це відомості, які мають дійсну або 

потенційну комерційну цінність внаслідок невідомості їх третім особам. До 

ІСКТ належить інформація, щодо якої задокументовано відсутність вільно-

го доступу і введений режим комерційної таємниці. 
Взагалі зіставлення українського визначення комерційної таємниці з 

аналогічним визначенням в законодавствах розвинених країн наводить на 
сумні думки про збереження радянського ладу в тих аспектах, які повинні 
бути ліквідовані в першу чергу. Взяти відправну точку визначення комер-

ційної таємниці. Виявляється, це «відомості, що не є державною таємни-

цею». До чого тут державна таємниця? І навіщо початково розділяти інтере-
си українського підприємства і держави? Чому б бізнесу і владі не виступа-
ти єдиним фронтом? 

Визначаючи суть комерційної таємниці глибше, можна уточнити, що 

це відомості, «пов'язані з виробництвом, технологією, керуванням, фінансо-

вою та іншою діяльністю господарюючого суб'єкта, витікання яких може 
завдати шкоди його інтересам». Звернемо увагу на таке: «може завдати 

шкоди». В принципі шкоди завдати може будь-що. Аморфне законодавство 

відкриває шлях для численних порушень. 

Охороною закритої інформації де-факто займаються ті організаційні 
структури, з яких відбувається її несанкціоноване витікання. Причина – у 

правовій невизначеності. Немає суворого кордону між звичайними базами 

даних, прикладною інформацією, інформацією, що містить комерційну таєм-

ницю. 

У свою чергу, інформація, що містить комерційну таємницю, відріз-
няється від службової та професійної інформації. Службова і професійна 
інформація іноді містять відомості комерційного характеру, але заборона її 
розголошувати ґрунтується на регламентації окремих сфер діяльності. 

Професійною інформацією володіють окремі категорії працівників: лі-
карі, банківські службовці, зв'язківці, охоронці, покоївки в готелях, податкові 
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інспектори, співробітники спецслужб, страхові агенти. Всі вони зобов'язані 
зберігати в таємниці відомості, до яких за службовим обов'язком мають до-

ступ. 

Службова інформація відрізняється від професійної тим, що вона рег-
ламентується незвичайними для професії обмеженнями. Регламент щодо її 
визначено в локальних нормативних актах окремих організацій. Кожен пра-
цівник, що отримує доступ до конфіденційної інформації, дає підписку про 

нерозголошення службової та комерційної таємниці. Рекомендується озна-
йомити нового співробітника з переліком даних, що становлять комерційну 

таємницю, з відповідальністю за їх розголошення. Одночасно йому повід-

омляється і коло питань, котрих стосується означена службова інформація. 

Якщо розписку не було взято, немає документа, до працівника не можуть 

бути висунуті вимоги відповідальності за збереження комерційної таємниці. 
Коли співробітник дає підписку про нерозголошення, то він, тим са-

мим, погоджується зберігати комерційну таємницю і не розголошувати слу-

жбову інформацію. 

Це включається до кола його службових обов'язків. Але якщо праців-

никові не створені необхідні умови для дотримання комерційної таємниці: 
немає окремого кабінету, відсутній сейф і т. п., то при виявленні факту виті-
кання він, найімовірніше, буде виправданий судом. 

Коли укладається угода про нерозголошення комерційної таємниці, 
повинен бути вказаний термін, протягом якого воно діє. Не вказаний термін 

–така угода є недійсною. У такому випадку більш вигідна для роботодавця 

навіть ситуація, коли таку угоду не було укладено. Згідно з Трудовим коде-
ксом України до трудового договору працівника можуть бути включені 
умови нерозголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю. У 

цьому випадку обов'язок збереження інформації в таємниці діє протягом 

трьох років після припинення трудових відносин. 

За неприпустиме розголошення комерційної інформації працівник не-
се не тільки дисциплінарну відповідальність аж до розірвання трудового до-

говору, але й майнову. Але слід довести, що працівник був ознайомлений з 
нею в зв'язку з виконанням ним трудових обов'язків. Відповідальність на-
стає навіть після того, як працівник звільнився, але тільки в тій частині, в 

якій ця інформація доводилась до нього «по службі». Якщо ж він інформа-
цію дізнався випадково, то відповідальності не буде. Зрозуміло, що коли 

працівник звільнився, всі ці вимоги роботодавець може висунути тільки че-
рез суд. 

Відомі випадки, коли в конкурентній розвідці використовувалося пра-
во державних органів запитувати у роботодавців інформацію, що становить 
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комерційну таємницю. Таке право надано не тільки прокуратурі, суду, але й 

податкової інспекції, а також органам місцевого самоврядування. 

4. Процедура роботи з базами 
Одна з причин, з яких зберігається ємний стан наполовину забороне-

них баз даних, полягає в тому, що слабко розвинені навички роботи з ними. 

Тому той, хто придбав базу даних, ризикуючи опинитися під статтею Кри-

мінального кодексу, небагато здатний витягти з цієї бази. 

Робота з адресними та телефонними довідниками, базами статистич-

ної та реєстраційної інформації – справа досить складна. Вчитися цьому ми-

стецтву доводиться роками. Тому зупинимося лише на декількох прийомах, 

які тільки намітять напрямок вдосконалення навичок роботи. 

Розглянемо ситуацію, коли вам просто вказали на фірму-конкурента і 
потрібно провести перше ознайомлення з характеристиками цього конкурен-

та. Перед початком роботи добре мати внутрішню переконаність в тому, що 

немає жодного конкурента, у якого не було б розгалужених зв'язків. Тому, 

якщо такі зв'язки не виявлені, то це означає лише одно – погано їх шукали. 

Ми маємо назву фірми-конкурента, і це вже деяка інформація. Як пра-
вило, сама назва може бути поштовхом для подальших пошуків. Так, якщо в 

назві зустрічається деякий поширений символ, на зразок букви грецького 

алфавіту, або три літери «газ», то це вже може направити конкурентну роз-
відку у потрібне русло подальших розвідок. 

Давайте розглянемо, як доводиться працювати з базами даних у про-

цесі розв’язання простої вихідної задачі. Скажімо, з'явився на ринку вашого 

регіону новий конкурент і став вам докучати. Потрібно зрозуміти, з ким він 

пов'язаний. У вашому розпорядженні всього три бази даних: податкової ін-

спекції, адресний та телефонний довідники. В м. Одесі, а також у деяких 

інших містах, до цієї трійці додається електронна карта міста. 
Спочатку потрібно визначитися, хто засновники підприємства-

конкурента, хто його керівник і головний бухгалтер. Отриманий список прі-
звищ «запускається» вже відразу по всіх трьох базах. База податкової інспе-
кції дозволяє встановити, в яких ще фірмах засновники виступають як за-
сновники і керівники. Те саме – щодо керівників. З головними бухгалтерами 

ситуація простіше – їх шукають саме в цій функції по інших підприємствах. 

За адресним довідником йде додавання в пошук нових прізвищ. Якщо 

хтось проживає разом з керівником, засновником або головним бухгалтером 

конкурента, то він обов'язково повинен бути включений в пошук. 

Вельми цікаві моменти неузгодженості інформації. Скажімо, в даних 

реєстраційної бази податкової інспекції вказано телефон, але якщо ми набе-
ремо той самий телефон за телефонним довідником, то виявиться, що він 
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належить іншій фірмі, іноді найнесподіванішої. Іноді буває, що за телефон-

ною базою це взагалі квартирний телефон. Але це – особливо цінна інфор-

мація. Іншими словами, кожна неузгодженість інформації, що міститься в 

базах даних, має тішити, а не засмучувати. Вона – джерело несподіваних 

відкриттів. 

Уже на першому циклі корисно використання інформації про місцезна-
ходження конкурента. Тут також зустрічаються несподівані знахідки. Так, 

одне з досліджень закінчилося гранично швидко, коли ми показали нашому 

замовнику, в якій будівлі розташовується охоронне підприємство, яке обслу-

говує фірму-конкурента. Ця будівля щільно курирувалося одним криміналь-
ним угрупованням. І наш замовник про це знав навіть краще  за нас. Тому він 

посміхнувся, подякував нам, і роботу було зараховано як виконану. Хоча 
спочатку вона виглядала непідйомною. Конкурент, що називається, «ліз на 
рожен». Він абсолютно відкрито шантажував постачальників нашого замов-

ника, погрожував їм. Він свідомо взяв кредити, які неможливо було поверну-

ти. Потрібно було зрозуміти, що сталося. І тут, в ході сканування основних 

подій, що відбулися на підприємстві-конкуренті, з'ясувалося, що недавно в 

ній змінилися охоронці та був посилений пропускний режим. Сама по собі 
така зміна ні про що не говорила. Але все вирішилося просто, коли з'ясувало-

ся, де розташований офіс нового охоронного підприємства. І роботу, яка зда-
валася спочатку величезною, швидко було виконано. 

Після того як було пройдене перше коло пошуку, кількість задіяних 

осіб збільшилася. Кожен з нових фігурантів становить самостійний інтерес. 
Але ці «люди першого кола» цікаві не зовсім в тому плані, в якому нас ціка-
вили, наприклад, керівники компанії конкурента. Цікаві їх зв'язки, які ве-
дуть в то саме «перше коло». Якщо це виявляється, то формується особлива 
група тісно пов'язаних між собою людей, так званий кластер. Надалі до ос-
таточного з'ясування обставин, які не містяться в базах, обставин, які потрі-
бно з'ясувати додатково, цей кластер буде перебувати під пильним контро-

лем конкурентної розвідки як деякий єдиний об'єкт спостереження. 

Йшлося про так званий «ручний» алгоритм аналізу. Але існують і про-

грамні засоби пошуку. Основна частина їх – доморощені програмні анкети. 

Але є і спеціалізовані програми, які продаються на ринку кожному бажаю-

чому. Зарубіжні програмні пакети більш витончені. Але на Заході принци-

повим є вивчення зв'язків, які складаються через участь у володінні акціями 

та іншими цінними паперами. 

5. ICQ в конкурентній розвідці 
У 1999 р. з'явилася ICQ – «Інтернет-пейджер», який частіше нази-

вають «асей» або «аською». Фірма Mirabilis, що надала цей сервіс, запро-
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понувала людям оперативний зв'язок з можливістю зберігання повідом-

лень на сервері компанії за відсутності одержувача в Інтернеті, і все це – 

безкоштовно. Крім передачі текстових повідомлень, «аська» дозволяє пе-

редавати і файли. На більшості Інтернет-ресурсів при реєстрації можна 

вказати адресу ICQ. І коли людина його вказує, він стає легкою здобиччю 

конкурентної розвідки, оскільки номер «аськи» у переважної більшості 
людей один на всі випадки життя. Вважається, то якщо не заповнюєш ін-

формацію про себе в розділі особистих даних ICQ, то залишаєшся аноні-
мним. 

Навіть маючи номером ICQ, можна отримати досить відомостей для 

того, щоб спланувати підхід до людини. Номер ICQ найчастіше дев'ятизна-
чний і є безглуздим набором цифр. Але іноді номер складається з шести зна-
ків. Такі номери грають у віртуальному світі приблизно таку саму роль, як 

іміджеві моделі мобільних телефонів в реальному світі. І їх наявність саме 
по собі характеризує власника як людину, яка любить привернути увагу 

своєю зовнішньою ексклюзивністю. Власник «красивого» номера якщо не 
повністю переселився в Інтернет, то близький до цього. І ось саме такого 

клієнта можна «розпитати» дуже докладно. 

 

----------*---------- 

 

Адаптація українських підприємств у сфері конфіденційної 
інформації до нових законодавчих норм (Инвестгазета – 2011. – № 

47. – С. 42-44) 

Фінансовий збиток від витікання конфіденційних відомостей з корпо-

ративних баз даних по всьому світу, в 2010 році, за даними інноваційної 
компанії Infowatch, перевищив 200 млн дол. 

Найбільше соціальні мережі, такі як Facebook і MySpace, теж стають 
ласим шматочком для шахраїв, адже в них зосереджена величезна кількість 

персональної інформації: номерів телефонів, адрес, місць роботи, особисті 
фотографії. Проломи систем безпеки, що дозволяють красти дані користу-

вачів в необмеженій кількості, хакерські атаки, а також неправомірні дії 
власників ресурсів з надання комерційним компаніям даних користувачів – 

все це говорить про необхідність опрацювання інтегрованих методів захис-
ту інформації власниками таких баз даних. 

В Україні корпоративних скандалів, пов'язаних з витіканням персона-
льної інформації з баз даних компанії, не так багато, як в світовому масшта-
бі. Але наявність проблеми із захистом індивідуальної інформації кожен 

може відчути на собі. 

і 
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З початку 2011 р. конфіденційність інформації в корпоративних схови-

щах знаходиться під заступництвом Закону «Про захист персональних даних», 

який диктує цілий ряд норм щодо зберігання і використання інформації. Як 

бачимо на практиці, сам закон фактично не працює, спонукаючи підприємства 
хіба що до обов'язкової реєстрації баз. Та й ті поки зареєстровані в мізерній кі-
лькості. Як зазначають юристи, такий негативний стан справ в певній мірі по-

в'язаний з надмірною завантаженістю Державної служби захисту персональ-
них даних. 

Схема 1. Найчастіше збої в системі безпеки призводять до втрати да-
них про таке: 

45 % – клієнтські бази; 

45 % – фінансові дані організації; 
35 % – платежі; 
32 % – інформації про співробітників; 

23 % – інтелектуальна власність. 
Схема 2. Взяти під контроль витікання інформації. Які заходи вжило 

ваше підприємство з урахуванням таких даних: 

74 % – визначило чітку політику по обробці конфіденційної інформації; 
69 % – впровадило програму інформування співробітників про відпо-

відальність; 

60 % – впровадило додатковий механізм захисту; 

45 % – закрило або обмежило доступ до записуючого обладнання; 

45 % – використовувало внутрішній аудит для тестування елементів 

керування; 

43 % – визначило вимоги для дистанційної роботи; 

39 % – впровадило облікові записи; 

38 % – впровадило інструменти для запобігання втрати даних; 

35 % – обмежило доступ до використання службами миттєвих повід-

омлень або зовнішньої пошти; 

15 % – обмежило доступ до конфіденційної інформації. 
Схема 3. Найбільш широко в Україні застосовуються такі заходи що-

до забезпечення інформаційної безпеки: 

83 % – антивірус-захист від шпигунського програмного забезпечення; 

58 % – регулярне встановлення оновлень баз даних; 

57 % – резервне копіювання і відновлення даних; 

52 % – клієнтський мережевий екран; 

44 % – структура мережі (наприклад поділ критично важливих ме-
реж); 

43 % – шифрування даних. 
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Схема 4. Формування бюджету на інформаційну безпеку. Як змінить-

ся бюджет на інформаційну безпеку вашого підприємства у наступному ро-

ці з урахуванням таких даних: 

59 % – збільшиться; 

35 % – залишиться на колишньому рівні; 
6 % – скоротиться. 

Схема 5. Як захистити бази даних: 

1. Дізнайтесь, які дані важливі для вашого підприємства. 
2. Керуйте привілеями користувачів, виключіть права доступу, в яких 

немає необхідності. 
3. Залучайте службу охорони до вирішення проблеми: безглуздо ви-

трачати величезні кошти на захисні системи, якщо хтось може просто вине-
сти комп'ютер або жорсткий диск. 

4. Запобігайте мережевим крос-з'єднанням, вони можуть дозволити 

зловмисникам отримати доступ до вашої мережі. 
5. Заблокуйте доступ до «хмарних» сервісів зберігання файлів. 

6. Організуйте шифрування даних при їх зберіганні. 
7. Використовуйте системи класу Security Information and Event 

Management. 

Ряд українських підприємств («JTI Україна») вже зайнялися реєстра-
цією баз даних і при цьому встигли зіткнутися з певними труднощами – з 
проблемою інтерпретації норм законодавства щодо баз даних, які створюва-
лися протягом декількох років, наприклад баз даних з інформацією про 

споживачів. Вони формувалися в той час, коли для використання персона-
льних даних не було потрібно письмового дозволу. З цією проблемою зітк-

нулася більшість міжнародних компаній і особливо тих, хто працює з това-
рами щоденного споживання. Ще одна складність була пов'язана з консолі-
дацією різних корпоративних баз даних, які містять схожу інформацію. 

Крім роботи з реєстрацією баз, підприємствами ведеться робота з пе-
рсоналом. У переважній більшості випадків витік персональної інформації 
відбувається саме через персонал підприємства. Відповідно, необхідно 

проводити цілий комплекс заходів з інструктажу і навчання персоналу ос-
новам роботи з персональними даними, освідомлення про відповідальність 

за несанкціоноване використання таких даних, розмежування доступу 

співробітників до інформації та впровадження технічних способів захисту 

інформації. 
В Fozzy Group вживають заходи щодо захисту баз даних. Співробіт-

ники, що працюють з азами, відвідали ряд спеціалізованих семінарів на те-
му захисту персональних даних. Це дозволило розробити відповідну доку-
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ментацію щодо впровадження системи захисту персональних даних в ком-

панії. 
З фактами витікання інформації в компанії «Миронівський хлібопро-

дукт» стикаються мало не щодня. Завдяки налагодженій системі джерело 

витоку знаходять практично відразу. Але дії його перетинають далеко не 
так швидко. На підприємстві збирають інформацію про оточення даного 

джерела витікання інформації, мотивах, виявляють пов'язані з ним елемен-

ти як всередині, так і поза організацією, відстежують системність пору-

шення для розуміння серйозності його намірів. 

Що стосується витрат на захист баз даних, витрати на установку си-

стем протидії витіканням персональних даних залежать від розмірів самої 
компанії і, звичайно, не повинні перевищувати вартість того, що зберіга-
ється. Наприклад, в МХП на освоєння інформаційної технології в серед-

ньому йде 20 % бюджету компанії. Як відзначають в компанії 
«СІТРОНІКС Інформаційні Технології», варіантів захисту інформації 
безліч, однак при впровадженні варто виходити з доцільності витрати тієї 
чи іншої суми  залежно від вартості самих даних. Так, дієвим методом 

боротьби з витіканням даних може стати прикріплення до кожного спів-

робітника по одному перевіряючому, що може бути дієво, але нераціона-

льно, з точки зору потенційно зростаючих витрат. 

Впроваджувати нові підходи до захисту інформації можна по-

різному. Наприклад, створювати спеціальні департаменти з контролю за 
доступом до інформації; застосовувати шифрування даних, вбудовувати в 

бази системи захисту інформації тощо; обмежувати доступ співробітників 

до мережевих ресурсів, влаштовувати обшук на вході та на виході на 
предмет відсутності засобів зняття інформації (флешки, телефони, фото-

апарати, документи та ін.). 

 

8.8. Джерела інформації про ділові зв'язки конкурента 
 

Як джерела необхідної інформації про конкуруюче підприємство тре-
ба, у першу чергу, розглядати ті організації, послугами яких вони корис-
туються. Зрозуміло, для цього треба провести моніторинг таких організа-
цій з метою виявлення саме тих, послугами яких конкуруюче підприємство 

фактично користувалося. До таких організацій можуть належати кадрові 
агентства, юридичні, аудиторські та консалтингові фірми. Кожен з них за 
профілем своєї діяльності на постійній чи разовій основі може співпрацю-

вати з організацією, яка є об'єктом конкурентної розвідки. З розвитком ри-

нкових відносин, а також методів і способів ведення бізнесу і властивих їм 
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особливостей через існування попиту на професійне надання спеціалізова-
них послуг розвивається ринок їх пропозицій. Ринок надання послуг пови-

нен бути підданий всебічному моніторингу, оскільки через послуги, що 

надаються конкуруючій організації, найпростіше (і, до речі, надійніше за 
все) визначити коло її реальних контрагентів і, що дуже важливо, визначи-

тися з вихідною інформацією щодо стратегічних установок політики кон-

курента щодо такого: 

– підбор і мотивація персоналу; 

– особливості здійснення діяльності в цілому, і господарських операцій 

зокрема; 
– взаємини з постачальниками і покупцями тощо. 

За допомогою інформації, отриманої з кадрових агентств, можна визна-
чити кадрові ресурси конкуруючої організації та пов'язані з цим особливості, а 
також систему керування персоналом, кваліфікацію інженерно-технічного пе-
рсоналу і фахівців середньої та вищої ланок керування [112, c. 20]. 

За допомогою інформації, отриманої з юридичних і консалтингових 

фірм, можна визначити систему організації конкурентом збуту продукції 
та з'ясувати коло залучених до її реалізації. До речі, щодо політики збуту 

конкуруючої організації та її реалізації важлива інформація з рекламних 

агентств і ЗМІ, а власне рекламна інформація дозволяє зорієнтуватися в за-
стосовуваних нею оптових і роздрібних цінах на продукцію (роботи, по-

слуги). На основі аналізу динаміки цін на рекламовану продукцію за пері-
одами часу, в поєднанні з іншою інформацією, можна визначити орієнтов-

ний обсяг виробництва та інші параметри діяльності конкурента. На під-

ставі інформації про розроблені для конкурента проекти договорів з його 

контрагентами можна скласти уявлення про цілу низку важливих обста-
вин, зокрема таких: 

– приблизна програма виробництва та реалізації продукції; 
– можливість впливу інвестицій на обсяг виробництва – спрямовані во-

ни на закупівлю нового або модернізації існуючого обладнання, чи перед-

бачається  використання кредиту для поповнення оборотних коштів, мож-

ливі фактори впливу на розміри товарно-матеріальних запасів і дебіторської 
заборгованості; 

– діюча технологія виробництва і можливий вплив впровадження нових 

технологій на обсяги виробництва; 
– постачальники і умови поставок основних засобів (оренда, купівля, лі-

зинг); 
– можливі джерела постачання сировини і матеріалів в разі виникнення 

проблем у партнерів підприємства. 
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Особливу увагу доцільно приділити моніторингу консалтингових 

фірм, оскільки спектр надаваних ними послуг досить широкий і постійно 

розширюється в силу зростаючого попиту на ці послуги. 

 

8.9. Джерела інформації про фінансово-економічну діяльність  
конкурента    

 

Визначити чисельність і зразковий склад за професіями персоналу кон-

куруючого підприємства можна візуальним шляхом – методом прямого спо-

стереження. Цим самим методом можна отримати і вихідну інформацію про 

форми і циклічність руху товарно-матеріальних цінностей – сировини і готової 
продукції або товарів. А якщо до цього додати ще й хронометраж за періодами 

часу, то на такій основі можна з достатнім ступенем вірогідності визначити 

обсяги та періодичність поставок, а також розрахувати середню тривалість ви-

робничого циклу і середні розміри перехідних складських запасів [112, c. 22].   

Здається, в справі вивчення конкурента пріоритетність повинна бути 

за пошуком інформації про фінансові потоки, хоча, звичайно, не зайвим бу-

ло б з'ясувати і основні параметри активної частини його основних вироб-

ничих фондів. 

До прямого доступу до бухгалтерської звітності конкурента прагнути 

не має сенсу вже тільки в силу ризикованості за можливими наслідками са-
мого такого підходу до виконання завдання. Доцільніше розробляти менш 

ризиковані або зовсім некримінальні шляхи і методи досягнення мети. Зок-

рема, вийти на показники продуктивності обладнання можна, з'ясувавши в 

особистих контактах з експлуатаційно-ремонтним персоналом його склад і 
отримавши відомості про оплату енергетичних ресурсів і (або) води у від-

повідних організаціях (які з таких відомостей, до речі, ніколи секрету не ро-

блять, оскільки вони їх не стосуються). Необхідні відомості можуть бути 

почерпнуті з баз даних про клієнтів енергопостачальних, комунальних та 
інших організацій. Знаючи склад обладнання і навівши довідки про його 

технічні характеристики, виходячи з розмірів оплати за енергоресурси, мо-

жна розрахувати середню завантаженість обладнання, а застосувавши дані 
про його продуктивність, можна з достатнім ступенем вірогідності розраху-

вати обсяг виробленої продукції. 
Витрати конкурента на заробітну плату персоналу можна визначити, 

з'ясувавши розмір сплачуваного їм єдиного соціального податку. 

Зрозуміло, що будь-які дані про рух грошових коштів як оплати най-

краще мати за кілька періодів часу, тим самим забезпечити необхідний рі-
вень достовірності подальших розрахунків. 
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Контактами особистого характеру можна з'ясувати якщо не все, то, 

принаймні, дуже багато про конкуруючу організацію – все залежить від ко-

мунікабельності контактера. Ось тут-то і потрібні особистісні та професійні 
дані, які відповідають вимогам, що висуваються до фахівців в області PR-

технологій. 

Витрати конкурента на оренду приміщень можна з'ясувати безпосере-
дньо у орендодавця цих приміщень, а якщо конкурент сам здає приміщення 

в оренду або суборенду, то необхідну інформацію про оплату можна з'ясу-

вати за допомогою працівників орендаря. Важливо ж не стільки дізнатися, 

за якою ціною, скільки отримати достатні дані для її розрахунку,  тим біль-

ше, що прямі питання на цю тему завжди насторожують і викликають нега-
тивну реакцію, тоді як з'ясування шуканого непрямим шляхом приносить, 

як правило, більше користі. 
Ціну товару (робіт, послуг) можна дізнатися в самій конкуруючій ор-

ганізації, представившись потенційним покупцем, а ціни на споживані кон-

курентом сировину і матеріали, як і ціни на закуповувані для перепродажу 

товари, можна з'ясувати у їх постачальників – важливо визначити самих цих 

постачальників. У цій частині, до речі, також можуть бути корисні візуальне 
спостереження і особисті контакти – адже товарно-матеріальні цінності 
(ТМЦ) переміщаються на транспортних засобах, а ними керують люди, а 
люди ці працюють в конкретних організаціях, а організації ці або є перевіз-
никами, або постачальниками ТМЦ. Так що послідовно можна з'ясувати 

практично весь круг контрагентів конкуруючої організації. 
Як бачимо, будь-які конкретні параметри або дані з'ясувати можна –  

треба тільки розробити систему заходів щодо їх отримання, а для цього 

необхідний детальний план проведення таких заходів. Але особливо важ-

ливо навіть не це – набагато важливіше спочатку поставити задачу отри-

мання відомостей і даних для подальшого моделювання процесу фінансо-

во-господарської діяльності конкуруючого підприємства, а для цього треба 
визначити вичерпний перелік достатніх для такого моделювання показни-

ків. 

 

----------*---------- 

 

Вправа. Використовуючи Додаток Л, де наведено аналіз 
бухгалтерської звітності ПАТ «Одескабель» за методикою GAAP 

[140, c. 60-90], провести розрахунок та аналіз для конкретного вітчизняного 

підприємства, помістивши його в аналітичний розділ своєї магістерської 
дипломної роботи. 

В 
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----------*---------- 

 

Вправа. Конкуренція в фінансовій сфері 
Фінансові можливості конкурентів завжди повинні знаходитися в 

сфері уваги будь-якого учасника ринку, і відстеження цих 

можливостей не менш важливо, ніж будь-які події на ринках товарів і по-

слуг. Якщо конкурент володіє істотно більш широкими можливостями фі-
нансового маневру, ніж ви, то його дії будуть з більшою ймовірністю успі-
шнішими, ніж ваші [50, c. 41]. 

У практиці був випадок, коли один із замовників задав запитання: «Чи 

зможу я втриматися проти демпінгової операції, яку, як мені стало відомо, 

проектує провести компанія NN?». Дії для отримання відповіді на це запи-

тання почалися з того, що з усього списку особливостей і специфіки діяль-

ності компанії NN було виділено місце розташування складів, де зберігали-

ся товари, що продаються нею. З'ясувалося, що ці склади здаються в оренду 

не всім, а тільки тим, хто має відношення до досить розвиненої фінансової 
структури, яка збереглася з радянських часів. Далі з'ясувалося, що існує до-

мовленість між банком, що входять до даної фінансової структури, і компа-
нією NN щодо надання пільгових кредитів на першу вимогу Замовнику бу-

ло повідомлено, що ймовірна демпінгова операція компанії NN може трива-
ти досить довго. Тому заради безпеки слід опрацьовувати інші ходи, зокре-
ма бартерні схеми, які дозволять встояти проти демпінгової операції будь-

якої тривалості. На цьому прикладі ми бачимо, що в конкурентній розвідці 
важливі дрібниці, а ланцюжок «склади – приналежність до фінансової групи 

– пільгові кредити» являє собою зразок міркувань від приватного через за-
гальне до конкретного. 

І ще один момент, який простежується в наведеному прикладі. Фінан-

сові можливості конкурента – це за сучасних умов, перш за все його зв'язки, 

що дозволяють запозичити кошти на пільгових умовах. Тому конкуренція в 

фінансовій сфері – це одночасно і змагання у галузі ділових зв'язків, часто 

родинних, дружніх, неформальних. І зарубіжна конкурентна розвідка краще 
за нашу знайома з прислів'ям «Не май сто рублів, а май сто друзів». Ви-

вчення неформальних зв'язків керівників підприємств-конкурентів – вели-

чезна сфера конкурентної розвідки. 

Навести приклади зі своєї практики та проаналізувати ситуацію, що 

склалася. 
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----------*---------- 

 

Вправа. Конкуренція в сфері виробництва і продажів 

Конкуренція через продукцію, як цінова, так і нецінова, не вичерпує 
повністю конкуренцію в сфері виробництва і продажів. Крім 

суперництва на нижньому рівні, де один продавець бореться з іншим за міс-
це на ринку і симпатії покупця, існує виробнича і торговельна конкуренція 

на більш високому рівні, ніж окремі товари. 

Два приклади помилкового визначення основного конкурента [50, c. 

39]. 

Приклад перший. Компанія «Еппл Компьютерз» (Apple Сomputers) 

помилково вважала, що її головний конкурент – компанія-монстр «ІБМ» 

(IBM). Однак дійсно фатальним конкурентом для «Еппл» стала компанія 

«Майкрософт» (Microsoft), яка не виготовляла комп'ютери, а випускала на 
ринок обчислювальної техніки програми, які багато в чому замінювали апа-
ратну частину комп'ютера. Саме «Майкрософт» виявився основним конку-

рентом «Еппл», коли той за допомогою своїх операційних систем відібрав у 

компанії «Еппл» основну частку приватних (некорпоративних) користува-
чів. Останнім було все одно, виконує певні функції апаратна або програмна 
частина комп'ютера. А програмна частина, як виявилося, виконує ці функції 
надійніше і дешевше. 

Другий приклад. Дж. Пенз, один з директорів компанії «Паркер», 

майже відразу після вступу на свою посаду запитав у Ради директорів, хто є 
основним конкурентом фірми «Паркер». Йому відповіли, що це фірма «Ше-
ффер» (Shaeffer), що випускала схожі авторучки. Пенз заперечив, що ком-

панія «Шеффер» не є ні найбільшим, ні найбільш значним конкурентом. 

Друга пропозиція членів Ради директорів полягала в тому, що основним 

конкурентом слід вважати виробників дешевих кулькових ручок. Пенз і з 
цим не погодився. Правильною відповіддю була така: фірма «Ронсон», яка 
виробляє запальнички. 

Незадовго до цього компанія «Паркер» під керівництвом Пенза про-

вела дослідження ринку. Вони показали, що в більшості випадків ручки Па-
ркер придбають як подарунок. Основною альтернативою при виборі такого 

подарунка виявилися саме запальнички бренду «Ронсон». Ринкова ніша до-

рогих авторучок «Паркер» перебувала на ринку подарунків, а не письмового 

приладдя. 

Отже, ці два приклади пояснюють таку думку. Основні конкуренти бі-
знесу – це не ті, хто пропонує зовні аналогічний продукт або послугу. Реа-
льний конкурент визначається тільки через ситуацію, в якій покупець виби-

В 

330



рає між тим чи іншим товаром. Один з важливих аспектів виробничої кон-

куренції – змагання за виробничими потужностями. Якщо конкурент збі-
льшує виробничі потужності, це значно розширює його можливості в декі-
лькох напрямках: за обсягами продажів, за собівартістю (а, отже, і за ціна-
ми) і за якістю товару. Останнє пов'язано з тим, що нові виробничі потуж-

ності, як правило, дозволяють підвищити якість продукції, що випускається 

і, тим самим, зміцнити конкурентні позиції. 
Дефектом економічної теорії, що віддаляє її від практики конкурент-

ної розвідки, є припущення, що інвестиції в нові виробничі потужності ела-
стичні щодо ціни прибутку. Трактування правильне, але якщо виходити з 
абстрактних побудов, а саме: з'являться нові виробничі потужності – буде 
більше товару на ринку і ціни на нього впадуть. Насправді і на стадії, коли 

приймаються рішення про збільшення виробничих потужностей, і на стадії 
їх введення ефект значно ширший, ніж просто вплив на ціни або прибуток. 

Головним результатом зростання масштабів виробництва, приросту 

виробничих потужностей в практичному плані виявляється збільшення час-
тки конкурента на ринку, що розширює його можливості. У конкурентній 

боротьбі побоюватися потрібно, перш за все, цього, а гра на цінах, якості, 
маркетингових ходах – це вже зокрема. Спочатку слід оцінити, наскільки 

небезпечно для вас збільшення конкурентом своєї частки ринку, а вже потім 

можна починати реконструювати логіку прийняття ним рішення про збіль-

шення обсягів виробництва або продажів. Якщо ви на початковому етапі ви-

значили, що приріст потужностей у конкурента здатний лише несуттєво збі-
льшити його частку на ринку, то і витрати на розвідку цього заходу слід 

скоротити. У цьому випадку доводиться вже отримувати відповідь на най-

більш загальне запитання: «На що він сподівається?». Та й це слід починати 

тільки в тому випадку, коли встановлено факт підготовки до розширення 

обсягів виробництва або продажів. 

Конкуренція в сфері технічного прогресу – найбільш захоплюючий 

вид конкурентної боротьби. Він затягує не тільки учасників, але й тих, хто 

аналізує їх доходи. Саме цей сектор конкурентної розвідки і прийнято нази-

вати промисловим шпигунством. 

Власне кажучи, в чистому вигляді промислове шпигунство – навіть 
більш вузька сфера діяльності: отримання некоректним шляхом промисло-

вих секретів заради того, щоб зрозуміти співвідношення сил ринку, наскіль-
ки ви і ваш конкурент рівноцінні. Втім, є ще одне розмежування між проми-

словим шпигунством і конкурентною розвідкою. Промислове шпигунство 

– свідомоа активна діяльність, спрямована на подальше використання тех-

нологічної інформації, тоді як конкурентна розвідка – найчастіше пасивне 
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збирання інформації з метою запобігти ймовірному збитоку, якого можуть 

завдати компанії дії конкурентів. 

Промислове шпигунство, як правило, пов'язане з порушенням прав 

власника інтелектуальної власності, тому воно неприйнятне в етичному пла-
ні. Хоча тут існують різні точки зору. Так, в деяких українських публікаціях 

промисловим шпигунством називають будь-яку форму конкурентної розві-
дки, в якій використовуються недозволені методи отримання інформації. 

Ще три десятиліття тому можна було цілком зводити промислове 
шпигунство до технічної сфери, до порушення патентних прав. Але в даний 

час його сфера розширилася внаслідок широкого поширення підробок, ви-

користання чужих торговельних марок. Фірма, яка порушує чиєсь право на 
використання відомої торговельної марки, цілком може робити це прихова-
но, не виявляючи. Це стало більш ефективним, ніж випуск товару за вкра-
деною технологією під власною торговельною маркою. Використання чужої 
торговельної марки без дозволу за вихідним уявленням має припинятися 

державними структурами як окремий випадок злочинної поведінки. Але 
держави всього світу терплять фіаско в боротьбі з підробками, з виробника-
ми контрафактних товарів. 

З розуміння того, що «порятунок потопаючих – справа рук самих по-

топаючих», поступово формується нова сфера промислового шпигунства – 

полювання за секретами, які не впливають на якість продукції, що випуска-
ється. 

Дати свою оцінку наведених прикладів. Навести приклади з власної 
практики. 

 

8.10. Використання інформації про фінансово-економічну  
діяльність конкурента 

 

Отримана з різних джерел інформація про фінансово-господарську ді-
яльність конкуруючої організації повинна являти собою не сукупність ціка-
вих в пізнавальному сенсі показників, а базу даних, достатню для моделю-

вання цієї самої фінансово-господарської діяльності конкурента. Справа в 

тому, що тільки на основі порівняльного аналізу такої моделі діяльності 
конкурента з моделлю своєї власної діяльності зацікавлена організація 

отримує можливість виявити свої неконкурентоспроможні або навіть просто 

негативні фактори впливу і розробити дієві заходи щодо їх усунення. Удо-

сконалення діяльності за ринкових умов неможливе без виявлення і усунен-

ня факторів, умов і обставин, що перешкоджають розвитку бізнесу. Саме 
для цього потрібна інформація і дані, одержувані різними методами і з різ-

332



них джерел в рамках проведення заходів конкурентної розвідки [112, c. 30]. 

Найбільш доступним і об'єктивним прийомом дослідження складних 

предметів, до яких і належить ризик невиявлення, є моделювання. Пошук 

моделі, що сприяє кращому вивченню сутності поставленої проблеми, є од-

ним з основних правил керування ризиками. Важливо відзначити, що фор-

мування технології оцінки ризику невиявлення оцінним методом повинно 

будуватися не на якійсь одній моделі, а на основі взаємозалежної системи 

аналогових та інтуїтивних моделей, що дозволяють описати різноманіття 

послідовностей ланцюжка ланок на різних рівнях керування і урахування 
економічного суб'єкта з метою зведення до мінімуму пропускання істотних 

помилок, що дуже важливо за умов конкуренції. 
Визначення пріоритетів небезпечних зон потенційного ризику невия-

влення і оцінки самої небезпеки пропускання істотних помилок в цих зонах 

дозволяють сконцентрувати увагу на суттєвих показниках при використанні 
пооб'єктного підходу до проведення аналітичних досліджень. 

Оскільки постановка мети є елементом дії, що спонукає, то моделю-

вання цілей в процесі формування умов вдосконалення фінансово-

господарської діяльності є основним моментом, що визначає зміст самого 

процесу розвитку. 

Модель діяльності конкурента повинна бути багаторівневою, здатною 

надати проектовану систему на будь-якому з кількох наявних рівнів деталі-
зації. Тому моделювання на багатьох рівнях природним чином випливає з 
принципу синтезу моделювання та проектування. Крім того, цей метод мо-

делювання грає важливу роль при побудові та використанні будь-якої іміта-
ційної моделі великого розміру. 

Порівняльний аналіз моделі діяльності конкуруючої фірми та модель 

діяльності зацікавленої організації повинен проводитися за певною техно-

логією, оскільки вивчаються економічний і технічний стан цих двох підпри-

ємств. Перш за все, необхідно зробити опис кількості особливостей в виче-
рпному їх викладі за суттю. Потім повинні бути виділені головні характери-

стики досліджуваних суб'єктів і основні об'єкти порівняння. 

Виділяють показники, за якими буде проводитися аналіз, встановлю-

ється періодичність їх отримання. Показники розбиваються на основні та 
другорядні. Формується список показників, які очікуються на «виході» (на-
приклад перелік податків). При цьому показники підрозділяються на прогно-

зовані (значення яких можна обчислити за наявними факторами) і непрогно-

зовані (значення яких не можна обчислити за допомогою наявних факторів). 

Визначаються вхідні та вихідні показники, необхідні для здійснення коротко-

строкових (місяць, квартал) і середньострокових (рік) прогнозів. 
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Дається повний перелік чинників (показників), які не містяться в фо-

рмах звітності, але істотно впливають на результат аналізу (наприклад 

курс долара, експортні ціни на товари, тариф на електроенергію, транспорт 
тощо). 

Якщо спочатку детально не описати цілі дослідження і не встановити 

форму і ступінь реально можливої точності висновків, то і ефективних ре-
зультатів очікувати не можна. 

До речі, перш ніж приступити до розробки моделі, слід визначити її 
вид. Потім виявляються характер і структура взаємозв'язків між показника-
ми, призначеними для аналізу, визначається вплив кожного (як кількісно, 

так і якісно) з них окремо і у взаємозв'язку між собою на кінцеві результати 

аналізу. Проводиться класифікація кожного показника (фактора) за такими 

видами: 

– довготривалі; 
– сезонні, що формують періодично повторювані в певну пору року ко-

ливання аналізованої ознаки; 

– циклічні (кон'юнктурні), що характеризуються дією довготривалих 

циклів економіки; 

– випадкові (нерегулярні), що не піддаються урахуванню і реєстрації. 
Наприклад, на кінцеві фінансово-економічні результати діяльності 

можуть впливати сезонність виробництва, а також кліматичні умови. 

Оскільки основним критерієм оптимальності та планування продажів 

за ринкових умов є урахування і співвіднесення (суміщення) параметрів ко-

нтролю в плануванні продажів, то для цього необхідно визначити модель 

розвитку організації (у т. ч. стратегія ринкової конкуренції), а зробити це 
можна, як уже було сказано, тільки на основі застосування відповідної тех-

нології, на базі результатів порівняльного аналізу, про який йшлося вище. 
 
8.11. Отримання інформації про конкурента в процесі його  

протидії «чорному» PR 
 

Жодне підприємство в Україні не застраховане від того, щоб виявити-

ся об'єктом так званого «чорного» PR в своїй діяльності. Як відомо, біль-

шість українських ЗМІ віддають перевагу негативним подіям, що взагалі-то 

продиктовано нахилами та вподобаннями читачів і глядацької аудиторії, 
оскільки читачам, як відзначають психологи, властиво віддавати перевагу 

поганим новинам [112, c. 49]. 

Якщо в газетах або на телебаченні з'явилася інформація, яка компро-

метує компанію, можливі два варіанти: 
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1) коли провокаційне повідомлення не відповідає дійсності. Можна 
відзначити, що ЗМІ, як би сенсаційно не виглядало повідомлення, не ста-

нуть публікувати неперевірену інформацію, оскільки ціна, сплачена за 

публікацію подібного повідомлення, в десятки разів менша від тієї, яку 

доведеться компенсувати виданню або каналу, в разі якщо постраждала 

від наклепу сторона подасть позов у суд. Якщо ж таке інформаційне по-

відомлення все-таки вийшло, на початковій стадії воно може викликати 

сильний громадський резонанс, але з наслідками можна впоратися досить 

швидко і, як показує практика, легко. Досить випустити серію матеріалів, 

що спростовують, зробити кілька заяв, а також заспокоїти громадськість 

необхідними доказами, якщо цього вимагають обставини. Матеріали та-

кого роду, що становлять інтерес для ЗМІ, публікуються в інформаційно-

му просторі. Хоча дуже часто компаніям доводиться платити за те, щоб 

дані розмістили в потрібному місці і в потрібний час. Вартість в такому 

випадку залежить від тиражу і популярності видання. Вартість інших ан-

тикризових заходів залежить від масштабності акції та солідарності під-

приємства; 

2) не завжди в руки конкурентів потрапляє інформація, яка не має під 

собою реального підґрунтя. Організоване «витікання інформації» і так зва-
ний «чорний» PR стали вельми популярними прийомами, що ставить перед 

підприємством набагато серйозніші проблемні завдання, які, втім, як і будь-

які інші, можна виконати. Головним в ситуації, що склалася, є чесність, від-

критість і оперативність організації під час кризи. Треба пам'ятати, що опе-
ративне проходження у ЗМІ підготовлених матеріалів призупиняє виник-

нення чуток. Тому необхідно якомога швидше почати співпрацювати з ЗМІ 
та постаратися допомогти у висвітленні потокових подій. Необхідно врахо-

вувати, що фраза типу «без коментарів» неймовірно посилює ворожість і 
створює враження, що підприємству дійсно є що приховувати. Тому гово-

рити треба, причому говорити все і якнайшвидше. 
При появі в ЗМІ інформації, що ганьбить репутацію підприємства, ви-

знано за доцільне керуватися такими правилами: 

– необхідно максимально швидко реагувати на запити ЗМІ; 
– оприлюднити потрібно тільки відомі факти про причини або наслідки 

будь-якої кризової ситуації. Здогадок і гіпотез, які можуть стати причиною 

виникнення чуток, слід уникати. Але в той самий час необхідно надавати 

постійний потік інформації, навіть в ситуації, коли змін немає. Таким чи-

ном, може зрости довіра до підприємства; 
– як тільки достатній обсяг інформації, що висвітлює ситуацію, зібра-

ний, слід негайно організувати прес-конференцію. Журналісти повинні 
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отримати відповіді на всі питання. Причому варто враховувати час виходу 

теленовин або газет і залежно від цього призначати час заходу; 

– на прес-конференції обов'язково повинні бути перші особи підприємс-
тва, оскільки їх відсутність справляє негативне враження на громадськість. 

На роль виступаючого необхідно призначити людину, якій журналісти дові-
ряють. Крім того, потрібно пам'ятати, що його зовнішність, голос, манера 
говорити будуть впливати на телевізійну аудиторію; 

– якщо компроментуюча інформація, опублікована в ЗМІ, викликала 
неймовірний громадський резонанс, слід оперативно створити «гарячу лі-
нію», оскільки це один з найефективніших засобів зі встановлення контактів 

з громадськістю. Повідомлення про виникнення «гарячої лінії» повинно 

з'явитися в газетах і / або на телебаченні. Воно допоможе встановити двобі-
чний зв'язок з громадськістю і таким чином дозволить надавати інформа-
цію, а також отримувати відомості про громадську думку; 

– ефективним заходом може стати створення прес-центру для зв'язку зі 
ЗМІ, якщо такого немає у відділі PR, через нього репортери зможуть отри-

мувати свіжу інформацію; 

– прес-центр, «гаряча лінія» і т. п. повинні бути доступними 24 год на 
добу, а також фіксувати вміст дзвінків, для того щоб знати, які питання ці-
кавлять журналістів найбільше. 

Важливо пам'ятати, що будь-яка кризова ситуація розпадається на пе-
вні запитання: 

– Що трапилося? 

– Чому це сталося? 

– Як це вплинуло на людей? 

– Що фірма збирається зробити, щоб цього не повторилося? 

Основним є завдання відповісти на всі ці запитання, а також організу-

вати роботу таким чином, щоб почати вихід із кризи в максимально корот-
кий термін. Зрозуміло, термін не повинен обчислюватися годинами або на-
віть десятками хвилин. Визнано за необхідне активно співпрацювати зі ЗМІ 
та громадськістю таким чином, щоб не заплямувати добре ім'я підприємст-
ва. Іншими словами, треба бути попереду інформаційного потоку, а не по-

заду нього, оскільки в такому випадку навіть серйозна криза не може похи-

тнути статут підприємства. 
Заздалегідь або хоча б спочатку правильно вибудовані відносини зі 

ЗМІ можуть принести неоціненну користь – дружні ЗМІ в змозі не тільки 

погасити, але і запобігти потраплянню компрометуючої інформації в кому-

нікативний простір або, як мінімум, попередити про таку можливість, а під 

час самої кризи можуть допомогти акцентувати увагу громадськості на пев-
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них фактах, таким чином допомагаючи керувати громадською думкою, на-
правляючи її в потрібне русло. 

Якщо захистити ділову репутацію підприємства не вдалося мирним 

чином, то можна звернутися з позовом до суду. Негативна інформація може 
стати причиною збитків, тому від відповідача має сенс вимагати не лише 
спростування інформації, але й відшкодування збитку. Будь-якому підпри-

ємству, яке піддалося впливу «чорного» PR, необхідно зібрати докази того, 

що збитки у нього виникли саме через поширення відомостей, що зганьбили 

його репутацію. Також мають бути подані докази того, що сума реальних 

збитків збігається із сумою в позовній заяві. 
За методами і засобами визначення «чорного» PR можна скласти до-

сить повне уявлення про підприємство-конкурента в цілому, і про його мо-

жливості щодо подолання ситуацій такого роду зокрема. Успішність виходу 

конкуруючого підприємства з ситуації, що склалася, насамперед, свідчить 

про правильну організацію роботи PR-служби (або фахівців цього профілю) 

і хороший рівень відносин зі своїми діючими замовниками, оскільки, як ві-
домо, найкращим засобом проти «чорного» PR є позитивний відгук контра-
гентів (постачальників, покупців, замовників). Іншими словами, успішність 

подолання конкурентом ситуації, пов'язаної з «чорним» PR, свідчить про 

його життєздатність та активну позицію. До речі, акція «чорного» PR може 
бути ініційована самим конкурентом з метою реклами таким чином свого 

становища на товарному ринку або його зміцнення, у т. ч. в разі втрати за-
войованих в конкурентній боротьбі позицій. Разом з тим сам факт виник-

нення такої ситуації повинен насторожувати інших учасників даної сфери 

ринкових відносин, оскільки якщо акція «чорного» PR є добре підготовле-
ною і продуманою, то це може свідчити про можливий початок переділу 

сфер впливу та власності. Якщо це саме так, то конкурент, який вижив, 

швидше за все, знайшов спільну мову з ініціатором розвитку подій. Запи-

тання ж полягає в тому, хто буде наступним? У такому випадку неприпус-
тимо помилятися з приводу можливого розвитку ситуації, та слід докласти 

всіх можливих зусиль для профілактики або, як мінімум, для нейтралізації 
можливих негативних факторів. Таким чином, в разі розвитку ситуації «чо-

рного» PR щодо підприємства-конкурента необхідно провести дослідження 

пов'язаних з цим обставин – у першу чергу через або за допомогою (або з 
безпосередньою участю) співробітників ЗМІ, що брав участь в цьому, і вже 
залежно від отриманих результатів (які, до речі, необхідно ретельно переві-
рити ще раз, щоб не опинитися в добре розставленій пастці), розробляти 

програму подальших дій. 
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Контрольні запитання 

 

1. В який саме інформації про конкурентів зацікавлені сучасні бізнес-
структури? 

2. В чому особливість роботи з професійними платними базами даних на 
відміну від безкоштовного Інтернету? 

3. Назвіть основні міжнародні бази закритої ділової інформації в Інтернеті. 
4. Чи існують  спеціальні пошукові системи для платних баз даних? Якщо 

так, в чому особливості їх роботи? 

5. Чому закриті бази даних різних українських державних служб / структур 

продаються на українському ринку? 

6. Чи несе продавець баз даних з конфіденційною інформацією відповідаль-
ність за витікання інформації? 

7. У чому полягають особливості роботи з українськими нелегальними ба-
зами даних? Чи настає юридична відповідальність для користувача? 

8. Наскільки, на ваш погляд, є справедливим твердження, що закритість ін-

формації породжує корупцію? Аргументуйте відповідь. 
9. Яке покарання передбачає Кримінальний кодекс України за розкрадання 

закритої інформації, що становить комерційну або банківську таємни-

цю? Яким чином в українському законодавстві розділені два поняття: 

«комерційна таємниця» та «інформація, що становить комерційну таєм-

ницю»? 

10. Яким повинен бути регламент щодо службової інформації та інформації, 
що стосується комерційної таємниці? Хто в організації займається охо-

роною закритої інформації? 

11. Що таке data mining? Опишіть основні процедури цього методу, дайте 
характеристику спеціалізованих програмних продуктів цього напрямку. 

12. Чим data mining відрізняється від традиційних методів статистичного 

аналізу даних? 

13. Чим data mining є вдалим для конкурентної розвідки? З якими пробле-
мами інтерпретації результатів можна зіткнутися, використовуючи йо-

го? 

14. З яких причин фахівець конкурентної розвідки, який використовує data 

miming, свідомо відмовляється від висування вихідних гіпотез? 

15. Які аналітичні можливості відкриває дискримінантний аналіз? 

16. Що спільного між методом data mining і дискримінантним аналізом? 

17. Чи можна за допомогою методу data mining дати рейтингову оцінку кон-

курентів? 

? 
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18. Чому data mining і дискримінантний  аналіз мало відомі та слабко поши-

рені в практичній роботі не тільки в конкурентній розвідці, але і в мар-

кетингу? 

19. В чому полягає практична користь слайсингу? Чому слайсинг більш 

вдалий для аналітики конкурентної розвідки, ніж кластеризація? 
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РОЗДІЛ 9 

ЦІНОУТВОРЕННЯ ТА КОНКУРЕНТНА РОЗВІДКА 
 

9.1. Збирання та накопичення інформації про ціни 
 

Моніторинг роздрібних цін важливий за українських умов, перш за 
все, тому, що це єдиний вид цін публічної оферти, тобто цін, рівень яких не 
залежить від індивідуальних характеристик покупця. У більшості розвине-
них країн вивчати можна і оптові ціни, і відмінностей від української дійс-
ності тут дві. Перша: добре працює система товарних бірж, а отже, є і орієн-

тири – біржові ціни. Друга: більшість підприємців намагається суворо до-

тримуватися умов інвойсів, оголошень про продажі. А за висловлювання 

типу: «Мені твої вуха (особа, погляд, національність) не до вподоби – тобі 
не продам» можна і під суд догодити. В сучасній Україні поки що зоною 

публічної оферти є тільки роздрібні ціни. І хоча про неї йдеться в Цивіль-

ному кодексі, ще ні разу не засудили продавця за порушення її правил. Але 
поступово почала складатися методика моніторингу цін в роздрібній торгів-

лі [50, c. 54]. 

1. Основні критерії вибору місця торгівлі. Основу вибірки торгове-
льних точок, які торгують харчами, становить категорія торговельної зони. 

Це  територіальне згущення підприємств роздрібної торгівлі, що знаходять-

ся в пішохідній доступності: щоб бабуся з паличкою могла дійти від даного 

магазину до іншого. Територіально торговельна зона в перерізі може займа-
ти до півкілометра, але є торговельні зони, розташовані дуже компактно. За 
одеських умов торговельна зона – це від 6 до 12 магазинів, ринків і павіль-
йонів. 

Якщо мова йде про відстеження цін в найближчому оточенні одного 

або декількох магазинів, необов'язково водити рамкою по всій карті міста, 
досить охопити найближчі до них мікрорайони. Для продовольства, так са-
мо як і для інших товарів повсякденного попиту, характерно те, що основна 
маса покупців купує його в звичних для себе місцях. З більшості досліджень 
зазвичай виключаються віддалені райони міста (в м. Одесі це райони дале-
ких станцій Великого Фонтану і Чорноморка). 

Після виділення всіх торговельних зон починається процедура їх від-

бору. Методика відбору залежить від цілей моніторингу, і можна відзначити 

деякі обов'язкові для неї умови. По-перше, слід відразу відкидати кожну з 
двох (або декілька сусідніх торговельних зон, схожих одна на одну. По-

друге, відібрані торговельні зони повинні бути розташовані по карті міста 
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максимально рівномірно. Нарешті, по-третє, середні розміри та структура 
відібраних для моніторингу торговельних зон повинні бути максимально 

близькі до середніх по всіх торговельних зонах міста. Стандартна структура 
зони така: 2-3 великих продовольчих магазини, 2-3 малих, 1-2 павільйони, 

іноді міні-ринок або місце неорганізованої вуличної торгівлі. 
До вибірки зазвичай включають і дрібнооптові ринки, що не входять 

до торговельної зони. Аналіз співвідношення цін в магазинах, на вулиці, мі-
ні-ринках і на дрібнооптових ринках дозволяє виявити багато того, що при-

ховане від непитливого ока. 
2. Вибір товарів для моніторингу. На відміну від інформації про ці-

ни, які збирають органи державної статистики, ціновий моніторинг має 
справу тільки з конкретними товарними марками, виробниками, фасування. 

Іноді проходиться бачити збирачів цінової інформації, що заповню-

ють величезні «простирадла» – пустографіки. На підставі накопиченого 

досвіду можна стверджувати, що межа для якісного збирання інформації – 

моніторинг 40 видів товарів. Якщо з'являється гостре бажання відстежити 

ціни на більшу їх кількість, то потрібно віддавати собі звіт в неминучій по-

яві помилок. Найчастіше це будуть пропуски в наявності товарів, яких 

складальник просто не помітить, крім того, частина цін потрапить до «чу-

жої» клітинки таблиці. На третьому місці – невірний запис цифр, так що 

доводиться стримувати апетити за асортиментом, що включається до моні-
торингу. 

Як розподіляються ці 40 товарних позицій? Вони придатні для того, 

щоб відстежити цінову конкуренцію лише 10 товарних позицій, заради яких 

дослідження, власне, і проводиться. Так, якщо моніторинг проводиться оп-

тової фірмою (або на її замовлення), це десяток цікавих для неї товарів, що 

входять до складу сорока. Якщо моніторинг веде роздрібна торгівля, то це 
десяток товарів, за якими зафіксовано накопичення запасів, відбуваються 

зниження продажів або інші небажані явища. 
До кожного з десяти товарів повинна «в супровід» відслідковуватися  

ще трійка максимально близьких до нього товарів. Так, якщо ви проводите 
моніторинг цін на чай і торгуєте чаєм «Ліптон» (чотири види в трьох видах 

упаковок), то в обов'язковому порядку повинні бути включені до монітори-

нгу марки чаю, близькі до «Ліптон» за якістю. 

У цілому досліджувана товарна група повинна являти собою щось 

єдине. Скажімо, за сучасних українських умов горілка – це товарна група, 
тоді як вино товарною групою не є. Попри всю різноманітність марок горіл-

ки, основна маса роздрібних цін на неї концентрується навколо однієї вели-

чини, і чим далі від неї, тим менше місць, де продається горілка дешевших 
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або більш дорогих марок. Статистики кажуть, що такий розподіл унімода-
льний, у нього один пік розподілу. Що ж стосується вина, то розподіл цін на 
нього не має одного піку, воно полімодальне, у нього багато піків. Отже, 
вино за наших конкретних умов не являє єдиний товар, одну товарну групу. 

3. Організаційні особливості моніторингу цін. Будь-який складаль-

ник інформації в якийсь момент може опинитися перед грізним обличчям 

господаря магазину або працівника його служби безпеки. Таке відбувається 

в ході збирання інформації про ціни, процедури неминучої та обов'язкової 
для більшості маркетингових робіт. Можна швидко і без перешкод дізнати-

ся у продавця, скільки цього товару на складі, отримати інформацію, яка у 

всьому світі зазвичай вважається закритою. Але коли ви починаєте запису-

вати відкриті для всіх ціни, не виключено, що з'явиться охоронець і запитає, 
чим ви тут займаєтеся. 

Можна завчасно піти офіційним шляхом і отримати дозвіл «переписати 

ціни» у керівника магазину. У багатьох випадках дозвіл видається без пере-
шкод, якщо ви не настільки дурні, щоб назватися представником конкурента. 
За одеськими даними, на 100 обстежуваних магазинів трапляється 3-4 забо-

рони. Ще в 4-5 % від кількості магазинів від збирача вимагають офіційний 

документ про право (!) збирати інформацію. Таким документом непогано за-
пастися, але його авторам повинна бути якась нейтральна організація: асоці-
ація, навчальний заклад, консультаційна фірма (останнє – гірше). 

Крім офіційного листа від «зручної» організації, збирача інформації 
потрібно оснастити ще однією або двома усними «легендами», які він пови-

нен розповідати тому ж охоронцю магазину, директору або менеджеру залу. 

Непогано також проінструктувати, яку легенду слід вибирати, якщо охоро-

нець у віці або молодий, якщо директор налаштований дружелюбно або аг-
ресивно. Іноді досить сказати: «Збираю дані для дипломної роботи» і посмі-
хнутися. Іноді доводиться застосовувати більш крутий сюжет. 

У малих магазинах, де сам господар не працює, заборона на збирання 

інформації про ціни може бути пов'язана з тривіальними зловживаннями 

найманого персоналу. До цього потрібно ставитися спокійно, намагаючись 

знизити побоювання працівників. Зрештою, турбота про власну душу – їх 

справа, а не ваша. 
Хороші відносини з працівниками магазинів дуже важливі. Іноді не 

обійтися і без подарунків. Протягом двох років наш співробітник щотижня 

приносив в один магазин шоколадку. За це продавщиця сама диктувала йо-

му ціни. Родзинка була в тому, що в цьому відділі продавався шоколад, але 
наш співробітник завжди приносив шоколад тієї марки, якої в асортименті 
відділу не було. Водночас він виконував ще одне завдання. У сусідніх мага-
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зинах, де він купував цю чергову шоколадку, охоронці бачили, що це не 
просто відвідувач, а покупець. 

Законом не заборонено переписувати ціни, тому при збиранні цінової 
інформації доречні будь-які ефективні «легенди». Більшість дослідників 

конспіруються навіть тоді, коли в цьому немає особливої потреби, просто 

за звичкою. 

І на закінчення – добре про дам. Товарний достаток, що обрушився на 
колишніх радянських людей, по-різному сприймається особами різної статі. 
На чоловіків, наприклад, воно діє гнітюче. З нашого досвіду можна з по-

вною впевненістю стверджувати, то чоловіки в збирачі інформації про ціни 

не підходять. Вони пропускають товар на прилавку і не бачать його на сте-
лажі. У них погана колірна пам'ять, тому вони плутають одну упаковку з 
іншого, погано орієнтуються в ціновому діапазоні та здатні записати безглу-

зду ціну без будь-якого подиву. 

Збирати інформацію про ціни можуть тільки жінки. При цьому окремо 

(як і взагалі прийнято) потрібно торкнутися теми дівоцтва. Студентки пер-

ших курсів відносно до товарного миру дуже близькі до чоловіків, суспільс-
тво споживання ще не втягнуло їх в свою орбіту. Дуже рідкісні з них добре 
орієнтуються в товарному розмаїтті. На останніх курсах вищих навчальних 

закладів з'являються окремі видатні особистості, але дійсно потрібних кан-

дидаток на збирання цінової інформації слід шукати серед заміжніх і моло-

дих. Тільки коли складається власний сімейний бюджет, жінки починають 

підсвідо сприймати значущість цін. 

4. Нові інформаційні технології. Для прискорення збирання цінової 
інформації, а одночасно і для скритності використовуються різні технічні 
засоби. Тут у наявності три здобутки науково-технічного прогресу. Всі вони 

вже апробовані, тому відразу дамо оцінку кожному. 

Перший – диктофон. Людина, що сама ходить по магазину та щось 

бурмоче собі під ніс, виглядає трохи дивно і може зійти за божевільного. А 

справа у тому, що фахівці придумали ідеальний спосіб збирання інформації 
за допомогою диктофона. Особливо він вдалий для роботи в супермаркетах. 

Два збирача інформації ходять між стелажами і ніби розмовляють між со-

бою. Здалеку здається, що вони сперечаються про щось, переконують, звер-

тають увагу один одного то на один товар, то на інший. Насправді вони по 

черзі наговорюють ціни на диктофон, який перебуває в одного з них. 

Другий здобуток НТП – відеокамера. Є хороші моделі, що за зовніш-

нім виглядом нагадують фотоапарат. Якщо повісити таку відеокамеру на 
шию і пройтися вздовж прилавків або стелажів, то потім можна буде зібрати 

цінову інформацію за відзнятим матеріалом. Цей процес трудомісткий, ви-
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магає високої кваліфікації при зйомках та погано працює в магазинах торгі-
влі, оскільки скла прилавків відблискують. 

Нарешті, третій здобуток НТП – спеціалізовані кишенькові комп'юте-
ри для збирання цінової інформації. 

Втім, прогрес не зупинити, і останніми роками з'явилася велика кіль-
кість електронних записників. За допомогою хороших програмістів вони 

швидко перетворюються на зручні реєстратори цінової інформації, що до-

зволяють прискорити процес і навіть збільшити асортимент моніторингу без 
особливих втрат для якості інформації, що збирається. 

 

9.2. Аналіз ринкових ситуацій в конкурентній розвідці 
 

Раніше були розглянуті лише два варіанти динаміки взаємозв’язку 

двох параметрів «ціна – наявність товару». При цьому щодо наявності вза-
галі розглядався тільки один варіант – зменшення наявності товару на ринку 

і два крайні варіанти за ціною – підвищення і зниження. Тепер розглянемо 

повний спектр ситуацій, коли змінюються три параметри: середня ціна, роз-
кид цін і наявність товару (таблиця 9.1) (плюсом позначено зростання пока-
зника, мінусом – його зниження). 

 

Таблиця 9.1 – Варіанти ринкових ситуацій 

Середня 

ціна 
Розкид 

цін 

Наявність  

товару у всіх 

конкурентів 

Коментарі 

- - - «Тихе» закриття ринку з випадковими по-

купцями 

- - + Перша стадія затоварення, ростуть запаси 

товарів у продавців 

- + - «Нервове» скидання товару, як правило, – 

симптом довгочасного зниження цін 

- + + Підвищення кількості каналів наповнення 

ринку, товар починає надходити від опто-

виків за різними цінами 

+ - - Збільшення цін у зв’язку з ростом товар-

ного дефіциту, покупці шукають, де деше-
вше 

+ - + Уніфікація цін, скорочення кількості кана-
лів поставки 

+ + - «Гра» продавців на товарному дефіциті 
+ + + Випереджуюче задоволення попиту 

Джерело: розробка авторів. 
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З таблиці 9.1 випливає, що в кожному типі ринкової ситуації небезпе-
ку становлять різні переваги конкурентів. В одному випадку слід побоюва-
тися того, у кого простіше з обіговими коштами, в іншому – того, хто опе-
ративно коригує ціни. Відповідно і завдання для конкурентної розвідки бу-

дуть різними. В одному випадку слід виявляти схему прийняття рішень про 

ціни всередині компанії-конкурента. В іншому – аналізувати зв'язку конку-

рента з банками та іншими кредитними установами. У попередніх розділах 

ми переконалися, що цінова конкуренція – лише незначна частина конкуре-
нції. Але це була скоріше декларація, хоч і з аргументами. 

 

Таблиця 9.2 – Небезпеки конкурентів 

Середня 

ціна 
Розкид 

цін 

Наявність то-

варів у всіх 

конкурентів 

Коментарі 

- - - Виграють ті конкуренти, у яких краще 
розташовані торговельні точки або щіль-

ніший зв'язок з постачальниками 

- - + Виграють ті конкуренти, у яких вища за-
безпеченість оборотними засобами, яким 

легше їх поповнити 

- + - Виграє той конкурент, який менше нервує 
і краще прогнозує 

- + + Виграють конкуренти, які вже засвоїли 

найбільш вигідний канал поставок 

+ - - Виграють конкуренти, які вже засвоїли 

найнижчі ціни 

+ - + Виграє той конкурент, який стабільно збе-
рігає канали поставок, вміє домовитися 

про єдині ціни з іншими учасниками рин-

ку, у якого краща забезпеченість оборот-
ними засобами 

+ + - Виграють конкуренти, які здатні операти-

вно змінювати ціни та відстежувати дина-
міку наявності товарів у інших продавців 

+ + + Виграє той конкурент, який завчасно під-

готувався до цього періоду і який точно 

знає, коли цей період закінчиться 

Джерело: розробка авторів. 

 

Зараз бачимо, що цінова конкуренція займає не більше від восьмої ча-
стини конкуренції в сфері товарів і послуг, що вона доречна і небезпечна 
тільки тоді, коли збивається ціна, а розкид цін і наявність товару на ринку 
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зростають. Але є ще сім варіантів, в рівній мірі ймовірних, які не мають від-

ношення до конкуренції за цінами. А крім того, є конкуренція у якості, в 

іміджі та ін. (таблиця 9.2.) 

Коментарі в останніх стовбчиках таблиць 9.1 і 9.2 написані для деяко-

го абстрактного ринку, характерна особливість якого – наявність великого 

розкиду, великої кількості торговельних точок, в яких продаються товари 

конкурентів. 

 

9.3. Цінова конкуренція як приватне завдання конкурентної  
розвідки 

 

Головна загадка прикладної економічної науки (та й офіційної статис-
тики теж) полягає в тому, що ціни пропозиції (без будь-яких на те підстав) 

трактуються як ціни фактичних угод. Чому це відбувається на Заході, не 
зрозуміло, схоже на загальне затемнення умів. А в нашій країні це можна 
пояснити світлим радянським минулим, коли ціни встановлювала держава, і 
за іншою ціною більшість товарів у відкритій (невідомчій) роздрібній торгі-
влі купити було не можна [50, c. 45]. 

У попередньому підрозділі описувався новий підхід до аналізу цін, 

але свідомо обійденим залишилося питання про те, що ціни, які призначає 
ваш конкурент, – це елемент його уявлень про світ, і вони не відображають 
реальний стан справ. Простіше кажучи, ціна, яка нам відома, – це ціна не-
проданого товару. На цій простій думці й побудовано всю концепцію аналі-
зу цін і наявності товару в конкурентній розвідці. Конкурент був би для роз-
відника недоступним, якби не головна обставина – йому потрібні клієнти, 

покупці, замовники. Для них він постійно видає інформацію про ціни, тари-

фи та наявність товару. Видаючи цю інформацію, конкурент постійно, сам 

того не бажаючи, проговорюється про те, що у нього відбувається. Потрібно 

тільки уважно придивитися до тієї інформації, яку він вважає загальнодо-

ступною. 

Найчастіше біда конкурентної розвідки – це трата великих ресурсів на 
отримання непотрібної інформації. Доводиться, наприклад, іноді перекону-

вати бізнесмена в тому, що йому не слід підслуховувати розмови конкурен-

тів. Це і протизаконно, і аморально. Але більш того, це і зайве. Досить сфо-

рмувати у конкурента спокусу, наприклад, супервигідної угоди або загрозу 

втратити гроші, щоб у нього виникла потреба в особистій зустрічі з кимось 

для нього важливим (інвестором, дійсним господарем його фірми, банкіром, 

«дахом» тощо). Головне – дізнатися, з ким буде (або була відразу після цієї 
звістки) зустріч, і тоді можна передбачити і напрямок міркувань конкурен-
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та. Можна вгадати навіть той спосіб, яким він збирається вирішити пробле-
му, що постала перед ним і була згенерована вами. Причому необов'язково 

стежити за ним, часом досить подзвонити секретареві та дізнатися, куди 

конкурент відправився або хто у нього зараз в кабінеті. 
Точно така ситуація і з даними про ціни та наявність товару. Зазвичай 

і не потрібно доповнювати ці дані якоюсь прихованою, надсекретною інфо-

рмацією, в них є майже все, що потрібно. 

 

----------*---------- 

 

Вправа. Цінова війна на конкурентному ринку 

Припустимо, ми вивчаємо ціни конкурентів і нам потрібно 

побудувати ефективну схему дій конкурентів при призначенні ціни на 
товар, який вони продають і який ви теж хочете продавати [50, c. 46]. 

Як зазвичай будується графік розподілу цін? По осі абсцис відклада-
ються значення ціни, по осі ординат – кількість продавців, які призначили 

відповідну ціну (рисунок 9.1). 

 

 

 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                  Ціни за зростанням 

 

Рисунок 9.1 – Цінова війна на конкурентному ринку – 1 

Джерело: [51, c. 97]. 

 

І перший крок до «мертвої» науки зроблено. Яку лінію, паралельну осі 
ординат, ми не провели б, в отриманому перерізі розподілу можуть вияви-

тися найрізноманітніші наші конкуренти. Якщо мова йде про ліву частину 

графіка (низькі ціни), то одні призначили низьку ціну тільки для того, щоб 

швидко збути товар, у якого закінчується термін придатності, інші – тому 

що цілеспрямовано прагнуть вас «підсадити». Якщо говорити про праву ча-
стину графіка (високі ціни), то одну і ту саму ціну можуть призначити і той 

конкурент, який вийшов на неї, поступово підвищуючи ціну і переконав-

шись, що попит не падає, і той, хто зробив це по недомислу і терпить збит-
ки. Іншими словами, об'єднуємо в одну групу різних конкурентів. 

В 

Де мій конкурент на цьому 

масиві? 

К
іл
ьк
іс
ть

  
пр
од
ав
ці
в 
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Впорядкуємо всіх продавців за зростанням ціни на товар, який вони 

продають. Будемо відкладати по осі абсцис отримані нами позиції продав-

ців, а по осі ординат – значення ціни (рисунок 9.2) 

Конкурент, який вас зацікавив, знаходиться  на початку «полички», 

тобто на нижній межі найпоширеніших цін. Практично немає конкурентів, 

які продавали б товар трохи дешевше, але дуже багато тих, хто продає тро-

хи дорожче. Цей вид графіка активно використовується при дослідженнях 

конкурентів вже більше ніж 20 років [78; 81; 82]. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Номера продавців за зростом ціни 

Рисунок 9.2 – Цінова війна на конкурентному ринку – 2 

Джерело: [51, c. 98]. 

 

Зрозуміло, що більш точним відображенням реальності, в даному ви-

падку було б з'ясування причин і мотивів, за якими ваш конкурент виявився 

саме в цьому місці лінії. Але замість цього, як виявилося, досить припусти-

ти, що він призначає ціну так: отримавши товар, йде до своїх конкурентів і 
дивиться, яку ціну призначили вони. Потім приймає рішення призначити 

ціну вищу або нижчу. 

Оскільки максимальна ймовірність того, що він зустріне найпошире-
нішу (модальну) ціну, то і рішення його буде прийнято щодо цієї ціни. Зро-

зуміло, що не всі ваш конкуренти приймають рішення про призначення ціни 

згідно з такою процедурою. Але давайте продовжимо наші міркування, в 

чому нам допоможе рисунок 9.3. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                   Позиції продавців за зростом ціни 

 

 

Рисунок 9.3 – Цінова війна на конкурентному ринку – 3  

Джерело: [51, c. 99]. 
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Рівень прийнятної ціни 

Це мій конкурент!

Конкуренти, які призначають ціну нижче прийнятої 

Усереднена ціна 

«Стеля» прийнятної ціни 

Конкуренти, які назначають ціну вище прийнятної

Ціна 
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Ми можемо підрахувати, скільки було тих, хто призначив ціну нижчу 

або вищу від прийнятної. Якщо більше тих, хто призначив ціну вищу, це 
означає, що конкуренти розраховують на сприятливу кон'юнктуру в най-

ближчому майбутньому, на те, що товар продадуть і за вищими цінами. 

Якщо ж серед конкурентів більше тих, хто призначив ціну нижчу від при-

йнятної, це означає, що вони в цілому орієнтується на погіршення ринкової 
кон'юнктури. 

Можна не рахувати конкурентів по головах, можна не ділити їх на три 

групи (песимісти, середняки, оптимісти) і порівнювати потім чисельність 

груп. Є більш просте рішення. Потрібно зіставити модальну і середню ціни. 

Якщо середня ціна нижча від модальної, це і означає переважання оптиміз-
му серед конкурентів. 

Сам конкурент може не знати, в якому місці цінової лінії він знахо-

диться. У цьому ви вже його переграли. Тепер черга за активними діями, які 
допоможуть його перемогти. 

 

----------*---------- 

 

Вправа. Точки зору на ціни: 

1. Динаміка цін – природний процес, ціни дають базову інформацію 

про стан ринку і зміни на ньому, майбутні зміни цін випадкові. 
2. Динаміка цін – результат чиїхось свідомих дій, в майбутніх цінах немає 
нічого випадкового. 

3. … 

4. … 

Запропонуйте свої визначення для обговорення. 

 

9.4. Цінова політика конкурента як об'єкт конкурентної розвідки 
 
Цінові війни можна розділити на дві основні категорії залежно від 

причини їх виникнення: 

– стихійні цінові війни; 

– цінові війни, викликані цілеспрямованими діями. 

Причиною стихійних (незапланованих) цінових війн часто є неточна 
інформація про цінову політику конкурентів. Наприклад, бувають такі ви-

падки, коли підприємство на кілька днів знижує ціни для обраних дистри-

б'юторів, а менеджери інших підприємств, не маючи точних даних, сприй-

мають це як нову політику конкурента і у відповідь теж знижують ціни. По-

чинається цінова війна [112, c. 59]. 

В 
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У цінових війнах проявляється, а нерідко реалізується так звана стра-
тегія «хижака», що є наслідком спочатку продуманих дій. Полягає вона в 

тому, що «хижак» тимчасово знижує ціни і закріплює їх, як правило, ниж-

чими від рівня змінних витрат. При цьому передбачається, що конкуренти 

на деякому етапі не витримають такого демпінгу, недоотримання прибутку і 
покинуть ринок. Після цього «хижак» зрозуміло, піднімає ціни. Передую-

чий цьому період, зрозуміло, може бути більш-менш тривалим – залежить 

від багатьох чинників: виду товарів і послуг, насиченості ними конкретного 

ринку тощо. По суті зацікавлене підприємство несе відносно короткостро-

кові збитки для отримання довгострокових переваг. Застосовувати таку 

стратегію може дозволити собі тільки сильне підприємство з диверсифіко-

ваними ринками і надійними джерелами фінансування, бо йому необхідно 

витримати низькі ціни довше від своїх конкурентів. 

Якщо підприємство, незважаючи на ризики та тимчасові втрати, все-
таки зважилося на використання цієї стратегії, йому потрібно подбати про 

достатню кількість товарів, здатних задовольнити попит на ринку. 

Іноді таке ціноутворення використовується для того, щоб змусити 

конкурента продати своє підприємство за низькою ціною і зайняти стано-

вище монополіста. У будь-якому випадку, якщо конкурента вдалося зму-

сити оголосити про своє банкрутство, зацікавленому підприємству слід за-
володіти його виробничими потужностями, а потім або почати їх експлуа-
тувати вже в рамках свого бізнесу, або вивести з даного ринку – наприклад 

перепрофілювати. В іншому випадку після того як ціни будуть встановлені 
на колишньому рівні, конкурент може спробувати ними знову скористати-

ся. 

З метою захисту від «хижаків» було застосовано такий превентивний 

засіб, як підписання з основними клієнтами довгострокових контрактів. На 
сам період можливого або очікуваного цінового обвалу слід максимально 

скоротити виробництво даного виду товарів, що дозволить знизити витрати. 

Крім того, якщо можливо, то краще на якийсь час переключитися на інше 
виробництво. 

Можливо також застосування граничного рівня ціноутворення – ор-

ганізація встановлює таку ціну і такий обсяг випуску продукції, при яких 

потенційним конкурентам нерентабельно виходити на ринок. Монополіст 

може не повністю задовольняти попит, виробляти менше продукції, ніж 

необхідно споживачам, а продавати її за завищеними цінами. Гарантією в 

цьому випадку будуть вільні виробничі потужності. Якщо раптом якесь 

підприємство вирішиться на конкурентну боротьбу, його дії легко можуть 

бути припинені введенням потужностей у дію і збільшенням виробництва 

350



продукції. При цьому монополіст знижує ціни до такого рівня, при якому 

вхід на ринок іншого підприємства буде нерентабельним. Іншими слова-

ми, підприємство може просто тримати в страху своїх потенційних кон-

курентів. 

Цінові війни можуть призвести до реальних негативних наслідків. 

Справа в тому, що цінова перевага триває порівняно недовго, оскільки кон-

куренти, як правило, швидко реагують на зниження цін і найчастіше захід 

закінчується тим, що підприємство зберігає колишню частку ринку, але на 
більш низькому рівні цін в цілому по галузі. Цінові війни негативно позна-
чаються на тому, як споживачі сприймають товар, оскільки вони починають 

приділяти більше уваги ціні товару, ніж його якості. Після закінчення війни 

попит на товари може знизитися, оскільки покупці звикають до низького рі-
вня вартості продукції і чекають, що він надовго збережеться. 

Виробничі потужності можуть не витримати цінову війну з конкурен-

тами. До того ж в процесі цінових війн нерідко змінюються власники виро-

бничих потужностей, але не кількість і можливості: або самі потужності 
просто консервуються, або перепрофілюються з можливістю відновлення 

виробництва. У цьому випадку раціоналізація галузі не відбувається. Як 

тільки ціни підвищуються, слабкі гравці знову починають виробляти проду-

кцію, тому важливо позбавити конкурентів можливості відновити виробни-

цтво при підвищенні рівня цін в майбутньому. Для цього проводять заходи 

щодо продажів обладнанням, передавання його в довгострокову оренду, 

скорочення персоналу, перепрофілювання виробництва та ін. 

За інших рівних умов вести цінові війни ризиковано, a виявитися їх 

об'єктом – небезпечно. Конкуренція повинна бути конструктивною, а не 

деструктивною. Якщо раптом треба було б відповісти на дії «агресорів», 

то краще вибрати хід, не пов'язаний зі зниженням ціни. Можна, напри-

клад, підвищити рівень і якість обслуговування, прискорити терміни до-

ставки товарів і т. п., тобто направити свою діяльність на те, щоб підви-

щені порівняно з конкурентними ціни були виправдані в очах покупця. У 

рекламі продукції також краще підкреслювати якісні характеристики, ніж 

вартісні. 
Ніколи не потрібно робити зниження цін у відповідь на одне тільки 

єдине свідчення зниження цін іншим підприємством. Втрати через сповіль-

нену реакцію можуть виявитися нижчими, ніж при повномасштабній ціно-

вій війні. Відповідні дії повинні бути зваженими та прорахованими. Якщо 

підприємство не має наміру проводити цінову війну і тим не менше вирішує 
знизити ціни, керівництву необхідно, якщо можливо, поінформувати своїх 

конкурентів про те, чим це викликано. 
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Якщо ж підприємство має намір збільшити свою частку на ринку, то, 

всі дії слід здійснювати поступово. В іншому випадку це скоріше викличе 
відповідну реакцію з боку конкурентів. 

Цінова війна найчастіше є останнім прийомом, до якого вдаються під-

приємства на ринках з низькою диференціацією товарів і послуг і високими 

бар'єрами для виходу з галузі. Це призводить до деградації ринків: прагнучи 

за всяку ціну залучити споживачів, конкуренти все більше знижують ціни та 
позбавляють себе частки прибутку. У результаті вкладення в розвиток ско-

рочуються і придбання конкурентної переваги, заснованої не так на ціні, як 

на унікальній властивості продукту, стає неможливим. 

Виходів з цієї ситуації є два: 
– диференціювати підприємство на основі більш тонкої сегментації 

ринку; 

– розробити технологічні інновації та отримати доступ до унікальних 

ресурсів, які дадуть можливість радикально знизити витрати та ціни таким 

чином, що конкуренти не витримають тиску і залишать ринок [112, c. 60]. 

У будь-якому випадку цінова війна як затяжне явище виявляється 

злом для всіх учасників ринку. 

Як вже було зазначено, існує безліч способів боротьби з ціновою вій-

ною. Наприклад, можна створити ексклюзив – у цьому випадку цінова кон-

куренція неможлива в принципі. Також можна застосувати методику заплу-

тування клієнта. Так діють, наприклад, сотові оператори – вивчаючи тариф-

ні плани, споживач не може їх порівняти. Кінцева вартість послуг склада-
ється з абонентської плати, плати за розмови всередині мережі та з іншими 

мобільними номерами, роумінгу тощо. Таким чином, цінова війна не вини-

кає, так як ціни непорівнянні. 
Можна знайти гідну аргументацію високої ціни на товари та послуги 

підприємства. Воно заявляє дещо вищу ціну, ніж конкуренти, але при цьому 

пропонує клієнтам реальну відмінність своїх товарів або послуг від альтер-

нативних пропозицій. Ціна – важливий, але не єдиний атрибут товару, тому 

можна привернути увагу споживача до позитивної відмінності товарів чи 

послуг підприємства, відсунувши таким чином ціну на другий план. Міняти 

аргументацію можна за допомогою таких методів стратегічного маркетингу, 

як маркетингові війни, що підрозділяються на так звані флангові та парти-

занські: 
– з точки зору «флангових» війн, підприємство має запропонувати то-

вар, який змінить вибір покупців на його користь; 

– для застосування стратегії «партизанської» війни підприємству необ-

хідно знайти сегмент, на який ніхто не претендує. 
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Деякі правила, пов'язані з ціновими війнами, полягають у такому: 

– не треба знижувати ціни лише тому, що так чинять усі навколо, але і 
неприпустимо ігнорування реалій, що мають місце. Найчастіше першими 

про падіння цін дізнаються від своїх клієнтів менеджери з продажу і відразу 

ж йдуть до керівника з пропозицією вжити заходи у відповідь. Керівництву 

насамперед слід перевірити достовірність отриманої інформації. Наприклад, 

можна задати клієнту запитання про те, на скільки підприємство знизило 

ціни. Якщо клієнт відмовляється назвати конкурента, то такі відомості слід 

вважати недостовірними. Якщо ж він називає підприємство, необхідно про-

довжити з'ясування істини. Для цього розумно поговорити з іншими клієн-

тами, проаналізувати динаміку їх закупівель у вашого підприємства. В да-
ному випадку – спробувати провести переговори з клієнтом від імені вига-
даного підприємства. Якщо інформація підтвердиться, то спочатку керівни-

ку варто спробувати використовувати методи, запропоновані на цьому під-

приємстві. Якщо вони не спрацюють, доведеться знизити ціну; 

– до зниження цін необхідно підходити творчо. Як одну з робочих ідей 

можна запропонувати «асиметричність» – підприємство знижує ціну не на 
той самий товар, що конкурент, а на той, який приносить йому максималь-
ний прибуток, і таким чином наносить удар по джерелу фінансового благо-

получчя конкурента і змушує його замислитися про доцільність продовжен-

ня цінової війни; 

– будь-яка розпродаж повинна мати причину і бути обмежена в часі. 
Якщо це не виконується, клієнти починають сприймати занижену ціну не як 

тимчасову, як постійну. Згодом буде вкрай складно її підвищити; 

– знижувати ціни можна тільки на зрілому ринку, але в ситуації, коли не 
сформувалося коло постачальників, покупців, a головне – канали поширен-

ня інформації між ними. За таких умов зниження ціни подвійно нерозумно, 

оскільки споживачі просто не дізнаються про акцію вчасно; 

– необхідно переконатися в отриманні вигоди кінцевим користувачем, 

що можливо далеко не завжди. Однак в будь-якому випадку необхідно до-

класти максимум зусиль до того, щоб цінова знижка не осідала у посеред-

ника, тобто усередині каналу розподілу. Вона повинна витрачатися на збі-
льшення обсягу закупівель шляхом залучення нових клієнтів або збільшен-

ня продажів існуючим. Іншими словами, треба домогтися такого становища, 
щоб посередник працював не «з прибутку», а «з обороту». 

Якщо ціна на ринку падає, то швидше за все доведеться її знизити, але 
колись треба спробувати реалізувати з клієнтами варіант, при якому при не-
змінності сум угод кількість товару буде збільшуватися – у такому випадку 

вдасться збільшити обсяг продажів в цілому по підприємству і поліпшити 
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структуру продажів клієнту. Уникнути цінових війн також можна декілько-

ма способами. Можна, наприклад, співпрацювати з конкурентами. Це, зви-

чайно, найменш витратний спосіб, але він не завжди може бути застосова-
ний на практиці. Чим більше суперників на ринку – тим простіше конкуру-

вати. Але якщо один з конкурентів починає трохи випереджати інших, то 

зробити це буде важче. А ось коли один з лідерів явно домінує на ринку, то 

для того щоб об'єднатися проти нього, дійти до згоди іншим суперникам 

буде легше. 
Якщо в галузі спостерігається зростання, то є шанс домовитися з кон-

курентами про співпрацю. Підприємство може активізувати конкурентну 

боротьбу шляхом пропозиції нових видів товарів і послуг. Але і конкурен-

там легше і швидше повторити саме таку інновацію, в зв'язку з чим не слід 

робити її єдиним напрямком в тактиці. Технологію виробництва, а також 

стратегію технічного розвитку повторити набагато складніше, оскільки на 
це потрібно більше часу. Найскладніше повторити маркетинг, культуру і 
філософію, це прищеплюється роками і навіть десятиліттями. 

Для успішного розвитку бізнесу підприємства необхідно розробити 

оптимальну стратегію конкуренції, яка підходить йому за конкретних умов. 

Конкурувати можна або на всьому ринку в цілому, або в якійсь його окремо 

взятій ніші. Якщо вибирається весь ринок, то тут можливі два варіанти кон-

куренції:  
1) стати ціновим лідером, тобто надати клієнтам найнижчі ціни. Страте-

гія лідерства вимагає від підприємства дотримання кількох умов, як то: особ-

ливої культури організації, яка виключає витрати (економічні офіси, обмежені 
виплати персоналу); нетерплячості до будь-яких витрат, а також безперервно-

го за ними контролю. Основна мета такої стратегії полягає в зниженні витрат 
як засобу встановлення у подальшому найнижчих цін на свою продукцію;  

2) виділитися в свідомості клієнта чимось унікальним. Цей варіант 
підходить для тих підприємств, які продають товар або надають послуги за 
вищою ціною. У цьому підприємство має залучити клієнта чимось іншим, 

щоб він купував товар за запропонованою ціною. Наприклад, підприємство 

може запропонувати більш високу якість, сервіс, обслуговування або виді-
литися особливим іміджем подачі товару. 

Стратегія диференціювання заснована на технічній перевазі товарів 

(робот, послуги), комплексному обслуговуванні клієнтів. До того ж мене-
джмент підприємства повинен створити в свідомості споживача враження, 

що цінність його виробу вища, ніж цінність аналогічної продукції у підпри-

ємства-конкурента. У цілому можна охарактеризувати цей варіант як варі-
ант якості та орієнтації на споживача. 
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Нерідко буває доцільним лідирувати за якоюсь однією характеристи-

кою. Наприклад, підприємство-постачальник має визначитися, чим вона бу-

де відрізнятися від своїх конкурентів: або тим, що на його складі найбіль-

ший асортимент товарів, або тим, що воно здійснює оперативну доставку 

товарів. Відрізнятися може і товар, і деякі інші підходи. 

Що стосується конкуренції в окремо взятій ніші, то вона заснована за-
звичай на двох факторах: або у підприємства більш низькі витрати, ніж у 

суперників, або воно пропонує щось відмінне в своїх послугах і товарах. 

Відносно цінової конкуренції може бути доцільним таке: 
– створити систему знижок; 

– розділити продукт і послугу; 

– використовувати психологічну ціну. 

 Якщо конкуренти ціни знизили, може бути доцільним таке: 
– знизити ціни товарів і (або) послуг; 
– підвищити їх якість; 

– підвищити якість з одночасним підвищенням цін на товари і (або) послуги; 

– запропонувати «дешевий» товар. 

Однак для прийняття будь-якого із зазначених рішень необхідна до-

статня інформаційна база даних про конкуруючу організацію – причому не 
тільки стан її справ у конкретний нетривалий період часу, але і, що набагато 

важливіше, тенденції дій конкурента в частині встановлення цін на товари 

(роботи, послуг), а це якраз і має бути забезпечено проведенням заходів 

конкурентної розвідки. 

Цінова політика організації складається в розробці цін товарів, скла-
данні сітки цін на кожен виріб на різних етапах його життєвого циклу зале-
жно від ринків збуту. 

Залежно від обороту продукції встановлюється таке: 
а) закупівельні ціни, що застосовуються в основному на сільськогос-

подарську продукцію; 

б) оптові ціни, які використовуються при придбанні продукції вироб-

ничо-технічного призначення; 

в) відпускні ціни, що застосовуються аналогічно оптовим цінам при 

закупівлі промислової продукції та встановлюються організаціями – вигото-

влювачами цієї продукції; 
г) роздрібні ціни, які застосовуються при реалізації населенню як то-

варів народного споживання, так і продукції виробничо-технічного при-

значення. 

Особливе значення ціни товару полягає в тому, що в очах покупця  

найбільшою мірою (порівняно з іншими фінансовими інструментами) при-
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вабливість товару визначається його ціною. У зв'язку з цим важливе значен-

ня має питання про те, як правильно встановити ціну пропонованого товару, 

так як від цін багато в чому залежать досягнуті комерційні результати, а ві-
рна або помилкова цінова політика чинить довгостроковий (позитивний або 

негативний) вплив на всю діяльність організації. 
При формуванні цінової політики в цілому та ціни конкретного товару 

слід враховувати типи покупців: 

1) економні покупці, що звертають особливу увагу на ціну, якість і 
асортимент продукції; 

2) персоніфіковані покупці, для яких більше значення мають імідж 

продукції, обслуговування і ставлення виробника і менше – ціна цієї про-

дукції; 
3) апатичні покупці, які основну увагу приділяють зручності викорис-

тання товару, що купується незалежно від його ціни, та ін. [112, c. 63]. 

Встановлюючи ціни на продукцію (товари), треба аналізувати, який з 
вищевказаних типів покупців переважає, яка кількість товарів може бути 

реалізована цим типам покупців і чи можна відшкодувати всі зроблені ви-

трати на виробництво і реалізацію вищевказаної продукції (товарів) і отри-

мати при цьому вагомий прибуток. 

Формуючи цінову політику, необхідно відповісти на запитання, які 
витрати має мати організація для отримання прибутку при існуючих ринко-

вих цінах. Тому конкурентна розвідка повинна бути направлена, як уже за-
значалося вище, на виявлення витратної частини діяльності конкуруючої 
організації. На основі порівняльного аналізу витратних частин моделей фі-
нансово-господарської діяльності конкурента і зацікавленої організації мо-

жна розробити заходи щодо забезпечення конкурентоспроможності в час-
тині зниження або перепрофілювання здійснюваних витрат. 

 

9.5. Метод віртуальних продажів і покупок 
 

Слово «віртуальний» використовується в даному випадку не зовсім 

правомірно, але так вже склалося. Йдеться про фактичні купівлі, які 
зроблені не вами, а кимось іншим, так що для фактичного покупця дана 

покупка аж ніяк не віртуальна. Метод добре показав себе в роботі з рин-

ком нерухомості, і його з повною гарантією можна застосовувати і на 

інших ринках з великими обсягами разових угод [50, c. 51]. 

Метод віртуальних продажів / купівель корисно використовувати 

стосовно до конкурентних ринків з відносно рідкісними і індивідуалізо-

ваними об'єктами, що виставляються на продаж. До таких можна віднес-
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ти (крім об'єктів нерухомості) земельні ділянки, підприємства, унікальне 

обладнання, великі транспортні засоби, судна, предмети мистецтва, ін-

телектуальну власність і т. п. 

Складається метод у такому. За спеціальною схемою будується ви-

бірка об'єктів, виставлених на продаж (ціни пропозиції). Потім періоди-

чно перевіряється, чи не продані ці об'єкти. Кожен об'єкт має певні спо-

живчі характеристики, наприклад стосовно об'єктів комерційної нерухо-

мості це місце розташування, площа та ін. Якщо ваш замовник інвестує 
кошти в нерухомість, йому буде цікаво, які категорії об'єктів продані 
першими, а які довго затрималися в продажу. 

Через деякий час зроблена вибірка «розсмоктується», і її доводить-

ся відновлювати. По квартирах у новобудовах це доводиться робити раз 
на квартал, а на більш динамічному (через менші кількість об'єктів) рин-

ку комерційної нерухомості – раз на 2 міс. 

Кожен замір зробленої вибірки фіксує відхід з ринку якоїсь части-

ни об'єктів. Такого розміру збирання інформації проводиться для ринку 

об'єктів комерційної нерухомості раз на 2-3 тижні. Таким чином, для 

двомісячного циклу вибірок на одну вибірку доводиться одне початкове 

збирання інформації, два проміжних і одне заключне. 

В результаті отримуємо три точки змін. При цьому ми можемо обме-
житися якісними визначеннями двох типів: «зависли» і «продавалися непога-
но». Витримуючи стиль позначень попередньої таблиці, замінимо слово «за-
висли» мінусом, а «продавалися добре» – плюсом. Тоді отримуємо таблицю 

9.3. На практиці мінус ставиться при малих (одиничних) продажах. 

 

Таблиця 9.3. – Склад ринкових ситуацій – 1  

За 2  

тижні 
За 5  

тижнів 

За 2  

місяці 
Коментарі 

- - - Повний застій на ринку нерухомості да-
ної категорії 

- - + Вкрай млявий ринок 

- + - Різнорідний склад покупців нерухомості 
- + + Високий розкид цін 

+ - - Високий розкид можливостей 

у продавців 

+ - + Мінливість політики продавців 

+ + - Висока роль реклами та маркетингу 

+ + + Активний стабільний ринок 

Джерело: [50, c. 51]. 
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Тепер ми готові зробити вирішальний крок на шляху до оцінки конку-

рентів на ринку нерухомості. Цей крок повністю відповідає тому, що ми 

зробили раніше стосовно конкурентів на всіх ринках взагалі. Далі визначи-

мо їх ситуативну небезпеку (таблиця 9.4). 

 

Таблиця 9.4 – Склад ринкових ситуацій – 2 

За 2 тижні За 5 тижнів За 2 місяці Коментарі 
- - - Виграють ті конкуренти, які в змозі 

жити тривалий час 
- - + Виграють конкуренти, які можуть 

зачекати 1-2 міс. 
- + - Виграють ті, хто активний 

в рекламі 
- + + Перемагають конкуренти, які не за-

хоплюються демпінгом 

+ - - Виграють ті конкуренти, у яких 

кращі об'єкти для продажу 

+ - + Виграють ті, хто орієнтований 

на швидкі операції з нерухомістю 

+ + - Виграє той, хто тривалий час акти-

вний в рекламі та маркетингу 

+ + + Перемагають певні групи продав-

ців, які вгадують співвідношення 

ціна–якість 

Джерело: [50, c. 51]. 

 

Спрощення такого підходу в тому, що мінус в таблиці може означа-

ти дві ситуації: «не продається, тому що не купують» і «не продається, 

тому що все розпродано». Ясно, що це стосується тільки тих рядків в таб-

лиці, в яких в перших стовбчиках стоїть, принаймні, хоч один плюс (хоч 

щось продавалося), а в останньому стовпці обов'язково мінус (вже нічого 

продавати). Таких рядків в таблиці всього три (третій, четвертий і сьо-

мий). Потрібно кожен з них розділити на два. Те ж потрібно зробити з 
усіма рядками, в яких в стовпці «за 2 місяці» стоять плюси. Таких рядків 

чотири, і замість них потрібно записати вісім рядків, які будуть відрізня-

тися за критерієм «продано не все» – «продано все». Всього вийде 15 ря-

дків, кожен з яких аналізується через зіставлення з іншими рядками (від-

мінності в наповненні, в структурі продавців-конкурентів, в характерис-
тиках і т. п.). Зазвичай, якщо далі аналізується кілька категорій об'єктів 

(наприклад офісні приміщення, міські земельні ділянки різного розміру і 
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місця розташування і т. п.), то вони групуються в небагатьох з 15 рядків, 

зазвичай в 2-4. 

Якісний аналіз подій, що відбуваються на ринку, завершено. Тепер 

можна аналізувати, яку роль відіграють ціни одного квадратного метра жи-

тла або одного гектара площі. А може бути, конкурент перемагає зовсім не 
цінами, а вдалим місцем розташування своїх об'єктів, найкращим оформ-

ленням документів на них або масштабами, що різко збільшують ліквід-

ність. Все це тепер доведеться перевіряти традиційними статистичними ме-
тодами. 

 

----------*---------- 

 
Вправа. Коригування таблиць 9.1–9.4: з якими мінусами та 
плюсами у зазначених таблицях ви згодні або не згодні? 

 

----------*---------- 

 
Контрольні запитання 

1. Як ви можете пояснити політику подвійного ціноутворення 

на ринку продавця товару? 

2. У чому полягають особливості конкуренції у призначенні ціни? 

3. Чим термін «призначення ціни» (pricing) відрізняється від терміну 

«ціноутворення»? 

4. Чому для конкурентної розвідки виявленню мотивів призначення 

ціни на товар, що продається конкурентом, надається одне з надзвичайно 

важливих значень? 

5. Назвіть нецінові види конкуренції в продукції. Наведіть приклад, як, 

використовуючи інформацію в області нецінової конкуренції, можна при-

йняти ефективні управлінські рішення. 

6. У чому, крім продукції (якість, ціни), конкурують компанії? Наве-
діть приклади класу задач для конкурентної розвідки. 

7. Чому аналіз фінансових можливостей конкурента відкриває великі 
перспективи з точки зору конкурентної розвідки? 

8. У чому полягає особливості конкуренції у маркетингу і рекламі? 

9. З якими причинами можуть бути пов'язані несезонні коливання цін? 

10. У результаті демпінгової операції роздрібні ціни, як правило, ста-
ють вищими (нижчими) від вихідних (виберіть варіант відповіді). 

11. Поясніть, чому за українських умов в результаті демпінгу роздрібні 
ціни практично ніколи не повертаються до вихідного рівня? 

В 

? 
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12. Які висновки складно зробити, аналізуючи динаміку середньої ці-
ни, розкиду цін і наявності товару? Наведіть конкретні приклади відповід-

них ринкових ситуацій. 

13. Які переваги виникають у конкурента в разі, коли зростає середня 
ціна, збільшується розкид цін, а наявність товару на ринку падає? Чи ви-

грають від цієї ситуації конкуренти, які в змозі оперативно змінювати ціни і 
відстежувати наявність товару у інших продавців? Наведіть аргументи. 

14. Що таке метод «віртуальних» покупок? 

15. Прокоментуйте дві точки зору на ціни: «Динаміка цін – природний 

процес, ціни дають базову інформацію про стан ринку і зміни на ньому, 

майбутні зміни цін випадкові». «Динаміка цін – результат чиїхось свідомих 

дій, в майбутніх цінах немає нічого випадкового». 
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РОЗДІЛ 10 

КОНКУРЕНТНА КОНТРРОЗВІДКА АБО 
ЗБЕРЕЖЕННЯ БІЗНЕСУ І КОНТРОЛЬ НАД НИМ 

 
10.1 . Зміст системи захисту бізнесу 

 
Стратегія розвитку підприємства реалізується за умов невизначеності 

та неоднозначності перебігу економічних і правових процесів. У момент 
прийняття рішень практично неможливо отримати точні та повні дані про 

майбутній рід діяльності підприємств, про всі діючі або потенційні зовнішні 
та внутрішні фактори, у т. ч. несприятливі. Підприємству необхідно бути 

підготовленим до можливих небажаних змін в його функціонуванні. Най-

більш важливі сфери діяльності та компоненти структури повинні бути з 
високим ступенем захисту від небажаних змін [47, с. 56]. 

Виявивши шляхом аналізу основні можливі небажані зміни, можна 
передбачити заходи щодо нейтралізації або пом'якшення тих чи інших нас-
лідків небажаних змін. 

Порівняння витрат на проведення превентивних заходів щодо нейтралі-
зації або пом'якшення небажаних змін з оцінкою можливого збитку в разі їх від-

сутності може істотно змінити погляд керівника на необхідність таких витрат. 
Фактори небажаних змін – це об'єктивні чи суб'єктивні дії або рі-

шення, що тягнуть за собою небажаний розвиток подій. 

Фактори, що тягнуть небажані зміни, можна розділити на дві групи: 

1) передбачувані, тобто найвідоміші з теорії та практики; 

2) непередбачені, виявити які на стадії аналізу не було можливим. 

Одне з найважливіших завдань полягає в тому, щоб, створивши, регу-

лярну процедуру виявлення і оцінки факторів, звузити коло чинників другої 
групи. 

Одним з основних завдань захисту бізнесу є створення такої ситуації, 
коли недружнє підприємство не нападатиме в зв'язку з правовою неможли-

вістю це зробити і (або) надмірно високими витратами на здійснення такого 

нападу. 

Існують різні загрози безпосередньо для бізнесу підприємства, які по-

лягають в тому, що становище бізнесу може погіршитися (наприклад: зни-

ження контрольованої частки ринку; програш в тій чи іншій області конку-

рентам; зниження прибутковості тощо) за рахунок зовнішніх або внутрішніх 

факторів. 
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Для осіб, які контролюють бізнес підприємства, основна загроза поля-

гає в зниженні ступеня контролю, наслідком чого є втрата позицій в управ-

лінні підприємством. 

Таким чином, зміст терміну «захист бізнесу» полягає у такому: 

1. Збереження легальних і економічно обґрунтованих методів існую-

чого становища бізнесу і (або) рівня контролю над бізнесом. 

2. Якщо зберегти існуюче становище бізнесу і (або) рівень контролю 

над бізнесом неможливо, то збільшення легальними методами компенсації 
за втрату існуючого становища і (або) зниження рівня контролю. 

    Основні критерії системи захисту бізнесу: 

– легальність (законність) дій; 

– дотримання прав третіх осіб; 

– економічна обґрунтованість; 

– комплексність; 

– плановість; 
– безперервність у часі. 
Легальність (законність) дій із захисту бізнесу позначає відповідність 

таких дій вимогам і нормам законодавства. Якщо дії із захисту бізнесу неза-
конні, то вони можуть бути оскаржені в судових органах. 

Із законністю дій із захисту бізнесу тісно пов'язана проблема захисту 

прав третіх осіб, тобто осіб, інтереси яких зачіпають при виконанні заходів 

із захисту бізнесу, наприклад кредиторів при реорганізації. Дії, що форма-
льно не порушують вимоги законодавства, але фактично порушують права 
третіх осіб, також можуть бути визнані в судовому порядку незаконними. 

Економічна обґрунтованість дій із захисту бізнесу позначає їх відпо-

відність принципу збалансованості: якщо в одному місці щось убуває, то в 

іншому місці щось в такій самій кількості повинно прибути. Наприклад, 

продаж активів за ціною, нижчою від ринкової вартості, може бути оскар-

жено. 

Економічна обґрунтованість захисту бізнесу має ще один аспект – ви-

трати на проведення захисних заходів не повинні перевищувати той рівень, 

при якому втрачається економічний сенс таких заходів. 

Під комплексністю системи захисту бізнесу розуміється охоплення 

всіх необхідних для створення ефективної системи захисту сфер діяльності 
підприємства. 

Критерій плановості означає, що діяльність щодо забезпечення захис-
ту бізнесу здійснюється на основі єдиної стратегії, кожен учасник цього 

процесу діє логічно послідовно, виконуючи покладені на нього обов'язки та 
виконуючи поставлені перед ним завдання у встановлені терміни. 
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Система захисту бізнесу повинна діяти постійно, в іншому випадку 

ефективність її використання істотно знижується. 

 

----------*---------- 

 
Вправа. Навіщо потрібна контррозвідка 
Для виявлення та припинення спроб конкурентів отримати 

інформацію про ваше підприємство за допомогою спеціальних 

технічних засобів і шляхом вербування співробітників або засилання своїх 

людей необхідна контррозвідка. 
У наш час нелегальний оборот спеціальних технічних засобів входить 

до числа найбільш прибуткових кримінальних промислів, займаючи 3-те мі-
сце після торгівлі наркотиками та зброєю. Працівники спеціального керу-

вання, яке займається злочинам у сфері високих технологій, регулярно роз-
кривають гучні справи, пов'язані з нелегальним обігом апаратури для здійс-
нення підслуховування та підглядання. 

Обґрунтуйте наявність служби контррозвідки на знайомому вам під-

приємстві. 
Приклад. У Москві було припинено діяльність злочинної групи, що 

збувала прилади «Fly», які на вигляд нічим не відрізнялися від звичайного 

телефонного апарата. Однак за його допомогою, не покидаючи квартири, 

можна було прослуховувати будь-який телефонний номер на території Росії. 
Причому виявити прослуховування було практично неможливо: апарат на-
віть поліпшував якість зв'язку [118, с. 17]. 

Ці пристрої користувалися великим попитом. Купували їх в основно-

му служби безпеки комерційних фірм і кримінальні структури. Ціна одного 

апарата становила 4 500 дол. Розробляли та збирали прилади колишні пра-
цівники одного з оборонних НДІ. 

Звичайними «жучками» сьогодні нікого не здивуєш, і ринок наповню-

ється передовими технологіями, які дозволяють зазирнути в саме таємне. Та-
кими новинками є так звані клавіатурні закладки, за допомогою яких можна 
зняти інформацію з будь-якого комп'ютера на відстані до 500 м. За допомогою 

такої апаратури шпигують навіть за вищими керівниками спецслужб. 

Цей вид кримінального бізнесу процвітає, незважаючи на те, що бороть-
ба з нелегальним обігом спецзасобів постійно посилюється. Оперативники зі-
знаються, що продавців такої техніки за руку зловити дуже складно. Контро-

льні закупівлі, як правило, закінчуються провалом, так як на укладення угоди 

злочинці приходять зі спеціальною апаратурою і моментально виявляють при-

ховані відеокамери та мікрофони, якими користуються оперативники. 

В 
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----------*---------- 

 

Вправа. Ухвалення раціонального управлінського рішення в конку-

рентній розвідці [60, с. 21-22] 

Будь-яке управлінське рішення проходить через три стадії. 
1. З'ясування проблеми: 

а) збирання інформації; 
б) аналіз отриманої інформації; 
в) з'ясування актуальності; 
г) з'ясування, виявлення умов, за яких ця проблема буде вирішена. 
2. Складання плану рішення: 

а) розробка альтернативних варіантів рішення; 

б) зіставлення альтернативних варіантів з наявними ресурсами; 

в) оцінка альтернативних варіантів за соціальними наслідками; 

г) оцінка альтернативних варіантів за економічною ефективністю; 

д) складання програм рішення; 

е) розробка і складання детального плану рішення. 

3. Виконання рішення: 

а) доведення рішень до конкретних виконавців; 

б) розробка заходів заохочень і покарань; 
в) контроль за виконанням рішень. 

Запропонуйте схему, що складається з 7 стадій прийняття раціональ-

ного управлінського рішення в конкурентній розвідці. 
 

10.2. Економіко-правові ризики ринкової діяльності підприємства 
 

Невизначеність є однією з основних характеристик майбутнього. Не-
визначеність пов'язана з неповнотою і неточністю інформації про умови іс-
нування будь-якого об'єкта, у даному випадку – підприємства. Вище вже го-

ворилося про те, що підприємство функціонує за умов невизначеності пере-
бігу економічних і правових процесів. Наслідком невизначеності є ризики у 

здійсненні діяльності підприємства, що розуміються як можливість виник-

нення факторів небажаних змін і настання їх наслідків [47, с. 58]. 

Аналіз ризиків стосовно конкретної ситуації вимагає їх класифікації. 
Складність систематизації ризиків полягає в їх різноманітті, тому побудова 
єдиної класифікації практично неможлива. У літературі запропоновано ба-
гато класифікацій ризиків, пов’язаних з різними цілями та заснованими на 
різних ознаках. 

Виділяють такі основні види ризиків: 

В 
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– за природою виникнення: суб'єктивні, об'єктивні; 
– за масштабом: локальні, галузеві, регіональні, національні. міжнародні; 
– виходячи з етапу рішення проблеми: на етапі прийняття рішення, на 

етапі реалізації рішення; 

– за можливістю страхування: такі, що підлягають страхуванню, такі, 
що не підлягають страхуванню; 

– за сферою виникнення: зовнішні внутрішні; 
– за ступенем допустимості: допустимі, підвищені, критичні, катастро-

фічні (неприпустимі); 
– за сферою підприємницької діяльності: страхові, фінансові, техноло-

гічні, комерційні, продуктивні, юридичні, інноваційні, інвестиційні. 
Можлива класифікація ризиків і за іншими підставами. 

Щодо цілей захисту бізнесу пропонується така класифікація основ-
них ризиків: 

– ризики втрати конкурентної позиції підприємства; 
– ризики втрати доходів; 

– ризики настання відповідальності при невиконанні зобов'язань; 

– ризики втрати формального контролю над бізнесом; 

– ризики невідповідності господарських операцій вимогам законодавства. 
Оцінка ризиків – це експертні та формальні процедури їх аналізу, ви-

значення джерел виникнення, масштабів наслідків їх появи, нейтралізації, 
мінімізації та компенсації їх наслідків. До ризику слід підходити не як до 

незмінного параметра, а як до керованого, на який можна і потрібно вчиня-

ти керуючий вплив. Однак повне усунення ризиків неможливо. Метою ви-

вчення і аналізу ризиків є визначення рівня прийнятного ризику, який від-

повідає певному балансу між очікуваними вигодами та можливими погро-

зами. Прийнятний рівень ризику досягається за допомогою методів керу-

вання ризиками. 

Керування ризиком являє собою розробку і реалізацію економічно і 
юридично обґрунтованих для конкретного об'єкта заходів, спрямованих на 
зменшення початкового рівня ризиків до прийнятного рівня. 

Основною метою оцінки та керування ризиками є формування свідо-

мого ставлення до ризику, зниження ймовірності несподіваної появи факто-

ра ризику і прийняття необґрунтованих рішень. 

На практиці використовується безліч методів керування ризиками. 

Для досягнення цілей цієї роботи виділимо такі методи: 

– ухилення від ризиків; 

– локалізація ризиків; 

– розподіл ризиків; 
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– компенсація ризиків. 

Ухилення від ризиків – дії, що дозволяють повністю уникнути то-

го чи іншого ризику. Наприклад, ухилитися від ризику втрати активів 

можна шляхом продажу активів, від ризику невідповідності господарсь-

ких операцій вимогам законодавства – шляхом припинення господарсь-

ких операцій. 

Локалізація ризиків – дії, що дозволяють скоротити сферу впливу 

ризиків. Наприклад, для впровадження нової технології створюється венчу-

рне підприємство, проблемні активи переводяться на окрему юридичну осо-

бу, права володіння та користування активами поділяються між різними 

юридичними особами. 

Розподіл ризиків – дії, що дозволяють розподілити ризики між різ-
ними суб'єктами або в часі. Прикладом може бути диверсифікація видів дія-

льності, постачальників, інвестицій, перестрахування. 

Компенсація ризиків – дії, що дозволяють знизити ймовірність на-
стання наслідків ризиків і (або) частково або повністю відшкодувати втрати 

від виникнення наслідків ризиків. Прикладом є страхування ризиків, ство-

рення резервів, планування діяльності, прогнозування. 

В управлінні ризиками на підприємствах проявляється тенденція до 

відокремленого керування різними видами ризиків, які носять незалежний 

характер, що, як правило, зосереджено в різних структурних підрозділах. Це 
призводить до застосування не узгоджених між собою, а також зі стратегіч-

ними цілями підприємства методів і способів керування ризиками, до за-
тримок у виявленні нових видів ризиків, особливо на стику різних сфер фу-

нкціонування підприємств. 

На думку авторів, оцінювати, аналізувати, управляти ризиками необ-

хідно на рівні бізнесу в цілому. З точки зору захисту бізнесу, це передбачає 
застосування комплексного підходу, що охоплює практично всі сфери дія-

льності підприємства, під час виявлення, аналізу та керування факторами, 

які ведуть до небажаних змін. Особливо актуальним є  комплексний підхід 

при розгляді економічних і правових ризиків, взаємозв'язок і взаємозалеж-

ність яких в сучасному бізнесі досить високі. 
Система керування ризиками включає такі основні етапи, які фактич-

но і складають процес керування ризиками: 

– формулювання конкретних цілей керування ризиками; 

– комплексний аналіз ризику; 

– вибір і аналіз ефективності методу керування ризиками; 

– розробка програми керування ризиками, що включає планування, ви-

значення кадрового складу і організацію процесу керування ризиками; 
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– безпосередня реалізація процесу керування ризиками, що включає за-
безпечення процесу, керування і контроль; 

– контроль і коригування здійснюваних заходів. 

В останнє десятиліття в країнах з розвиненою економікою стала попу-

лярною концепція ризик-менеджменту в рамках всього підприємства. По-

ява і розвиток концепції пов'язані з усвідомленням зростаючих ризиків у бі-
знес-середовищі компаній та зростанням відповідальності вищої ланки ме-
неджменту. Американські дослідники концепції ризик-менеджменту відзна-
чають, що застосування концепції в компаніях веде до створення, збільшен-

ня і захисту вартості компанії на основі таких чинників: 

– знання ризиків, їх взаємозв'язку, наявність інформації про можливі 
компенсації, рівень ризику, який вважає прийнятним керівництво компанії 
та зацікавлені особи; 

– розуміння того, як ризик відбивається на фінансовому становищі та 
доходах компанії, а також відомості про ймовірності та рівні значущості 
всіх ризиків; 

– аналіз існуючих протиріч в ризик-менеджементі компанії та заходи 

щодо підвищення ефективності розподілу ресурсів з урахуванням ступеня 

ризику; 

– скорочення мінливості прибутку за рахунок розробки системи стиму-

лювання на основі ризику, пошуку нових можливостей фінансування та пе-
редавання ризику з використанням існуючої інфраструктури для керування 

ризиками. 

Розвиток концепції ризик-менеджменту тісно пов'язаний з розширен-

ням практики делегування повноважень щодо прийняття управлінських рі-
шень нижчим рівням організаційної ієрархії. Конкретні виконавці мають бі-
льший обсяг інформації про ризики, з якими стикаються за родом своєї дія-

льності, і розуміють, як їм запобігти. 

У рамках застосування концепції ризик-менеджменту в рамках всього 

підприємства значна увага приділяється підготовці співробітників різних рі-
внів до діяльності з оцінки та керування ризиками та їх інформуванню про 

цілі системи ризик-менеджменту і діяльності підприємства в цілому. На-
приклад, компанія Microsoft проводить політику вільного доступу кожного 

співробітника до інформації про діяльність компанії. 
Таким чином, ефективна система оцінки та керування ризиками, у т. ч. 

для захисту бізнесу, повинна бути комплексною і безперервною в часі. 
Захист від небажаних змін – обов'язкова функція будь-якої стійкої си-

стеми. В іншому випадку вона перестане існувати. 
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Ефективність системи захисту бізнесу – складова частина ефективнос-
ті бізнесу в цілому. Для виявлення методів зміни ефективності системи за-
хисту бізнесу та показників ефективності необхідно розглянути основні мо-

менти оцінки ефективності бізнесу в цілому. 

 

----------*---------- 

 

Вправа. Імовірність бізнес-ризику для вашого підприємства на ри-

нку (Б. Джилад) [61] 

Діловий світ згоден з тим, що за останні три десятиліття зовнішнє 
середовище стало набагато небезпечнішим. Керуючі працівники нарікають 
на те, що глобалізація, технологічні зміни, зрушення регулятивної діяльнос-
ті держави роблять більш істотним тиск конкуренції. Незважаючи на те, що 

всі знають, що світ став небезпечнішим, а фахівці обіцяють зростання рівня 

небезпеки в діловій сфері, 92 % опитаних менеджерів зізналися, що недавно 

(за останні кілька років) їх компанія, як мінімум, один раз була захоплена 
зненацька подією, досить значущою, щоб торкнутися ринкового становища 
їх організації в довгостроковій перспективі! 
 

Таблиця 10.1 – Результати опитування «Раннє попередження»: ризик і  
несподіванка (Академія конкурентної розвідки) 

Запитання: «Чи очікує вашу компанію зростання рівня бізнес-ризику на її 
ринках і в її галузях у перспективі 2-3 років?» 

44,1 % Досить імовірно 

36,3 % Ймовірно 

17,6 % В принципі, ймовірно 

2,0 % Навряд чи 

0,0 % Я не знаю 

Запитання: «Скільки разів, на вашу думку, за останні кілька років ваша 
компанія була захоплена зненацька подіями, здатними серйозно похитнути 

її ринкове становище в довгостроковій перспективі?» 

8,0 % Жодного 

68,0 % 1-3 рази 

24,0 % Більше ніж 3 рази 

Джерело: [61, с. 20]. 

 

Респондентами опитування були менеджери середньої ланки, які пра-
цюють переважно в корпораціях зі списку журналу Fortune-500. Як вийшло, 

В 
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що великі організації виявилися захопленими зненацька подіями, що викли-

кають стратегічну загрозу? 

Запропонуйте свої варіанти відповідей на запитання з таблиці 10.1 

стосовно до вашого підприємства і обґрунтуйте їх. 

 

----------*---------- 

 

Вправа. Види ризику в бізнесі (Б. Джилад) [61, с. 32] 

Словник визначає «ризик» як «можливість втрати». Більш точне 
визначення виявляється в теорії фінансів: «можливість отримання 

результату гіршого від очікуваного». Результати, що перевершують очіку-

вання, до ризиків не належать (хоча економісти можуть називати їх «зворо-

тним ризиком») [61, с. 32]. 

 

Таблиця 10.2 – Результати опитування «Раннє попередження»: види ризиків 

(Академія конкурентної розвідки) 

Запитання: «Яким з перерахованих ризиків, на вашу думку, найгірше ке-

рує ваша компанія?» Будь ласка, відзначте відповідні відповіді. 

10,3 % Флуктуації курсів валют 
5,6 % Загроза здоров'ю співробітників і покупців 

6,0 % Недбала робота співробітників 

6,4 % Флуктуації на фондовому ринку, що негативно позначаються на 
вартості цінних паперів, якими ви торгуєте 

6,9 % Провал піар-кампаній будь-яким керуючим працівником 

10,7 % Незадоволеність покупців майбутніми товарами або послугами 

17,2 % Введення конкурентами аналогічних або альтернативних «прори-

вних» товарів або послуг 
17,3 % Входження до вашого сегмента ринку нового конкурента з новим 

професійним досвідом 

8,6 % Поява постачальників, які об'єднуються на вашому ринку 

12,0 % Поява альтернативної технології, що заміщує попит на вашу про-

позицію 

Джерело: [61, с. 32].    

 

Якщо звичайний ризик чітко визначено в літературі, то у стратегічно-

го ризику визначення немає [61, с. 32]. 

Дайте своє визначення стратегічного ризику. Проаналізуйте таблицю 

10.2 і оберіть свої відповіді. 
 

В 
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----------*---------- 

 

Вправа. Реакція керівництва підприємств на виникнення ризиків у 

бізнесі (Б. Джилад) [61, с. 48] 

 

Таблиця 10.3 – Результати опитування «Раннє попередження»: реакція  

керівництва (Академія конкурентної розвідки) 

Запитання: «Яким є типове ставлення вашого керівництва до «поганих 

новин»?» Будь ласка, відзначте всі відповідні відповіді. 
2,2 % Не бажає про них знати і, можливо, покарає вісника 
13,2 % Відкидає як погано підготовлені або представлені 
27,2 % Стверджує, що вже знає про них, і нічого не робить 

33,8 % Влаштовує обговорення новин 

23,5 % Влаштовує швидку розсилку і розподіл новин 

Запитання: «Якщо ви ідентифікували потенціал для структурних змін у вашій 

галузі, що з перерахованого нижче описує типову реакцію на це вашого кері-
вництва?» Будь ласка, відзначте всі відповідні відповіді. 

8,1 % Моє керівництво буде обговорювати це тільки зі своїми 

сторонніми консультантами 

19,6 % Ми – втілення «паралічу аналізу»: в обговоренні будуть приймати 

участь усі 
16,2 % Проблеми будуть зникати в «чорній дірі»: не буде ні обговорення, ні 

дій до виникнення кризи 

38,5 % Керівництво реагуватиме, але повільно і майже завжди пізно 

12,8  % У нашій компанії є метод «стимулювання швидких дій» 

4,7 % Наша компанія дуже проактивна 
Джерело: [61, с. 48]. 

 

Проаналізуйте дані таблиці 10.3 і оберіть свої відповіді, виходячи з ві-
тчизняної ситуації. 

 

----------*---------- 

 

Вправа. Наявність системного підходу до визначення ринкових 

ризиків на підприємстві (Б. Джилад) [61, с. 82] 

Будь-який механізм раннього попередження ринкових ризиків 

повинен відповідати на поставлені нижче запитання (таблиця 10.4). 

Як розпізнати ризики галузевого дисонансу? Є й додаткові споріднені 
запитання: 

– Де розташовані найвищі рівні ризиків? 

– Що робити, щоб відстежити ці ризики в реальному часі? 

– Як спонукати керівництво до дій при виникненні ранніх ознак? 

В 

В 
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Проаналізуйте дані таблиці 10.4 і спробуйте відповісти на поставлені 
запитання. 

 

Таблиця 10.4 – Результати опитування «Раннє попередження»: процес і  
система (Академія конкурентної розвідки) 

Запитання: «Чи має ваша компанія системний підход (процес раннього по-

передження), що дозволяє пом'якшити або зменшити структурний ризик 

(ризик для вашої стратегії)?» 

2,9 % Так, цей процес систематичний і повністю формалізований 

62,7 % У нас є лише деякі елементи системного процесу 

33,3 % У нас взагалі немає системного процесу 

1,0 % Я не знаю 

Джерело: [61, с. 82].   

 
10.3. Ефективність системи захисту бізнесу 
 
У міру зростання підприємств і ускладнення їх діяльності все склад-

ніше стає зрозуміти, які продукти, процеси, дії, підрозділи впливають на 
ефективність і яким чином це відбувається. Звідси випливає проблема: як 

мотивувати окремих співробітників і підрозділи компанії досягати резуль-

татів, які необхідні їй в цілому [47, с. 63]. 

Основний недолік існуючих систем оцінки ефективності – неузгодже-
ність ключових показників ефективності з системою мотивації їх досягнення. 

Ідеально, якщо показникам буде притаманно таке: 
А. Всеохоплюючий характер. Показники повинні охоплювати всю 

діяльність підприємства, щоб їх можна було порівняти по горизонталі між 

окремими підрозділами; проаналізувати зверху вниз для отримання оцінок 

ефективності різних організаційних рівнів компанії; простежити знизу до-

верху для розуміння взаємозв'язку результатів діяльності окремого співро-

бітника і результатів діяльності підприємства в цілому. 

Б. Стабільність у часі. Показники повинні змінюватися поступово, 

щоб реакція і мотивація співробітників були передбачувані. 
В. Розумна кількість показників. Кількість показників на кожному 

організаційному рівні має відповідати психологічній здатності людини за-
своювати і обробляти інформацію (наприклад людина одночасно може 
сприймати 7 ± 2 предмети). В іншому випадку частина інформації буде за-
гублена. 

Г. Застосування для прогнозування. Одним з основних завдань сис-
теми оцінки ефективності є прогнозування майбутньої ефективності підпри-

ємства і виявлення шляхів її підвищення. Оцінки ефективності в минулому 
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самі по собі практичної ролі в керуванні не грають, їх призначення – стати 

базою для оцінок майбутньої ефективності. 
Д. Застосування для мотивації персоналу. Показники ефективності 

повинні бути покладені в основу системи розрахунку винагороди, одержу-

ваної персоналом за свою діяльність. 

Функції показників ефективності: 
– прогнозування майбутнього; 

– оцінка минулого; 

– винагорода персоналу; 

– мотивація персоналу; 

– порівняння; 

– узагальнення знизу доверху; 

– розподіл узагальнених результатів зверху вниз. 
Одна з основних функцій показників ефективності полягає в можли-

вості робити на їх основі висновки про майбутню ефективність підприємст-
ва та приймати відповідні керуючі рішення. 

Економічна ефективність стосується майбутнього, вона є наслідком 

минулих дій і потокових досягнень (наприклад основний спосіб оцінки по-

токової вартості бізнесу – розрахунок потокової вартості майбутніх грошо-

вих потоків, які буде генерувати підприємство). 

Однак оцінити майбутню економічну ефективність без знання механі-
змів потокової ефективності неможливо. Функція «оцінки минулого» дозво-

ляє відповісти на запитання, як результати, досягнуті в минулому, і процеси 

функціонування вплинули на подальшу економічну ефективність. «Оцінка 
минулого» дозволяє зробити висновки про майбутню ефективність на під-

ставі переваг. отриманих в минулому. 

Функції винагороди та мотивації персоналу засновані на тому факті, що 

люди зазвичай покращують то, що є предметом виміру. Функція винагороди 

полягає в можливості співвіднесення конкретним працівником результатів 
своєї діяльності з показниками ефективності та з винагородою за цю діяль-
ність. Мотивація персоналу досягається в результаті розуміння цих процедур. 

Функція порівняння призначена для співвіднесення ефективності різ-
них підрозділів, що знаходяться на одному організаційному рівні. 

Можливість простежити за показниками ефективності знизу доверху 

дозволяє персоналу побачити взаємозв'язок між власними результатами та 
результатами підприємства в цілому. 

Аналіз показників ефективності зверху вниз дозволяє менеджерам 

простежити за ефективністю на більш низьких організаційних ланках і оці-
нити їх внесок у загальну ефективність підприємства. 
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Основні типи застосовуваних підприємством показників ефективності: 
1. Оцінка зовнішніх фінансових ринків характеризує ефективність ді-

яльності підприємства в цілому (наприклад вартість акцій). 

2. Фінансові показники дають оцінку ефективності компанії в цілому і 
тих структурних одиниць, для яких можна виділити витрати. 

3. Нефінансові показники в основному дають оцінку ефективності фу-

нкціональних підрозділів, окремих процесів і дій. Однак деякі показники 

можуть використовуватися для оцінки діяльності на рівні підприємства. 
Нефінансових показників набагато більше, ніж фінансових. 

У даний час одним з ключових чинників довгострокової конкуренто-

спроможності підприємства є новітні інноваційні технології. Для оцінки 

ефективності сучасного підприємства в окрему групу серед нефінансових 

показників необхідно виділити показники використання новітніх інформа-
ційних технологій. 

Ефективність системи захисту бізнесу – це її здатність уникнути не-
бажаних змін в цій сфері в майбутньому. У потоковий момент її ефектив-

ність може бути виміряна лише розрахунковим шляхом, реальну її оцінку 

можна отримати тільки за підсумками застосування системи на практиці. 
Наприклад, економічність системи захисту бізнесу, тобто співвідношення 

між досягнутим позитивним результатом і застосованими для цього витра-
тами в потоковий момент часу, можна тільки змоделювати. 

Для оцінки ефективності захисту бізнесу головними будуть нефінан-

сові показники. Це пов'язано зі значною невизначеністю і (або) неможливіс-
тю вимірювання в грошових одиницях наслідків тієї чи іншої діяльності або 

бездіяльності. 
Основними інструментами оцінки ефективності виступатимуть якіс-

ний, логічний аналіз і моделювання впливу різних небажаних факторів. 

Система захисту бізнесу повинна працювати як добре налагоджений 

механізм, головні характеристики якого – системність і комплексність. Для 

цього необхідно, щоб її конструкція мала внутрішню логіку, кожен елемент 
якої повинен виконувати певну функцію для реалізації основного завдання. 

Ефективність засобів захисту бізнесу – наслідок не тільки того, чим є 
вони самі. Вона залежить також від властивостей і стану об'єктів, на який 

впливають такі засоби, і від того, як функціонування окремих норм права, 
законодавчих встановлень, інститутів і галузей права взаємопов'язано один 

з одним. 

Одним з недоліків використовуваних систем оцінки ефективності біз-
несу є їх фокусування в основному на економічно вимірюваних показниках 

(наприклад прибуток, майбутні грошові потоки тощо). У той самий час по-

373



казники, що не належать до економічної і технічної сфер підприємства, в 

системах оцінки ефективності бізнесу практично не використовуються. 

Зараз під час оцінювання ефективності бізнесу, у т. ч. довгострокової 
стійкості бізнесу, необхідно системне використання нефінасових показників, 

пов'язаних з правовим регулюванням бізнесу і тих, хто в ньому зацікавлений. 

Пропонується використовувати такі базові показники ефективності 
системи захисту бізнесу [47, с. 67]. 

1. Економічні: економічні системи; ступінь залежності від основних 

постачальників; ступінь залежності від основних покупців; наявність про-

строченої кредиторської заборгованості; наявність простроченої дебіторсь-
кої заборгованості; економічні загрози, щодо яких немає плану дій. 

2. Правові: повнота охоплення; логічна стрункість і несуперечливість; 
доказовість в суді; використання диспозитивних норм законодавства; сту-

пінь відповідності внутрішніх документів вимогам законодавства; ступінь 
захищеності різних прав, у т. ч. прав власності; правові загрози, за якими 

немає плану дій. 

3. Наявність інформаційної інфраструктури: можливість швидкого досту-

пу до консультацій з фахівцями, у т. ч. зовнішніми; наявність електронних пра-
вових систем; рівень повноти використовуваних систем; можливість доступу до 

правових систем; забезпеченість користувачів комп'ютерною технікою. 

Зміст і методи вимірювання показників ефективності наведені у таб-

лиці 10.5. 

 

Таблиця 10.5 – Зміст і методи вимірювання показників ефективності захис-
ту бізнесу 

Найменування  

показника 
Зміст показника Метод або засіб  

вимірювання 
1 2 3 

Економічність систе-
ми 

Порівнює витрати на створен-

ня системи захисту бізнесу з 
результатами, досягнутими 

при її використанні 

Експертний (моделю-

вання) і, якщо  можли-

во перевести результа-
ти в грошовий еквіва-
лент, – розрахунковий 

Ступінь залежності 
від основних поста-
чальників 

Показують ступінь негативно-

го впливу на підприємство 

відмови постачальників від 

подальшої співпраці та рівень 

можливого тиску на підприєм-

ство з боку постачальників ре-
сурсів 

Розрахунковий (доля 

постачальника в зага-
льному обсязі поста-
вок, економічні та фі-
нансові наслідки) і 
експертний (інші нас-
лідки) 
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Ступінь залежності 
від основних покуп-

ців 

Показує ступінь негативного 

впливу на підприємство від-

мови покупців від подальшої 
співпраці та рівень можливого 

тиску на підприємство з боку 

покупців продукції 

Розрахунковий (частка 
покупця загальним об-

сягом продажів, еко-

номічні та фінансові 
наслідки) і експертний 

(інші наслідки) 

Наявність простроче-
ної кредиторської за-
боргованості 

Розмір кредиторської заборго-

ваності, за якою минув термін 

сплати, причини 

В грошових одиницях, 

в одиницях часу, 

експертний 

Наявність простроче-
ної дебіторської за-
боргованості 

Розмір дебіторської заборго-

ваності, за якою минув термін 

сплати, причини 

В грошових одиницях, 

в одиницях часу,  

експертний 

Економічні загрози, 

відносно яких немає 
плану дій 

Існуючі та потенційні еконо-

мічні загрози, відносно яких 

відсутні заходи щодо нейтра-
лізації, причини 

Експертний (загальний 

перелік загроз, з них –

відносно яких загроз 
немає заходів) 

Повнота охоплення Показує ступінь охоплення рі-
зних сфер діяльності підпри-

ємства заходами щодо захисту 

бізнесу 

Експертний 

 

Логічна стрункість і 
несуперечливість 

Показує ступінь логічного вза-
ємозв'язку елементів системи 

захисту бізнесу та їх взаємини 

Логічний аналіз, екс-
пертниий 

 

Доказовість в суді Визначає можливість відстою-

вання різних положень систе-
ми захисту бізнесу в судових 

органах 

Експертний 

Використання диспо-

зитивних норм зако-

нодавства 

Показує рівень «стандартнос-
ті» внутрішніх документів 

підприємства. За інших рівних 

умов чим більше використо-

вуються диспозитивні норми, 

тим більш індивідуальний під-

хід до змісту документів 

Експертний 

 

Ступінь відповідності 
внутрішніх докумен-

тів вимогам законо-

давства 

Визначає відповідність норм і 
положень статуту та інших 

внутрішніх документів нормам 

чинного законодавства 

Експертний 

Ступінь захищеності 
різних прав 

Показує відповідність рівня 

захисту різних прав, у т. ч. 

прав власності, на підприємст-
ві вимогам щодо захисту прав 

в законодавстві 
 

Експертний 
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Правові погрози, по 

яким не плану дій 

Існуючі та потенційні правові 
загрози, відносно яких немає 
плану дій, причини 

Експертний (загальний 

перелік загроз, з них –

відносно яких загроз 
немає заходів) 

Можливість швидкого 

доступу до консуль-
тацій, у т. ч. зовнішніх 

Можливість консультацій з 
фахівцями, час на отримання 

консультацій 

Експертний 

Наявність електро-

нних правових сис-
тем 

Наявність або відсутність в 

користуванні електронних 

правових систем 

Експертний (є/немає) 

Рівень повноти вико-

ристовуваних систем 

Зміст систем: тільки нормати-

вні документи, додаткові мож-

ливості (судова практика то-

що) 

Експертний 

Можливість доступу 

до правових систем 

Можливість мережевого до-

ступу, максимальна кількість 

користувачів, що працюють 

одночасно 

Експертний 

 

Забезпеченість кори-

стувачів комп'ютер-

ною технікою 

Наявність персональних ком-

п'ютерів і оргтехніки, взаємо-

зв'язок техніки і т. п. 

Експертний 

Джерело: узагальнення авторів на основі [47, с. 67]. 

 

Слід розуміти, що для конкретного підприємства показники ефектив-

ності повинні вибиратися індивідуально, з урахуванням особливостей під-

приємства. Вони можуть відрізняться від наведених вище. 
Оцінка ефективності бізнесу підприємства в цілому, та ефективності 

системи захисту бізнесу зокрема, дозволяє відповісти на питання про наяв-

ність резервів підвищення прибутковості, відповідність потокової фінансо-

вої оцінки його реальній або потенційній вартості, ступінь захищеності біз-
несу від ворожих дій, у т. ч. на питання про те, наскільки привабливий оці-
нюваний бізнес як об'єкт для поглинання. 

 
10.4. Основні контррозвідувальні заходи 
 

Щоб захистити себе від несанкціонованого збирання інформації, по-

трібен комплекс організаційних, кадрових і технічних заходів.  

Основні контррозвідувальні заходи: 

– пошук і знищення технічних засобів розвідки; 

– кодування і шифрування інформації, що зберігається, і переданої ін-

формації; 
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– подавлення невиявлених, але, можливо, існуючих розвідувальних за-
собів, спричинення перешкод; 

– застосування систем обмеження доступу, у т. ч. біометричних, для 

впізнання осіб, які мають право доступу до приміщення з сейфами, комп'ю-

терною апаратурою; 

– пасивний захист інформації: екранування, заземлення, звукоізоляція 

і т. п. 

Тільки комплексний підхід до всіх можливих каналів витікання інфо-

рмації може дати більш-менш обнадійливий результат [118, с. 18]. 

Призначені для пошуку технічних розвідувальних засобів прилади 

можна розділити на два класи: 

а) пристрої пошуку активного типу, тобто такі, які самі впливають 

на об'єкт і досліджують сигнал відгуку. Так, наприклад, натиснувши па-

льцем на грудку пластиліну, можна судити про те, чи є в ньому вкраплен-

ня куди більш пружних матеріалів. До приладів цього типу відносять не-

лінійні локатори, рентгенометри, акустичні коректори, магнітно-

резонансні локатори; 

б) пристрої пошуку пасивного типу. Проведені за їх допомогою до-

слідження приблизно так само відрізняються від роботи з пристроями ак-

тивного типу, як роздивляння пластилінового кома через потужну лупу 

при натисканні на нього пальцем. До них належать металошукачі, тепло-

візори, пристрої з електромагнітного випромінювання, пристрої пошуку 

аномалій магнітного поля, пристрої пошуку аномальних параметрів теле-

фонної лінії. 
Виявлення несанкціонованого підключення до телефонних ліній,  че-

рез їх зношеність, заплутаність та велику протяжність, яке ускладнюється 

необхідністю залучення працівників АТС,  не стільки технічно, скільки ор-

ганізаційно є одним з найскладніших. Основну складність являють безкон-

тактні способи знімання інформації. Контактні способи знімання інформації 
легко виявляються «кабельним радаром». 

Є прості та недорогі моделі так званих телефонних захисників, які, 
якщо їх встановити в розетку, контролюватимуть лінію на предмет мож-

ливого підключення до неї підслуховуючих пристроїв з низьким вхідним 

опором. При знятті трубки цей пристрій світлодіодним індикатором сиг-
налізує, що лінія не прослуховується. Якщо лінія прослуховується, інди-

катор негайно гасне, а телефон, що охороняється, автоматично вимика-

ється. 

Існують і більш складні варіанти таких приладів, які додатково, не ви-

значаючи факт прослуховування, можуть робити при знятій трубці автома-
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тичне відсікання всіх можливо підключених гальванічним способом підслу-

ховуючих пристроїв по постійному струму і навіть пригнічувати їх, засила-
ючи в лінії високочастотні імпульси, що викликають різке напруження в 

мережі, яке призводить до поломки або автоматичного вимикання багатьох 

записуючих і підслуховуючих пристроїв.  

 

Контрольні запитання 
 

1. Які ваші конкретні пропозиції до розділу «Захист бізнесу» 

у новій стратегії розвитку підприємства, що розробляється? 

2. Систематизуйте загрози, безпосередньо пов'язані з розвитком кон-

кретного бізнесу. Запропонуйте систему практичних заходів щодо нейтралі-
зації цих загроз. 

3. Наведіть функції контррозвідки на сучасному комерційному під-

приємстві. 
4. Наведіть види ризиків для комерційної діяльності сучасного украї-

нського підприємства. 
5. Які математичні методи оцінки ризику в ринковій діяльності під-

приємства ви знаєте? 

6. Що означає керування ризиками на підприємстві? 

7. Які ваші пропозиції щодо вдосконалення правового забезпечення 

венчурної діяльності в Україні? 

8. Як оцінити ефективність системи захисту бізнесу? 

9. Запропонуйте системи показників ступеня захищеності бізнесу. 

Обґрунтуйте формування інтегрального показника ступеня захисту бізнесу. 

10. Запропонуйте варіант посадової інструкції для менеджерів вели-

кого підприємства з проведення контррозвідувальних заходів. 

? 
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РОЗДІЛ 11 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ В КОНКУРЕНТНІЙ РОЗВІДЦІ 
 
11.1. Організація конкурентної розвідки 
 

Конкурентну розвідку не можна ототожнювати ні з бізнес-розвідкою, 

ні з маркетинговою розвідкою, оскільки від них вона відрізняється більш 

широким колом виконуваних завдань, і по суті вона створює можливості 
для більш успішного їх проведення. 

Конкурентна розвідка дозволяє не тільки своєчасно виявити та запобі-
гти потенційним загрозам, але і скористатися можливостями, що відкрива-
ються на ринку. Зрозуміло, для цього на підприємстві необхідно організува-
ти власну ефективну службу конкурентної розвідки [112, с. 12]. 

Служби конкурентної розвідки (КР) стали створюватися в компаніях 

економічно розвинених країн відносно недавно з метою забезпечення керів-

ництву компаній можливості передбачати напрямки розвитку ринку. Функ-

ціями служби КР є збирання і обробка розвідувальних відомостей про осно-

вні тенденції розвитку бізнесу, його ризики та нові можливості, а також під-

готовка висновків і прогнозів, необхідних для прийняття стратегічних рі-
шень. Її діяльність спрямована на ті елементи сфери бізнесу, які впливають 

на здатність компанії реально конкурувати на відповідному ринку. КР по-

винна забезпечувати підготовку до потенційних ризиків або зовсім їх уни-

кати, а також користуватися ситуацією, що складається на ринку. При цьо-

му повинні використовуватися тільки законні та етичні засоби, що принци-

пово відрізняє КР від промислового шпигунства. 
КР не може бути разовою або епізодичною, тому логічніше за все по-

чинати з впровадження процесу функціонування її на підприємстві на по-

стійній основі з подальшим розгортанням  в повноцінну службу на правах 

самостійного структурного підрозділу підприємства. Однак КР не треба 
плутати зі службою безпеки підприємства. До речі, саме ця помилка харак-

терна для більшості українських підприємств і обумовлена вона тим, що пи-

тання безпеки в них, як правило, покладені на колишніх міліціонерів, а во-

ни, як відомо, навчені тільки роботі з агентурою в кримінальному середо-

вищі нижчого рівня і не мають жодного уявлення ні про бізнес в цілому, ні 
тим більше – про умови та тенденції його розвитку. Крім того, КР не можна 
плутати з маркетинговими дослідженнями – завдання КР ширші, а ті, що 

близькі по суті до маркетингу – глибші, і способи їх виконання в принципі 
ширші, ніж у маркетологів. 
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Проте на будь-якому підприємстві, в його структурних підрозділах, в 

тому чи іншому вигляді по суті присутні деякі елементи КР – логістики, 

аналітики, менеджери з продажу, маркетологи та ін. збирають в процесі ви-

конання своїх основних обов'язків вільно чи мимоволі (що зустрічається ча-
стіше) інформацію про конкурентів, партнерів, клієнтів тощо. Однак отри-

маним в процесі підприємницької діяльності відомостями розвідувального 

характеру в більшості випадків не надають належного значення – нікому це 
робити. До речі, як це не парадоксально на перший погляд, суттєву інфор-

мацію в цьому плані має бухгалтерія будь-якого підприємства, оскільки на 
основі фінансових документів сторонніх організацій, що надходять до неї,  
можливо робити висновки про їх фінансовий стан, фінансові потоки, що 

мають місце, і їх тенденції. Однак в цілому такі відомості розрізнені, не сис-
тематизовані та не проаналізовані, якщо ними і користуються, то тільки з 
метою виконання функцій в конкретному підрозділі, хоча вони можуть бути 

важливі й для інших підрозділів, і для керівництва підприємства. Тому ор-

ганізація упорядкованого збирання і обробки розвідувальної інформації на 
постійній основі допоможе закласти фундамент служби КР. Зрозуміло, для 

цього перш за все дуже важливо правильно підібрати організатора-
координатора КР. Причому зі зрозумілих причин це не повинен бути фахі-
вець зі сфери забезпечення безпеки, навіть якщо мова йде про фінансову 

безпеку. 

Оскільки дані КР, в першу чергу, потрібні для стратегічного плану-

вання, то в більшості випадків фахівці з конкурентної розвідки повинні дія-

ти у взаємодії з маркетологами, оскільки саме вони займаються розробкою і 
курируванням ринкових стратегій. 

Прийнято вважати, що якщо підприємство має на меті поглинути кон-

курентів або планує дії, спрямовані на ослаблення їх позицій, то КР необ-

хідно організовувати у вигляді окремої самостійної служби, а в інших випа-
дках ці функції можна покласти на підрозділ маркетингу. Однак такий під-

хід є серйозною помилкою вже хоча б тому, що це невластиві йому функції, 
тим більше – отримані в навантаження до основних. Будь-який підрозділ 

перш за все в особі своїх керівників і головних фахівців буде ставитися до 

них як до тягаря, якого бажано будь-яким способом і скоріше позбутися, 

навіть якщо для цього буде потрібно занапастити важливий для підприємст-
ва в цілому проект – в бізнесі особливо неприпустимо недооцінювати люд-

ський фактор. Разом з тим спочатку виділяти підрозділ (службу) для КР не-
доцільно через те, що керівники українських підприємств далеко не завжди 

чітко уявляють собі цілі, завдання та практичні вигоди конкурентної розвід-

ки і, як уже зазначалося вище, не бачать різниці між нею і забезпеченням 
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безпеки. Тому починати краще зі створення свого роду фундаменту та ін-

фраструктури для ведення КР на постійній основі. Подальше буде багато в 

чому залежати від організатора-координатора КР. Саме тому це повинен бу-

ти не колишній оперативний співробітник міліції чи іншої спецслужби, а 
хоча б математик за базовою освітою. Фундамент КР включає три функціо-

нальні блоки: 

– збирання інформації; 
– створення корпоративного сховища даних (інформації, розвідуваль-

них даних, прогнозів, результатів проектів КР); 

– планування і аналітика розвідувальних процесів. 

Куратором КР повинен стати генеральний директор або як мінімум 

його перший заступник. Цієй обставині, до речі, на українських підприємст-
вах також не надають належного значення. Досить сказати, що і підрозділи 

власної безпеки нерідко курирують не перші особи підприємства, а ті самі, 
на кого покладено кураторство загальногосподарських питань. Треба чітко 

уявляти, що саме керівник підприємства повинен ставити основні завдання 

КР і першим отримувати результати. Якщо КР не дозволяє поглянути на 
підприємство ніби зверху і одночасно з боку, то вона нічого не коштує в 

функціональному плані, тоді як до того ж повинна виявляти вузькі місця, 

внутрішні напруги та недоліки в роботі структурних підрозділів підприємс-
тва. Тому підпорядкування КР будь-якому з них тільки внесе суб'єктивізм в 

результати роботи і не дасть потрібного ефекту. Ефективність КР досягаєть-

ся тільки при отриманні неспотворених, незалежних результатів, які, зрозу-

міло, не можуть влаштувати абсолютно всіх. Крім того, КР дає всьому під-

приємству нові знання, які повинні як мінімум поширюватися в організації в 

частині, що стосується виконання функціональних обов'язків працівниками 

та керівниками. Начальники різних рівнів і рядові працівники неминуче по-

ставляться з неприйняттям і нерозумінням до нововведення саме через по-

кладені на КР завдання. Тому підтримка впровадження КР з боку куратора, 
особливо спочатку, має велике значення для успіху КР на підприємстві. 

Перш ніж починати полювати за інформацією, необхідно чітко і ясно 

визначити, який саме інформаційний масив цікавить, яка інформація, в яко-

му вигляді та обсязі необхідна для прийняття того чи іншого управлінського 

рішення та чи необхідна вона взагалі. 
На перших етапах становлення команда разом з організатором-

координатором КР може складатися з одного-двох чоловік. Ними можуть 

стати як нові особи, прийняті спеціально на новостворені робочі місця, так 

і переміщені на ці посади з числа тих, хто працює на підприємстві. Недоці-
льно функції з КР покладати у навантаження до вже наявних функцій ін-
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шого роду. При успішному впровадженні та розвитку конкурентної розвід-

ки склад команди КР може варіюватися залежно від масштабів підприємс-
тва. Спочатку слід визначити ключові теми та пріоритети КР, виявити та 
сконцентрувати в єдиній структурі все вже наявні на підприємстві дані, 
інформацію, розвіддані. Для цього організатору-координатору КР важливо 

встановити повноцінний діалог з вищим керівництвом підприємства, щоб 

бути в курсі існуючих проблем, а не вгадувати їх. Керівництво підприємс-
тва і начальники підрозділів повинні направляти свої запити на отримання 

тих чи інших відомостей організатору-координатору КР. Це в свою чергу 

дозволить визначити основних користувачів результатами конкурентної 
розвідки. Крім запитів керівництва, працівники КР повинні виконувати 

проекти й за власною ініціативою. 

Найбільш важливим і складним елементом в КР є елемент аналізу. На 
перших етапах до нього можна залучати керівників підрозділів, а за необ-

хідності – сторонніх фахівців, що займаються моніторингом галузі, науково-

дослідні установи і т. п. На цих етапах необхідно відстежувати зовнішню 

ситуацію і регулярно повідомляти новини основним користувачам. 

Це потрібно для того, щоб виключити несподіванки для керівництва 
підприємства. У тих самих цілях можна, зокрема, готувати періодичний ви-

пуск інформаційного бюлетеня КР на основі матеріалів ЗМІ, підсумків про-

фільних конференцій, семінарів, документів держорганів і т. п. Паралельно 

з виконанням проектів КР необхідно створювати внутрішньокорпоративне 
сховище даних КР. Спочатку в ньому можна максимально повно сконцент-
рувати інформацію, розрізнену по підрозділах, і організувати її поповнення 

новими відомостями, а також поширення у відповідній частині у зацікавле-
них структурних підрозділах підприємства. Для цього, до речі, з успіхом 

можна використовувати можливості автоматизованої інформаційної систе-
ми, якщо така, звичайно, є. Важливо, щоб процес не перетворився на пере-
січне пересилання роздруківок по відділах. Сховище даних можна рекомен-

дувати виконати в формі внутрішнього спеціалізованого сайту організації 
(підсайт в наявному сайті). При цьому, звичайно ж, необхідно продумати 

систему розмежувального доступу до зазначеної системи, з метою забезпе-
чення безпеки. 

Як і будь-який інший проект, проект впровадження КР повинен почи-

натися з формулювання завдання керівником підприємства. Причому від то-

го, наскільки повно буде сформульовано кінцеву мету КР, залежить її ре-
зультативність. 

Впровадження КР може здійснюватися одним з двох способів: 
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– шляхом впровадження функціонування КР на самому зацікавленому 

підприємстві; 
– використовування для ведення КР сторонніх фірм, що спеціалізуються 

на таких послугах. 

Другий варіант дуже ризикований, оскільки будь-який проект КР для 

досягнення ефективності потребує повного розкриття мети, а результати КР 

повинні використовуватися при прийнятті стратегічних рішень, за якими 

конкуренти якраз і полюють, а досягти бажаного їм легше через посвячених 

сторонніх осіб, ніж через працівників самого підприємства. 
Збирання, систематизація та аналіз інформації – це витрати. Щоб го-

ворити про бюджет, необхідно дуже чітко, без ілюзій визначиться у такому: 

– з якою метою і для яких потреб збирається і аналізується інформація; 

– яким буде кінцевий інформаційний продукт; 
– для кого він робиться. 

У процесі функціонування КР необхідно виявити всіх реальних кон-

курентів підприємства, проаналізувати їх діяльність і тенденції розвитку, 

виділивши з кілька основних, і запустити по ним проекти КР. Причому ре-
зультати пілотного проекту по одному з основних конкурентів допоможуть 

скорегувати виконання інших проектів. Аналіз конкуруючих підприємств 

можна проводити за базовими критеріями: сильні та слабкі боки, можливос-
ті, загрози з їх боку. На основі отриманих даних слід провести порівняльний 

аналіз на предмет зіставлення зі своїм підприємством. Причому важливо 

відслідковувати не тільки реальних конкурентів, але і потенційних. 

Збирання, систематизація та аналіз інформації в більшій чи меншій 

мірі, але обов'язково пов'язані з витратами. Розмір їх залежить від конкрет-
ного бізнесу і від завдань, які стоять перед виконавцями. Щоб говорити про 

бюджет, необхідно дуже чітко, без ілюзій визначиться у такому: 

– мета збирання інформації; 
– бажана форма кінцевого продукту обробки інформації; 
– споживач кінцевого продукту обробки інформації. 
У більшості випадків для збирання конкретної інформації можна ко-

ристуватися цілком легальними методами, що не суперечать чинному зако-

нодавству. Як правило, для кожного дослідження розробляється своя мето-

дологія. Головне, правильно сформулювати цілі та завдання. Якщо зацікав-

лена особа має дізнатися певну інформацію про потенційного покупця його 

продукції, то інтерес, перш за все, повинен полягати у встановленні плато-

спроможності потенційного партнера по бізнесу і його ставлення до вико-

нання в строк своїх зобов'язань. Іншими словами, перш за все, потрібно від-

повісти всього на два, здавалося 6и, нескладних питання. У зв'язку з цим 
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можна припустити, що якщо підприємство успішно функціонує, то відбува-
єся таке: 

– воно має в повній мірі та в термін виплачувати заробітну плату своїм 

співробітникам; 

– виробництво повинно працювати; 

– продукція повинна відвантажуватися. 

Зрозуміло, що там, де відвантажується продукція, зазвичай знаходять-

ся водії, вантажники, менеджери та ін. Причому це необов'язково працівни-

ки самого потенційного партнера по бізнесу. Ці особи можуть бути праців-

никами підприємств-контрагентів. І саме у них-то і можна почерпнути  об'-

єктивну інформацію про потенційного партнера по бізнесу. Навіть не в 

конфіденційній бесіді можна отримати відомості про фінансовий та госпо-

дарський стан підприємства. 
Крім прямого спілкування, існують й інші джерела інформації, а та-

кож технології її добування. Наприклад, баланс підприємства, який можна 
придбати цілком легально, статистична інформація, матеріали в пресі та на 
Інтернет-сайті компанії, що цікавить. 

Технології телефонних переговорів, спілкування з менеджерами ниж-

чої та середньої ланок, під час якого за допомогою абсолютно не пов'язаних 

між собою питань можна отримати необхідну інформацію. У цих самих ці-
лях можна використовувати відомості й дані із засобів масової інформації, а 
за наявності достатніх коштів – з успіхом використовувати їх працівників, 

включаючи, зрозуміло, журналістів і репортерів. У зв'язку з цим не зайвим 

буде нагадати той загальновідомий факт, що багато хто з них і були, і зали-

шаються «трошки розвідниками» – перш за все в сфері економіки, зрозумі-
ло. Дуже корисними в цій частині можуть виявитися контакти з колишніми 

працівниками комерційної структури, що цікавить, особливо, якщо розста-
вання з ними було, на їх думку, «несправедливим». Правда, саме в силу 

останньої обставини отримана від них інформація потребує серйозної пере-
вірки. Але, як то кажуть, було б що перевіряти і уточнювати, а методи та 
способи завжди можна і знайти, і розробити. 

 

11.2. Звітна документація в конкурентній розвідці 
 

Зібрана розвідувальна інформація спочатку є сирим матеріалом, що ви-

магає систематизації та впорядкування. Після обробки аналітиків вона пере-
творюється на розвідувальну довідку, лаконічну і адресну. Продукція служби 

конкурентної розвідки буває двох видів – оперативні розвідувальні довідки 

та звіти. Кордон між ними умовний, і найчастіше за все вона визначається за 
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обсягом. Якщо в тексті менше ніж 10 сторінок, то це довідка, а якщо більше 
від 15 – це вже звіт. У проміжній зоні від 10 до 15 сторінок назва документа 
визначається за смаком керівника компанії або зовнішнього замовника. 

Але такий поділ об'єктивно необхідний, оскільки подальша доля до-

кумента кожного типу складається по-своєму. Розвідувальні довідки потрі-
бні для прийняття потокових рішень, звіти – для визначення елементів стра-
тегії. Поділ за ціллю більш важливий, ніж за обсягом. 

1. Вибір напрямку звіту 
 Перша ситуація вибору: як упорядкувати матеріал в довідці або звіті. 

Найбільш поширена помилка – упорядковувати матеріал за конкурентами. 

Такий текст являє собою розірваний на частини опис навколишнього конку-

рентного середовища.Аналітичні довідки відрізняються від так званих лі-
нійних довідок, в яких наголос робиться на дії конкурентів за певний пері-
од, а не на їх стратегії або лінії поведінки. Для того, хто читає довідку, важ-

ливо вказати, що це не аналітика, а фіксація подій. 

 Лінійні довідки для деяких керівників підприємства іноді здаються 

більш важливими, ніж аналітичні. Але це говорить лише або про їх недосві-
дченість або про те, що аналітичні довідки його не задовольняють. У всяко-

му разі, прихильність до лінійних довідок на шкоду аналітичним – симптом 

неприємний, він говорить про те, що потрібно щось змінювати в поданні 
розвідувальної інформації. Приблизно про те саме говорить прихильність 

керівника вникати в табличні матеріали. Якщо інтерес викликають таблиці, 
значить все інше зроблено погано. У всякому разі, погано для даного адре-
сата. Та й перспективи співпраці між компанією-розвідником і одержувачем 

розвідувальних довідок стають туманними. 

Закордонними посібниками рекомендується в будь-який розвідуваль-

ній довідці і, тим більше, в будь-якому звіті зберігати (можливо, в різному 

обсязі) чотири розділи інформації про конкурентів і конкурентне середови-

ще [50, с. 149]. 

Перший розділ – характеристики конкурентів (інформація про окре-
мих конкурентів, зміни в їх становищі, що відбулися протягом аналізовано-

го періоду). 

До складу першого розділу рекомендується включати опис походжен-

ня компанії-конкурента, її потенціал, швидкість придбання (нарощування) 

майна, зв'язки, включеність конкурента в ринкове середовище. 
Другий розділ – порівняння конкурентів між собою (інформація про 

схожість і відмінності конкурентів, описаних в першому розділі). Ці зістав-

лення повинні породити деяке нове знання, тобто корисну інформацію-

підказку, що робити. 
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Третій розділ – характеристика ринку. У ньому конкурентів, які підда-
лися порівняльному аналізу в попередньому розділі, розподіляють за роля-

ми покупців і постачальників, промоутерів нових технологій. Характеризу-

ється, як ці конкуренти формують конкурентне середовище в галузі або на 
локальному ринку. 

Четвертий розділ – характеристика місця на ринку власної компанії 
або фірми-замовника (опис точок дотику власної компанії з конкурентами). 

Нарешті, п'ятий розділ – висновки та рекомендації. Використання в 

назві цього розділу двох слів говорить не стільки про те, що висновки відрі-
зняються від рекомендацій, скільки про те, що потрібно в даному розділі і 
те, й інше вміло поєднати. Втім, про рекомендації, що більше нагадують ви-

сновки, буде сказано нижче. 
Описана структура звіту відображає підхід до довідок і звітів, орієнто-

ваний на конкурента. Йому протистоїть інший, альтернативний підхід, який 

орієнтований на сферу конкуренції. 
Такі сфери перераховані та коротко описані у восьмому розділі. Це 

ринки товарів і послуг, кадровий, фінансовий, ресурсний тощо. У такій до-

відці послідовно дають характеристики особливостей конкуренції на кож-

ному з ринків, попередньо відібраних для конкурентної розвідки. 

Коли вибрано напрямок «конкуренти», то частіше за все довідка об-

межується ринком товарів і послуг. Іноді зачіпаються фінансові ринки та 
ринок нових технологій. Але рідко описується конкуренція на дуже важли-

вому кадровому ринку, а також технологічні можливості конкурента збіль-

шити обсяги виробництва. Якщо ж обраний напрямок «ринки», то автор до-

відки або звіту змушений підкоритися тому списку ринків, який заданий 

спочатку. У такому обмеженні є свої плюси та мінуси. 

2. Достовірність даних 
Достовірність – ступінь довіри даним. Категорія достовірності найчас-

тіше трактується однобічно як відповідність змісту довідки або звіту том,у 

що «було насправді». Потрібно враховувати, що якщо описувати все, то ви-

сновки отримати неможливо. Тому перше правило забезпечення достовір-

ності полягає не в правдивості джерела інформації, а в тому, щоб зміст цієї 
інформації відповідав завданням розвідки. Головна небезпека спонтанної 
дезінформованості керівництва полягає саме в тому, що в розвідувальній 

інформації міститься претензія на об'єктивність. 

Суперечить цьому принципу інший, який полягає в тому, що у по-

вній мірі не можна довіряти жодному джерелу. Тому достовірність довід-

ки тим вища, чим ширше коло використовуваних джерел інформації. Це 

правило не тільки прирікає службу конкурентної розвідки на пошук все 
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нових джерел інформації, але і робить більш суворими вимоги до скла-

дання розвідувальної довідки. Вважається майже обов'язковим підкріп-

лення інформації з одного джерела інформацією з іншого, не пов'язаного 

з першим. 

Більш розгорнуте розуміння достовірності включає в себе наявність 

підтвердження з інших джерел, узгодженість її з іншою інформацією, добре 
знання джерела інформації та його мотивів, підкріплене його авторитетом і 
тривалою роботи з ним. 

Але кожне нове джерело інформації викликає потребу у перевірці як 

самого джерела, так і підстави для видачі їм даної інформації. Справа навіть 
не в збільшенні витрат на перевірку. У повсякденному спілкуванні непотрі-
бна інформація просто засмічує мову. У конкурентній розвідці справа сміт-
тям не обмежується. Оскільки представлений текст довідки або звіту зазви-

чай прочитується з пристрастю, інформація, яка одним здається зайвою, бу-

де іншими сприйнята як надзвичайно значущий аргумент для прийняття ва-
жливих рішень. 

Інша небезпека – балансування інформації з метою запобігти тенден-

ційності. Збалансована інформація не дозволяє прийняти рішення, результа-
том її отримання може бути відсутність будь-яких рішень. І найчастіше за 
все відсутність рішень і виявляється найбільш шкідливим результатом 

справи. 

Вихід з подібних ситуацій може бути єдиний – намагатися в міру мо-

жливості явно розділяти бажане та існуюче. Корисно при цьому заготовити 

стандартні звороти, які дозволено використовувати в тексті довідки. До ре-
чі, одна з найбільш істотних відмінностей довідки від звітів полягає в тому, 

що в звіті в меншій мірі допустимі чутки та не цілком перевірені відомості. 
В оперативній довідці вони практично неминучі. За наявного досвіду найсе-
рйозніші дефекти потокових довідок можуть з'явитися через те, що повніс-
тю достовірні дані подаються в тому самому ключі, як і ті, що вимагають 

повторного огляду. 

Результат, зворотний бажаному, досягається і при демонстрації різно-

го роду розрахунків. У керівника або замовника немає часу (а часто і квалі-
фікації) для того, щоб перевіряти правильність розрахунків. Оцінює така 
людина розрахунки за деякими загальними обставинами, далекими від суті 
справи. Висновки, які можуть бути зроблені на підставі довгого ланцюжка 
розрахунків, що наводяться, найчастіше, випадкові. При цьому відзначаєть-

ся цікава закономірність. Якщо у керівників або замовника є математична 
освіта, то розрахунки сприймаються або насторожено, або з прямим відтор-

гненням.  

387



3. Проблема повноти інформації 
Спеціаліст конкурентної розвідки не повинен навіть намагатися дізна-

тися, які дані в кожній конкретний момент необхідні та достатні для прийн-

яття рішення тактичного або стратегічного. Більш того, він не повинен зна-
ти, яким чином буде використовуватися інформація, що міститься в довідці 
– для негайного вирішення, для можливого використання коли-небудь або 

просто для взяття до відома. Саме це незнання формує розвідувальні знання, 

дійсно допомагає прийняттю ефективних стратегічних і тактичних рішень. 

Якщо ж обсяги та зміст інформації у керівника і служби конкурентної роз-
відки збігаються, то сама робота підрозділу конкурентної розвідки не буде 
корисною. 

Неправильно прагнути до того, щоб обсяг інформації у служби конку-

рентної розвідки був явно більшим, ніж у керівника, щоб все, що знає керів-

ник, знали б і в службі конкурентної розвідки. Обов'язково повинна бути 

інформація, яка є у керівника, але невідома розвідникам компанії. 
Один з основних дефектів сучасного українського державного керу-

вання полягає в тому, що інформацію знизу керівники верхньої ланки 

сприймають завжди як абсолютно достовірну. Тому, коли попередній аналіз 
ситуації проводять люди, які щиро бажають провести, наприклад, монети-

зацію пільг, то інформація виходить спотвореною. І тоді помилок не уник-

нути. 

Актуальність або своєчасність інформації завжди конкурує з її повно-

тою. При цьому, як правило, повинна перемагати актуальність. Повнота ін-

формації, яка запізнилася, виявляється непотрібною. У цьому плані конку-

рентна розвідка дуже далека від наукових досліджень, які завжди орієнту-

ються на максимально повну інформацію. 

4. Регулярність 
Звіти та розвідувальні довідки діляться на періодичні (регулярні) і за-

мовні (разові). Головна періодичність довідок в конкретній розвідці – тиж-

нева. Час надання щотижневих довідок, найчастіше, – понеділок. Це озна-
чає, що вихідні для служби конкурентної розвідки найчастіше виявляються 

робочими днями. Завершальне збирання інформації (заключна частина зби-

рання) починається з другої половини четверга і закінчується в п'ятницю. У 

п'ятницю аналітики приступають до розрахунків. У суботу розрахунки за-
кінчуються і складається звіт. Увечері в неділю звіт відправляється замов-

нику електронною поштою. Вранці в понеділок він лежить на столі керівни-

ка компанії. Тижневий цикл надзвичайно важливий і для того, щоб всі знали 

про активність служби конкурентної розвідки і про те, що вона знаходиться 

в повній бойовій готовності [50, с. 152]. 
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Подальша доля потокової довідки може бути різною – від докладного 

розбору на нараді до повного ігнорування. Найбільш вдалий варіант полягає 
у такому. Перший керівник розмічає звіт на полях. Позначки можуть бути 

різного роду вказівками керівникам середньої ланки, що слід зробити на 
підставі отриманої інформації. Діапазон позначок та подробиці залежать від 

конкретної ситуації. Може бути написано, наприклад: «Начальнику відділу 

маркетингу! Це важливо, але добре б перевірити ще раз». 

Слід чинити опір прагненню вищого керівництва виключити себе з 
ланцюга аналізу, рекомендацій і практичних кроків, які враховують розві-
дувальну інформацію. Підстрахуватися у разі виключення керівників з уча-
сті в аналітиці неможливо. Винним при невдачі з повною гарантією ви-

явиться служба конкурентної розвідки. До цього потрібно бути завжди го-

товим. 

5. Рекомендації в звітах 
Сьогодні, коли замало вітчизняного досвіду і книг з конкурентної роз-

відки, мало кому відомо, як повинні бути сформульовані рекомендації за ре-
зультатами проведення розвідувальної інформації. 

Із досвіду особистої роботи авторів випливає, що на перших порах ре-
комендації відрізняє категоричність. Але з часом виробляється стиль так 

званих м'яких рекомендацій. Вони полягають у тому, що з усіх подій на 
конкурентному ринку, які відбулися за тиждень, виділяються найбільш ва-
жливі. 

У роботі про виявлення прихованих стратегій підприємства йдеться, 

що будь-який опис, в принципі, латентно містить рекомендації, вказівки до 

дій [50, с. 153]. 

Стосовно розглянутих проблем складання розвіддовідок і звітів цей 

висновок буде звучати так: потрібно знайти прийнятний рівень латентності 
рекомендацій, при якому рекомендації для замовника (або для керівника) 
вже не виглядають нав'язливими і категоричними. Але одночасно в них не-
має і надмірної інтонації, обтічності. 

Мистецтво побудови розвідувальних довідок полягає не в тому, щоб 

намагатися якомога точніше і докладніше викласти події, що відбуваються 

на конкурентному ринку. Як би автор не прагнув, він не зможе викреслити 

власну думку з тексту довідки. Не варто навіть намагатися це зробити. Але 
цілком можливо систематизувати цю думку, ввести її в деякі процедурні 
рамки. І головним способом такого обмеження свавілля виявляється виді-
лення найбільш важливих подій. З одного боку, в такому прийомі міститься 

спотворення дійсності, внесення своєї думки про цю дійсність. Але з друго-

го боку, це спотворення дійсності впорядковано. Воно зумовлено тим, що 
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довільно (з точки зору замовника або начальника) визначається виділення 

значущих подій з усіх, що відбулися. Замовнику, що читає довідку, стає ві-
домим, що розвідник або консультант з деякої йому відомої та частково по-

ясненої причини саме цю подію визначив важливою. 

Насправді, за нашими спостереженнями, робота керівника з інформа-
цією про відносно важливу подію полягає зазвичай в підборі власних аргу-

ментів, чому ця подія важливіша від   інших, які не згадані в звіті чи довідці 
або згадані мимохідь. Якщо знаходяться такі аргументи, почерпнуті їм з ін-

ших джерел (найчастіше, з особистих контактів), то ця подія визнається дій-

сно важливою, що вимагає відповідної реакції, якихось дій на ринку. Якщо 

ж додаткові аргументи не знайдено і навіть з'являються контраргументи, 

краще не сперечатися. Заперечення повинні бути м'якими та некатегорич-

ними. Тут вступає в силу принцип «неетично ризикувати чужими гроши-

ма». 

Наступна хитрість полягає в самому описі важливої події. Він може 
бути побудований виключно на аргументації, чому ця подія так важлива. 
Але більш правильний хід полягає в тому, щоб на причині визнання цієї по-

дії важливою зупинятися зовсім мало, а основну частину повідомлення при-

святити її наслідкам. Описуючи можливі наслідки того, що сталося події, 
розподіляємо авторське уявлення про важливість даної події, не підкреслю-

ючи цю думку чи не обособлюючи її в самостійне судження. Виходить під-

готовка поволі до прийняття рішення керівником. Але це буде рішення цьо-

го керівника, а не ваше. 
6. Деталізація звіту 
У кожній дозі розвідувальної інформації повинна міститися не менш 

ніж одна «родзинка». Це може бути будь-яка згадка деякого незвичайного 

факту. 

Наприклад, повідомлення про те, що відбулала серія відряджень спів-

робітників компаній-конкурентів в одне і те саме місто за короткий час. В 

принципі це має означати підвищений інтерес до конкретного регіонального 

ринку збуту. Але якщо цю версію буде опрацьовано, то «родзинки» вже не 
буде. Буде звичайна розвідувальна довідка, нудна і невиразна. Її сприймуть 

як щось рутинне, необов'язкове для негайного прийняття рішення [50, с. 
154]. 

Ще один приклад «родзинки». Те, що конкурент став більш інтенсив-

но рекламуватися на телебаченні, факт, що легко виявляється. Але зафіксу-

вати більш інтенсивну його присутність на щитах зовнішньої реклами – це 
дійсно відкриття. Інтерпретація цього факту стає справою другорядною. В 

ході інтерпретації допустимо висловлювати гіпотези і припущення, але їх 
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модальність повинна бути явною. Починати слід зі слів типу: «видається ці-
лком ймовірним», «не виключено, що», «можна припустити, що» і т. п. Ре-
комендується урізноманітнити такі вступні звороти, особливо, якщо довідки 

надаються протягом тривалого часу. Вступні слова повинні достатньо шви-

дко стати впізнаваними. 

Процедура презентації звіту. Головна мета презентації полягає в тому, 

щоб зробити висновки, отримані службою конкурентної розвідки, загально-

прийнятими, «своїми» для максимального числа присутніх. Ця задача відрі-
зняється від задачі переконати залученням додаткових коштів. 

Додаткова аргументація повинна вписуватися в систему трьох пар 

прийомів, які входять до складу стандартного набору активної комунікації: 
вказівка на очевидне, пояснення (інтерпретація), додаткові аргументи на ко-

ристь або проти пояснення. Додаткова аргументація частіше протиставля-

ється інтерпретації. 
Інтерпретація часто є просто судженням з мінімумом доказів його пра-

воти. Іншими словами, найкраще збалансовано наводити аргументи за і про-

ти свого затвердження. 

7. Форма звіту 
Форма і звіту, і довідки може бути найрізноманітнішою. Найбільш 

поширена, звичайно, текстова форма. Але є і вимоги, обумовлені заздале-
гідь, що обумовлюють вибір іншої форми. Найчастіше, це вимога оформити 

презентацію (слайд-програму). 

Крім письмової текстової довідки, звіти можуть бути надані в інших 

формах, які іноді розглядаються як основні, але частіше як допоміжні, що 

доповнюють текст. Як це виглядає? Керівник фірми-замовника запрошує на 
бесіду виконавців – співробітників власне служби конкурентної розвідки 

або зовнішніх консультантів. Запрошені або коротко викладають зміст дові-
дки, або відразу починають відповідати на запитання, які з'явилися після її 
прочитання. 

Зазвичай для бесіди стосовно короткої (регулярної) довідки не потріб-

на спеціальна підготовка. Виконавцям просто потрібно взяти з собою вихід-

ні матеріали, за якими готувалася довідка. 
Під час наради щодо об'ємного розвідувального звіту доводиться готу-

вати презентацію, в якій, в основному, використовуються графічні матеріа-
ли, що містяться в звіті. Коментарі до слайдів потрібно також записати за-
здалегідь, щоб імпровізації не призвели до небажаних ефектів. 

Важливість форми надання даних полягає в тому, що інформація не 
доходить через другорядні, як здається, приводи. Настільки другорядні, що 

в зарубіжних посібниках з конкурентної розвідки не вдалося знайти заува-
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жень з цього приводу. Доводиться зробити висновок, що форма подання ін-

формації виявляється важливою в Україні через деякі специфічні українські 
умови, наприклад, тому що наш бізнесмен більшою мірою, ніж західний, 

цінує особисті зручності, а не результат, хоча і вимагає особистих розумо-

вих затрат. Втім, є одне пояснення. Форма подання інформації топ-

менеджеру за кордоном давно стала частиною загального менеджменту, то-

му про це стосовно розвідувальних довідок і не говорять.  

З формою подання інформації безпосередньо пов'язаний і зміст інфор-

маційних довідок. У презентації Power Point неможливо обійтися без графі-
ків і коротких фраз, в ній неможливо вибудовувати послідовну логіку ви-

сновків і міркувань. Виклад вимушено доводиться робити рваним, тезовим. 

Цього не потрібно боятися, а до графіків та тез слід вносити тільки 

найважливіші частини звіту або довідки. Але слід завчасно потурбуватися 

про зв'язки, матеріал яких в довільному порядку (відповідно до ситуації) ді-
литься на дві частини. Перша частина доповідається під час презентації, 
друга частина використовується при відповідях на можливі запитання. 

Важливою частиною презентації виявляється подальше обговорення. 

Дуже рідко буває, що, вислухавши доповідь, яка супроводжується слайда-
ми, керівники фірми-замовника розходяться мовчки. Якщо таке трапляєть-

ся, то це означає, що розвідка зазнала фіаско, її робота мовчазно визнана не-
задовільною. 

Але якщо після доповіді виникає дискусія, жвава розмова, в якій голо-

вну роль грає перший керівник, можна вважати про вдале завершення робіт. 
У такій розмові й визначається той обсяг і глибина інформації, яку необхід-

но отримати в подальшому. 

8. Користь від дезінформації 
Зайвим оптимізмом віддають надії на те, що в розвідувальну довідку 

при належній старанності не може просочитися дезінформація. Сучасний 

бізнес не настільки простакуватий, щоб не використовувати в конкурентній 

грі цілеспрямовано неправдиві відомості. Відфільтрувати дезінформацію 

повністю можна тільки з такими витратами, які ніколи не окупляться. 

Свідоме залучення дезінформації до розвідувальної довідки практику-

ється, зокрема, через придбання балансів конкурента. Бухгалтерська звіт-
ність – основний ресурс свідомого включення дезінформації в канву розві-
дувальної довідки. 

У звітних документах компанії-конкурента зазвичай міститься без-
ліч результатів використання хитрощів та інших прийомів укривання від 

сплати податків. Хороший аудиторський аналіз дозволяє спочатку вияви-

ти прийоми такого приховування, а потім і здогадатися, що ж намагалися 
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приховати. Розслідування такого роду приносить іноді несподівані ре-

зультати, але найчастіше воно дає лише можливість сформулювати нове 

завдання. 

9. Проблеми поширення інформації 
Ефективне поширення інформації про конкурентів усередині фірми – 

неминучий процес. Повне закриття такої інформації є пережитком далекого 

минулого, коли інформаційні потоки були незначними, а відсутність інфор-

мації сприймалася як щось природне. Навіть за межами конкурентної розві-
дки зберігати секретну інформацію доцільно, лише злегка відкриваючи її та 
розумно змішуючи з дезінформацією. 

Що ж стосується конкурентної розвідки, то в поширенні інформації 
про конкурентів з'являється ще один сенс, що превалює над усіма іншими. 

Інформація про конкурентів потрібна для того, щоб цю інформацію допов-

нювали в міру можливості всі без винятку працівники підприємства. 
Крім підвищення інтересу до збирання інформації про конкурентів, 

поширення інформації про них усередині підприємства має ще одну мету. У 

поширюваній інформації обов'язково повинні міститися невірні відомості. 
Робиться це з двох причин. По-перше, недостовірна інформація цілком мо-

же бути сприйнята кимось із співробітників підприємства близько до серця. 

І тоді від нього можна буде отримати підтвердження нерозголошення до-

стовірної інформації. По-друге, при будь-якому витіканні інформації до 

конкурента він буде дезінформований щодо нашої обізнаності. А це озна-
чає, що ми починаємо мати певну інформаційну перевагу перед  ним. 

 

11.3. Агентура в конкурентній розвідці 
 

Якщо на підприємстві більше від двох десятків співробітників, серед 

них завжди знайдеться той, хто, як мінімум, схильний до заробітку або по-

дарунків за фірмові секрети. Замислюватися безтурботний керівник підпри-

ємства починає лише тоді, коли не вперше помічає, що конкуренти добре 
поінформовані про його рішення. 

Приблизно таке ставлення до платних агентів було в Європі століття 

назад. А. Круп, німецький магнат машинобудування і озброєнь, сам не со-

ромився засилати до конкурентів своїх платних агентів. Але він першим з 
європейських промисловців став змушувати своїх працівників давати при-

сягу на вірність компанії [50, с. 93]. 

1. Свій агент. Робота з агентами ділиться на дві категорії: їх або «за-
силають» на підприємство конкурента, або вербуються із співробітників 

цього підприємства. Спочатку поговоримо про засилання, хоча в сучасній 
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вітчизняній практиці ця форма практикується досить рідко через загальний 

кадровий голод. 

Агента, як правило, не можна заслати на рівень вищого керівництва, 
але й пересічному співробітнику у конкурента буде важко працювати, тому 

звичайною і найбільш прийнятною для майбутнього агента виявляється 

роль менеджера середньої ланки. Така людина отримує дві зарплати – у 

конкурента і дійсного господаря, причому господар забезпечує йому також і 
гроші на представницькі витрати. Це дозволяє агенту бути досить щедрим 

на витрати, які дозволяють йому бути в центрі уваги. Пояснення наявності 
хороших грошей, які рекомендуються в західних посібниках з конкурентної 
розвідки, зводяться до багатих батьків або високих заробітків дружини. 

2. Чужий агент. Ці схеми пов'язані із залученням кадрових агентств. 

З одним з них (бажано з таким, з яким робота йде не перший рік) укладаєть-
ся договір. Суть його полягає в тому, що якщо приходить влаштовуватися 
на роботу людина, яка працювала на підприємстві конкурента (вже звільни-

лася або тільки збирається це зробити), то про нього негайно повідомляють 

зацікавленому підприємству. Такі запрошення оплачуються в тому самому 

режимі, що і пошук кандидатів на роботу. Менш заповзятливі та більш без-
турботні підприємці обходяться своїми кадровиками. Вони дають рекламу з 
привабливими пропозиціями про працевлаштування (висока зарплата, мож-

ливості зростання). Потрапивши на вудку, співробітник конкурента прихо-

дить до вашої кадрової служби і тут несподівано у кадровика, який довідав-

ся, хто перед ним, виявляються термінові справи. Його місце займає співро-

бітник служби конкурентної розвідки, який веде бесіду відповідно до зазда-
легідь розробленого плану. Він розглядає того, хто прийшов, не тільки як 

потенційне джерело інформації, але і одночасно як шпигуна, який намага-
ється проникнути в фірму. За матеріалами бесіди складається довідка, в якій 

відображаються два аспекти – отримана в ході бесіди цінна інформація про 

конкурента і ймовірність того, що він шпигун. Від результатів бесіди зале-
жить, виявилося в даному випадку оголошення про прийом на роботу реа-
льним або нереальним. Навіть якщо спочатку таке оголошення давали ви-

ключно для того, щоб заманити інформаторів, може виявитися, що прийшов  

дійсно потрібний підприємству фахівець, який не тільки реально поліпшить 

роботу конкретної ділянки, але ще і буде видавати секрети конкурента. 
3. Вербівка співробітників конкурента. Щоб завербувати інформа-

тора, потрібно мати хоч якийсь інформаційний потік щодо стану справ на 
підприємстві конкурента. Тому «слабкий» контакт зазвичай передує контак-

ту зі «справжнім» платним агентом. Такими «слабкими» контактами можуть 
бути зустрічі на конференціях, в загальній дружній компанії, які зводяться 
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тільки до того, щоб знайти кандидата в платні агенти серед співробітників 

конкурента. Доброю формою «слабких» контактів можуть бути будь-які ко-

роткострокові курси підвищення кваліфікації, наприклад, семінари з пере-
підготовки бyxгалтерів. При виборі більш тісного контакту з майбутнім 

платним агентом слід керуватися двома наборами правил. Перший набір 

стосується психологічних характеристик кандидата, другий – вибору моме-
нту вербування [50, с. 96]. 

Почнемо з того, що у кандидата в майбутні платні агенти життєві ін-

тереси та цінності повинні переважно зводитися до грошей. Він повинен 

скаржитися на низьку зарплату, на вічну нестачу грошей, на безнадійне 
майбутнє, коли грошей не вистачатиме ще більше. Це обов'язкова умова для 

майбутніх переговорів. Потім потрібно перевірити, чи немає за передбачу-

ваним агентом будь-яких зловживань. Передаванню конкуренту конфіден-

ційної інформації повинні передувати будь-які більш дрібні порушення. На-
приклад, використання підзвітних сум не за призначенням або майна фірми 

для особистих потреб, дрібні, незначні розкрадання інвентарю з канцеляр-

ського приладдя. Благодатним матеріалом для вербування є працівники 

конкурента, які спокійно приймають підношення за свої послуги. І просто 

подарунком будуть люди, які фальсифікують документи, навіть незначні, на 
зразок звіту про відрядження. Податливі на вербування ті, у кого є постійна 
коханка або хто зраджує дружині з першою нагодою. Легко і успішно про-

ходить вербування ті, хто любить випити або грати в лотереї. Люди з не 
найкращими моральними засадами, які не пов'язують своє майбутнє з під-

приємством, завжди готові перейти на іншу роботу, аби вона була більш 

оплачуваною. Непрямі прикмети, які є додатковим ознаками, були спочатку 

запозичені нами в зарубіжній навчальній літературі, а потім перевірені на 
українському матеріалі. Виявилося те саме. Хорошими кандидатами в плат-
ні агенти виявляються ті, кому подобаються детективні книги і фільми, і на-
віть ті, у кого на робочому столі завжди безлад. 

Другий набір правил (вибір правильного моменту). В американських 

підручниках цей вибір починається з кар'єрних міркувань: людина розрахо-

вувала на підвищення, а його обійшли. На першому місці в українській 

практиці йде мотив: «Цей дурень (мається на увазі колега по роботі) отри-

мує більше за мене, хоча він дурень». На другому місці і у нас, і за океаном: 

«Пообіцяли, але обдурили з премією, із заохоченням». На третьому місці в 

американців – недооцінка виконаної роботи, у нас – образа словом. На чет-
вертому місці дві причини змінюються, тобто у нас – недооцінка, а в амери-

канців – образа за необережне слово. У такі моменти навіть обтяжений мо-

ральними принципами співробітник конкурента тимчасово вважає себе ві-
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льним від моральних зобов'язань щодо свого роботодавця. Вдалий момент 
допоможе заощадити витрати на майбутню оплату послуг агента. Втім, на-
віть в цих випадках рекомендується відразу дати аванс і сказати, що відразу 

їх відпрацьовувати не треба, як-небудь, на наступному тижні, якщо раптом 

знадобиться щось терміново. Агент з перших кроків має відчути запах гро-

шей, які дістаються без праці. Занадто легке вербування повинно викликати 

підозри. У ситуації, що зараз склалася в нашій країні, цілком можливо по-

трапити на «подвійного агента». Іншими словами, відразу після розмови з 
вами завербований агент піде в служ6у безпеки конкурента і розповість про 

вашу бесіду. Так що обов'язково потрібно контролювати того, хто погодив-

ся з вами співпрацювати. 

Для перевірки зазвичай використовують завдання, результат якого ві-
домий, просять зібрати інформацію, яка вже є. І цей прийом рекомендується 

повторювати час від часу для перевірки достовірності майбутньої інформа-
ції. Але і в цьому випадку не можна бути повністю впевненим у надійності 
інформації, одержуваної від платного агента. Необхідно налагодити всере-
дині фірми роботу щодо перевірки одержуваних даних за допомогою інфо-

рмації з інших джерел. 

Останнім часом, за закордонними джерелами, крадіжка конфіденцій-

ної інформації вийшла на перше місце серед посадових злочинів. Очевидно, 

що така діяльність приносить дохід, причому більший, ніж підробка доку-

ментів і розкрадання. 

4. Оплата роботи агентів. Але які б не були сильні образи та інші 
приводи для бажання попрацювати на конкурента, головним мотивом вияв-

ляється плата за послуги. 

За даними порівняльних досліджень, результати яких не завжди до-

стовірні, в Україні на 1-му місці стоїть зарплата, на 2-му – цікава чи ні ро-

бота і на 3-му місці – перспективи зростання. У США на 1-му місці – цікава 
чи ні робота, на 2-му – перспективи кар'єрного зростання і на 3-му – особис-
тість начальника. А рівень оплати праці в першу трійку у американців не 
увійшов, опинившись на 4-му місці. Десь у відповідях просвічує лицемірст-
во, але можна з упевненістю зазначити, що кар'єра і зарплата у американців 

йдуть в одному порядку, а у наших – в іншому. Краще синиця в рукаві, ніж 

журавель в небі. 
Тому оплата агентів має визначальне значення. Відомо, що боротьба 

зі злочинами, в яких присутній елемент найму, призводить частіше за все не 
до викорінення цих злочинів, а до підвищення оплати виконавцям. У зв'язку 

з тим, що в сучасній Україні майже непомітний корпоративний патріотизм, 

ця закономірність проявляється ще виразніше.  
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У гучному скандалі була замішана найбільша аерокосмічна компанія 

«Боїнг». К. Бранч, співробітник фірми «Локхід», який працював над проек-

том ракетної установки, був завербований службою конкурентної розвідки 

компанії «Боїнг». Принадою були не гроші, а обіцянка більш високооплачу-

ваної роботи. І коли в кінці 1990-х рр. ВВС США оголосили тендер на сис-
теми запуску військових супутників, агент передав «Боїнгу» інформацію 

про проекти та передбачувані обсяги витрат. В результаті «Боїнг» переміг, 
отримавши дві третини контрактів, тоді як «Локхід» дісталася лише трети-

на. Ображена компанія «Локхід» зажадала розгляду. Були розпочаті одноча-
сно два розгляди – Міністерством юстиції та Міністерством оборони США. 

Через півтора року К. Бранча викрили і зарештували, при цьому всі контра-
кти з «Боїнгом» були розірвані та беззастережно передані фірмі «Локхід». 

5. Робота з тими, хто звільнюється. Працівник, який звільнюється, 

як правило, не розкриває місце своєї майбутньої роботи через побоювання, 

що йому перешкодять туди влаштуватися. Як правило, якщо конкурент ро-

зумний, він ніколи не прийме до себе такого працівника безпосередньо, 

спочатку той влаштується на деяке нейтральне підприємство, навіть коли 

можна говорити про відверте і успішне переманювання. Тому необхідно 

отримати відомості про майбутнє місце роботи працівника, який звільняєть-

ся не з побоювання, що він розкриє інформацію, що містить комерційну та-
ємницю, а для інших цілей, а саме– чи не є це звільнення продуманою акці-
єю. 

З'ясування дійсних причин звільнення може допомогти оцінити най-

більш ймовірні напрямки вербування конкурентом тих, хто зовсім не буде 
звільнятися, а буде потайки працювати на конкурента. Головне завдання 

роботи з тим, хто звільняється, – переконатися в тому, що він йде з компанії 
без образи й озлобленості. Якщо ж він явно затаїв образу, то потрібно по-

старатися її зняти. Це, переважно, психологічне зняття. Наприклад, якщо 

той, хто звільняється, образився на поведінку когось із керівників, потрібно 

розповісти про те, як цей кривдник потрапив до смішної ситуаціюї через 
свою нестерпну поведінку. 

У багатьох компаніях, особливо там, де в службі безпеки працюють 

колишні співробітники спецслужб, оперативно з'ясовують, з якими докуме-
нтами працював співробітник, які у нього були зовнішні контакти, на яких 

закритих нарадах він був присутній. Перевіряють і все непересічні події, що 

трапилися в підрозділі, в якому працював той, хто звільняється: пропажі до-

кументів, ключів, пропусків і т. п. 

Співробітник, що звільнився, повинен думати, що за ним встановлено 

спостереження. І з цієї причини він буде остерігатися власної відвертості на 
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новому місці роботи. Але безпосередньо говорити йому про це не рекомен-

дується. 

Інструктаж з приводу збереження конфіденційної інформації іноді за-
вершується підписанням зобов'язання про нерозголошення комерційної та-
ємниці. У такому письмовому зобов'язанні містяться згадки про неминучу 

юридичну або навіть кримінальну відповідальність. Але якщо той, хто зві-
льнюється, хоч щось розуміє в проблемах українського правового поля, то 

він повинен поставитися цього з іронією. 

Більш ефективним виявляється вказівка на те, що той, хто звільняєть-

ся, попереджений про таке: в результаті розголошення ним конфіденційної 
інформації компанія може понести значні матеріальні збитки. Взагалі про-

цедура отримання письмових зобов'язань має два джерела. По-перше, так 

завжди робили за радянських часів щодо захисту державної та військової 
таємниці. По-друге, в бізнесі це практикується в тих країнах, де покарання 

за розголошення конфіденційної інформації неминуче. Один з найвідомі-
ших прикладів, коли співробітник компанії «Інтел» звільнився і перейшов 

на роботу до конкурента, в компанію Sun Micгosystems. Там він видав сек-

рети процесора Itanium. Служба безпеки компанії Інтел розкопала цю спра-
ву, і невдалий співробітник отримав тюремний термін. 

За умов поширеності агентурної діяльності в конкурентній розвідці 
категорично забороняється створювати перешкоди звільненню. Горезвісний 

«бігунок», за допомогою якого той, хто звільняється, знімає всі питання у 

різних відділів, цілком може бути замінений експрес-обзвоном тих підроз-
ділів, в яких можуть з'явитися претензії потім, після звільнення. Будь-які за-
чіпки і зволікання зі звільненням типу обов'язкового відпрацювання, затри-

мки з виплатою зарплати, не кажучи про несподівані утримання з неї, – все 
це працює не на вас, а на агентурну діяльність конкурента. 

Навіть не хочеться згадувати про таке безглуздя, як небажання відда-
вати трудову книжку. Це і протизаконно, але (що більш важливо в такій си-

туації) ви фактично тим самим економите гроші конкурента, який буде ви-

манювати у цієї людини закриту інформацію про ваше підприємство. 

Категорично не можна навздогін ображати того, кого звільняють, ви-

словлюватися погано про його кваліфікацію. Користі від цього ніякої, а шко-

да очевидна. Зрозуміло, важко переконати службу безпеки не брати з того, 

кого звільняють, розписку про нерозголошення конфіденційної інформації, 
хоча користі від таких розписок об'єктивно небагато. Але слід категорично 

заперечувати проти «страшилок», погроз покарання за зайву балакучість. 
Якщо людина звільняється за власним бажанням, то це означає, що 

вона користується попитом, а, отже, у нього непогана думка про себе. Необ-
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ережні слова при цьому можуть зробити з нього ворога підприємства. А оз-
лоблена людина може цілеспрямовано видати інформацію, що містить ко-

мерційну таємницю. 

Крім того, людина, з якою будуть збережені гарні відносини, буде 
створювати підприємству хороший імідж. Але при вдалому збігу обставин 

він може попрацювати на вас як платний агент. 
6. Визначення чужого агента. Протидія можливим шпигунам є 

обов'язковою навіть тоді, коли керівництво підприємства з етичних мір-

кувань саме відмовляється від такого способу вивчення конкурентів. 

Коли сам бажаєш робити все без етичних порушень, це не скасовує 
неетичні дії конкурентів. Існує чотири основні способи виявлення чужих 

агентів серед своїх співробітників. Відразу потрібно обмовитися, що ні-
хто на цьому шляху не застрахований від шпіономанії. Потрібно уважно 

стежити за тим, щоб справа до цього не дійшла. 

Отже, перший спосіб – уважне спостереження. На малих підприєм-

ствах цим займається перший керівник, на великих – це функція співро-

бітників служби безпеки. Інформацію слід збирати не тільки про поведі-
нку в робочий час, але й під час відпочинку, на спільних святкових за-

ходах і т. п. Якщо підприємство велике і в ньому створено службу без-
пеки, то до її функцій входить спостереження за кожним співробітни-

ком, які мають доступ до конфіденційної інформації. 
Спостереження посилюється, якщо є підозрюваний, а функція спо-

стереження полягає лише в тому, щоб підтвердити або спростувати підо-

зри. У разі якщо підозри підтвердилися, завдання спостереження в тому, 

щоб дізнатися, на кого підозрюваний працює. Рішення про його долю 

має приймати перша особа підприємства. Не виключене в деяких випад-

ках і перевербовування. 

Другий спосіб тісно пов'язаний з першим – це регулярні опитуван-

ня співробітників про те, що відбувається всередині підприємства. На 

багатьох підприємствах вони стають звичайною процедурою, добре ві-
домою всім співробітникам підприємства, які змушені чесно відповідати 

на питання про тих, хто з ними працює, про друзів і знайомих і навіть 

про родичів. 

На відміну від інформації від платних агентів за загальними заува-

женнями ця інформація зазвичай більш достовірна, а часто і більш цінна. 

Сумлінність платного агента в конкурентній розвідці і у світовій прак-

тиці вважається невисокою. Що ж стосується України, то, за відгуками 

експертів, вона нижча від середньосвітової. Тому будь-яку інформацію, 

отриману від агента, доводиться перевіряти ще раз, чого не потрібно 
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спеціально робити при опитуванні співробітників про події, що відбува-

ються на підприємствах. У цьому випадку повторний огляд виходить 

сам собою, оскільки ті, хто «зводить рахунки», а не повідомляє достові-
рну інформацію, виявляються досить просто, мало не з перших слів. 

На третьому місці в боротьбі з впровадженими агентами конкурен-

тів стоять спеціальні заходи – провокації. Вони бувають тривіальні, коли 

найнятий працівник дружньої фірми підштовхує того, хто перевіряється, 

або підозрюваного працівника до розголошення конфіденційної інфор-

мації. Класичною провокаційною ситуацією для української дійсності 
виявляється спільна випивка. За закордонними джерелами, більш поши-

рені шантаж і підкуп. Не виключаються (як переддень до провокації) і 
спонтанно виникаючі дружні симпатії, й палка закоханість. 

Провокації зазвичай готують співробітники служби безпеки, а не 

відділу конкурентної розвідки. Але для проведення самої провокації до-

лучають людей з боку, які незнайомі працівникам підприємства. У 

США, наприклад, є фірми, які внесли провокації до списку надаваних 

ними послуг. У нашій країні такі послуги надають детективні та (рідше) 

кадрові агентства [50, с. 101]. 

Тоншими варіантами провокацій вважаються так звані оперативні 
пастки. У загальному плані ними вважаються всі варіанти нібито випад-

кового розголошення закритої інформації з подальшим контролем. Така 

«випадково» розголошена інформація необов'язково містить дезінфор-

мацію, хоча в реальності залучена до провокації інформація найчастіше 

виявляється дезою. Просто дезінформацію, тобто невідповідність дійс-

ності, простіше перевіряти. 

Виявити агента, що працює на конкурентів, незрівнянно складні-
ше, ніж піймати в комп'ютері програму-шпигуна або знайти підслухо-

вуючий пристрій. Тому прогрес у галузі засобів і методів виявлення аге-

нтів конкурента в рідному колективі йде дуже активно і орієнтований не 

тільки на прості бесіди. 

7. Профілактика агентурної діяльності. Але краще за все не доводи-

ти справу до детекторів брехні, а займатися профілактикою як в плані влас-
них, так і чужих агентів. Профілактика агентурної діяльності проти вас по-

лягає в тому, що для агента залишається не так вже й багато секретів. Тому 

все більше поширення знаходить ідея обміну інформацією з конкурентами. 

Найбільш закритою вважається інформація про плани та стратегії під-

приємства. Але чи правильно давати тему для потенційної роботи агентів 

конкурента? Простіше відкрито заявити про свої наміри або ті обставини у 

майбутньому, які будуть визначати стратегію підприємства. 
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Законодавчі заборони на інсайд завжди збільшують приплив інозем-

ного капіталу на фондовий ринок країни. Капітал йде туди, де він відчуває 
себе в безпеці. А хіба можна відчувати себе комфортно в країні, де інсайде-
ру нічого не загрожує? 

У Німеччині в кінці ХХ ст. було забороне використання інсайдерської 
інформації при здійсненні операцій з цінними паперами. На початку 1970-х 

рр. вдосконалення інсайдерського законодавства в Швейцарії відкрило фон-

довий ринок цієї країни для американських інвестиційних фондів. Це також 

привело до істотного зростання обсягів і рівня котирувань цінних паперів на 
даному ринку. Українське законодавство не містить навіть відповідної тер-

мінології щодо інсайду. 

Найбільшої шкоди інсайд завдає, безсумнівно, ринку цінних паперів. 

Саме на цьому ринку можливий ефективний інсайд в державних структу-

рах, коли заходи, які розробляються всередині них, не є публічними. Знаю-

чи про таку можливість, іноземний інвестор завжди буде побоюватися вкла-
дати гроші в економіку тієї країни, де до інсайдерів не застосовуються жор-

сткі каральні заходи. 

 

11.4. Вимоги до співробітника служби конкурентної розвідки 
 

Співробітник підрозділу конкурентної розвідки через специфіку по-

ставлених завдань і умов їх виконання повинен поєднувати в собі якості 
фахівців кількох професій. Зокрема, він повинен відповідати вимогам, що 

висуваються до PR-менеджерів. А кваліфікований PR-менеджер, як відомо, 

повинен володіти знаннями в галузі журналістики, маркетингу та реклами, 

психології, філології, часом навіть економіки та юриспруденції. До речі, 
перевага профільної освіти полягає в тому, що студенти під час навчання 

отримують можливість стажуватися на підприємстві та, закінчуючи ВНЗ, 

виходять вже цілком підготовленими до самостійної роботи. Однак фахів-

ців конкурентної розвідки не готує жоден навчальний заклад. Тому на таку 

роботу можна запрошувати PR-менеджерів і фахівців в області PR-

технологій. Це цілком зрозуміло, оскільки PR-менеджер – передусім кому-

нікатор, тому такі якості, як зовнішні дані, приємний голос, грамотна мова 
і хороша дикція, відіграють важливу роль при відборі кандидатів. Профе-
сіонал у цій сфері повинен любити спілкуватися з людьми, знати, як при-

вернути до себе людину, навіть якщо той не викликає особливих симпатій, 

повинен вміти налагоджувати зв'язки з журналістами і чиновниками, оскі-
льки без цього ніякі інші, безперечно позитивні якості не допоможуть під-

нести інформацію, яка вигідна підприємству, в найкращому вигляді. Ме-
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неджер зі зв'язків з громадськістю повинен мати здатність творчо мислити, 

бути уважним, ініціативним, впевненим у собі. Він повинен бути активним 

і працездатним, інакше він просто не буде справлятися з тим величезним 

потоком інформації, який йому необхідно щодня пропускати через себе 
[112, с. 54]. 

Щодо професійного досвіду перша вимога до фахівця в галузі зв'язків 

з громадськістю – практика у галузі аналітичної роботи, оскільки фундаме-
нтом є аналіз інформації. Справжній фахівець повинен досконало знати свій 

і суміжні ринки, орієнтуватися в них, розуміти основні тенденції, а потім на 
цій підставі будувати свої коментарі при спілкуванні із зовнішнім світом. 

Крім того, він повинен вміти налагоджувати особисті взаємини з партнера-
ми, з іншими гравцями на ринку, з інвесторами та спонсорами, з владою. 

Тільки володіючи інформацією, професіонал зможе досягти значних успі-
хів, виділити ті переваги, за якими клієнти безпомилково впізнають підпри-

ємство і рано чи пізно замисляться про вибір на його користь. 
Важлива вимога полягає у вмінні забезпечувати оперативність і до-

стовірність фактів, інформативність, гостроту проблеми, ясність викладу і, 
нарешті, сенсаційність матеріалу.  

Крім того, фахівець повинен постійно контролювати відомості про під-

приємство, що з'являються в засобах масової інформації, тобто вести моніто-

ринг ЗМІ. Зрозуміло, що стосовно до конкурентної розвідки йдеться не про 

підприємство, в якому працює спеціаліст в галузі конкурентної розвідки, а 
про підприємства-конкурентів. Моніторинг ЗМІ в рамках конкурентної роз-
відки дуже потрібен не тільки для контролю над інформацією, яка  надхо-

дить, але і для грамотного проведення своєчасного коригування власних дій.  

До речі, фахівцю в галузі конкурентної розвідки може стати в нагоді 
досвід організації та проведення прес-конференцій, презентацій, виставок, 

«круглих столів», брифінгів.  

Крім того, фахівець в області конкурентної розвідки обов'язково по-

винен володіти знаннями у сфері просування товару і розвитку бізнесу. 

Такі вимоги зазвичай висуваються до фахівців з маркетингу. Важливу роль 

в даному випадку відіграє наявність профільної освіти, оскільки без фун-

даментальної теоретичної підготовки вивчити всі маркетингові інструмен-

ти практично неможливо. Іншими словами, фахівець без диплома не зможе 
стати професіоналом у сфері маркетингу, а, отже, він не зможе виконувати 

і завдання конкурентної розвідки.  

Зрозуміло, велике значення має досвід роботи на даній посаді та на 
підприємстві аналогічної сфери діяльності. За наявності можливості вирос-
тити хороших фахівців усередині підприємства доцільно звернути увагу на 
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випускників з профільною освітою, які бажають зробити кар'єру в даній 

сфері діяльності. Під час співбесіди треба, перш за все, оцінити рівень тео-

ретичної підготовки кандидата і його особисті якості, такі як системність 

мислення, рівень адаптивності та швидкості реакції.  
Поряд з наявністю професійного досвіду і профільної освіти треба 

звернути увагу на особисті якості претендента на посаду – креативність, 

аналітичні здібності, емоційну стійкість, які, втім, як і більшість інших яко-

стей, можна виявити вже в ході інтерв'ю, на основі тестів, використовуючи 

кейси, можливо, навіть стресові методики. У зв'язку з цим доцільно зазна-
чити, що професіонал у сфері конкурентної розвідки повинен володіти гнуч-

ким мисленням, вміти дивитися на ринкову ситуацію з різних точок зору: з 
позиції споживачів, постачальників і конкурентів. 

 

----------*---------- 

 

Вправа. Обґрунтування управлінських рішень в конкурентній 

розвідці [60, с. 22-23] 

До методів прийняття управлінських рішень слід віднести такі: 
1) декомпозиція – подання складної проблеми як сукупності простих 

питань; 

2) діагностика – пошук у проблемі найбільш важливих деталей. Вико-

ристовується за обмежених ресурсах; 

3) метод експертних оцінок – формуються будь-які ідеї, що розгляда-
ються, оцінюються, порівнюються; 

4) метод Делфі – експертам, які не знають один одного, задають пи-

тання, пов'язані з рішенням проблеми, думка меншості експертів доводиться 

до думки більшості. Більшість повинна або погодитися з цим рішенням, або 

його спростувати. Якщо більшість не згідна, то їх аргументи передаються 

меншості й нею аналізуються. Цей процес повторюється до тих пір, поки всі 
експерти не прийдуть до однієї думки або прийдуть до того, що виділяться 

групи, які не змінюють свого рішення. Цей метод використовується для до-

сягнення ефективності; 
5) метод неспеціаліста – проблема вирішується особами, які ніколи не 

займалися нею, але є фахівцями в суміжних областях; 

6) лінійне програмування; 

7) імітаційне моделювання; 

8) метод теорії імовірності; 
9) метод теорії ігор – задачі зважуються за умов повної невизначеності; 
10) метод аналогій. 

В 
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Використовуючи наукову літературу та наукові посібники,  доповніть 
пропонований список методів прийняття управлінських рішень щодо кон-

курентної розвідки. 

 

11.5. Держава і конкурентна розвідка 
 

1. Конкурентна розвідка в Японії. Практично всі японські компанії ма-
ють підрозділи конкурентної розвідки. Однак важливу роль у збиранні інфор-

мації та поширенні її серед компаній відіграють державні органи [50, с. 137]. 

Рисунок 11.1 – Інформаційні потоки конкурентної розвідки в Японії 
Джерело: [50, с. 137]. 

 

Поразка у Другій світовій війні сформувала позиції конкурентної роз-
відки японських фірм як певного єдиного утворення. Ніщо так не об'єднує 
націю, як введення в країну окупаційних військ.  

У повоєнні роки американці вважали, що повністю контролюють сис-
тему керування економікою Японії. Великі компанії були примусово розфо-

рмовані, за їх керівництвом було встановлено систематичне спостереження, 

щоб не допустити відновлення керування. З цього мало що вийшло: зреш-

тою не тільки відновилися великі корпорації, але і була створена єдина по-

тужна організація, яка об'єднує всіх учасників зовнішньоекономічної діяль-
ності – JETRO (Japan External Trade Organization). На неї було покладено 

функції збирання інформації про зовнішніх конкурентів японських фірм, 

перспективи їх роботи на світових ринках.  

Особливе значення в конкурентній розвідці придбали зовнішньотор-

говельні компанії, ставши мостом між підрозділами конкурентної розвідки 

у виробничих компаніях і спецслужбами державних органів (рисунок 11.1). 

Уряд, посольства, аташе 

JETRO 

Інформаційні агентства 
(Nikkei та ін.) 

Прес-клуби 

Підрозділи                 

конкурентної розвідки        

в промислових компаніях 

Зовнішньоторговельні 
компанії
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Опитування, проведені Токійською торговельною палатою (Tokyo 

Chamberof Commerce) та Банком розвитку Японії (Japan Development Bank), 

показали, що найважливішим джерелом інформації для служб конкурентної 
розвідки в Японії виявилася преса. Головна ланка японської системи бізнес-
інформації – видавнича група Nikkei. 1 400 співробітників цієї компанії по 

всьому світу цілодобово і без вихідних посилають свої повідомлення до 

Японії. Основне видання Nikkei – «Японський экономічний журнал» (Nikkei 

– The Japan Economic Journal) – має тираж 3 млн примірників, також вихо-

дить ряд спеціалізованих видань. Крім того, видається тижневик Nikkei 

Weekly англійською мовою. Мовний бар’єр дозволяє «годувати» іноземців 

одним тижневиком, тоді як японські бізнесмени використовують ділову ін-

формацію значно більшого обсягу. 

Особливо добре відпрацьована дія цього бар'єру на інноваціях. Існує, 
зокрема, заборона на переклад викладених заявок на винаходи протягом 

трьох років, є й інші ліміти на те, що дозволено перекладати. Тон тут задає 
держава, але й всередині окремих японських компаній існують власні об-

меження на переклади текстів. 

Nikkei за європейськими мірками може бути віднесена до інформацій-

них агентств. Компанія за заявками окремих фірм надає новини, економічну 

інформацію та інформацію конкурентної розвідки через електронну пошту, 

факси, супутникове телебачення та комп'ютерні мережі. Іноді іноземці з по-

дивом відзначають, як у кабінеті керівника високого рівня в режимі on-line 

йдуть ділові повідомлення біжучим рядком або регулярними блоками но-

вин. Збирання інформації – справа кожного. Навіть керівники зобов'язані 
все читати та вивчати. 

Найбільше вражає іноземців в Японії те, що там інформацією (у т. ч. і 
з елементами комерційної таємниці) активно обмінюються конкуренти. 

Друге джерело інформації для служб конкурентної розвідки – япон-

ська система прес-клубів. Переважна їх більшість спеціалізована. Так, 

проблеми кредитно-фінансової системи та грошового обігу обговорюють-

ся переважно у прес-клубі Банку Японії. Деякі клуби розширюють свою 

діяльність: наприклад прес-клуб важкої промисловості займається про-

блемами машинобудування, хімічної промисловості, металургії, а також 

японської та світової космонавтики. Клуби є при кожному міністерстві та 

практично в будь-якій великій корпорації. У них представникам преси 

виділяють робочі місця, вони можуть задавати запитання на будь-якому 

засіданні, причому більшості присутніх ясно, що деяка інформація ніколи 

не буде опублікована, а, швидше за все, буде продана якійсь зацікавленій 

компанії. 
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Не менш важливу роль, ніж загальнодоступні джерела, грає і збирання 

інформації через особисті контакти та спостереження. Саме тому японці 
можуть кілька разів змінювати команду в ході будь-яких переговорів, що 

дозволяє вловити відтінки в позиції партнера. А якщо варіювати питання 

одночасно зі зміною учасників, то вдається виявити і закриту (розвідуваль-

ну інформацію). Збирання інформації для японця – цілеспрямоване вивчен-

ня того, що ніколи не буде повністю пізнане. Отримання знань входить до 

поняття «кайзен» (поліпшення крок за кроком), шлях без кінця. Мабуть, у 

зв'язку з цим в Японії ніколи не обговорюються витрати на збирання інфор-

мації та взагалі на утримання служби конкурентної розвідки. Періодична її 
неефективність може сприйматися лише як неминучі труднощі, які рано чи 

пізно виникнуть. Але в чому японські служби конкурентної розвідки від-

стають, так це в оперативності аналізу. Інакше і бути не може. Якщо великі 
обсяги інформації вважаються обов'язковими, то труднощі переносяться на 
етап аналізу. В Японії дуже сильний зв'язок між конкурентною розвідкою та 
стратегічним плануванням. Це пояснюється двома причинами. По-перше, 
розробка стратегій японськими компаніями – звичайне явище. По-друге, 
стратегія є деяким організуючим фактором, що дозволяє упорядкувати ін-

формацію самого великого об'єму. 

2. Конкурентна розвідка в США. У США конкурентна розвідка 

знаходиться під впливом типової для американців загальної недовіри насе-
лення та приватних компаній до уряду та державних структур. Ця недовіра 
має давні корені. Основа американського способу життя – незалежний під-

приємець. Після здобуття країною незалежності найбільші державні діячі 
США побоювалися, що замість британських чиновників з'являться свої, які 
будуть заважати приватному бізнесу. Тривалий час перед очима американ-

ських законодавців маячила загроза військового перевороту, багато в чому 

надумана. Існує стійке переконання, що держава повинна триматися подалі 
від бізнесу, а контакти з державними установами завжди викликають підо-

зри в корупції. 
Особливий наголос в комерційній розвідувальної діяльності робиться 

на короткостроковому підході до виконання завдань. Незважаючи на вели-

чезний потік публікацій зі стратегічного менеджменту, лише деякі амери-

канські фірми мають довгострокові плани. Діяльність підрозділів конкурен-

тної розвідки у зв'язку з цим орієнтована на виконання завдань для запобі-
гання потенційним загрозам. Ці завдання цілком конкретні, побудовані за 
стандартним розвідувальним циклом: формулювання завдання, збирання 

інформації, аналіз, написання довідки та поширення інформації. Оскільки 

завдання короткострокові, використовуються найпростіші методи статисти-
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чного аналізу, короткі довідки; наслідки рішень, що приймаються керівниц-

твом компанії, принципово не враховуються. Головний лейтмотив – ніколи 

роздумувати, потрібно швидко провести розвідувальну операцію. 

Недооцінка інформації з інших країн – ще один бік конкурентної роз-
відки в американських компаніях. Загальна, підтримувана державою думка 
щодо того, що в США все найкраще, найбільше, найвище, найбільш прави-

льне, призводить до того, що при вивченні дій іноземних конкурентів аме-
риканці орієнтуються на внутрішньоамериканські джерела інформації. Ігно-

рування зовнішньої відносно до США інформації дуже часто обертається 

неприємними несподіванками. 

Але коли така подія відбувається, спецоргани активно втручаються у 

справу і доводять її до кінця. Завершенням справи вважається слухання на 
комісії Конгресу або якийсь інший захід законодавчих органів, в результаті 
чого за офіційними дипломатичними каналами починається тиск на країну-

порушника. Ця стандартна процедура може починатися на вимогу одного з 
конгресменів чи сенаторів, до яких звернулася потерпіла фірма. Ясно, що 

таке звернення буде дієвим, якщо фірма, що звернулася, досить велика і дає 
роботу тисячам американців. Причиною звернення є не сам факт порушення 

прав якої-небудь американської корпорації, а те, що в цій справі замішані 
органи іноземної держави. У цьому сенсі позиція американських спецслужб 

бездоганна в правовому відношенні. Якщо конкурують приватні компанії, 
то в разі нечесної конкуренції вони можуть звернутися до суду. Але якщо в 

їх взаємовідносини втрутилася якась держава – це не можна ігнорувати, мо-

ва вже йде про захист державних інтересів. 

3. Конкурентна розвідка в Німеччині. Провідну роль у збиранні та 
аналізі комерційної інформації у Німеччині відіграють банки. Дійсно, еко-

номічна безпека банку визначається, переважно, безпекою його клієнтів. 

Тому попередження небезпеки, яка загрожує клієнту, має бути одним із го-

ловних обов'язків банку. Ця проста думка матеріалізується в Німеччині під 

впливом кількох чинників. 

По-перше, діяльність банків регулюється державою. Відповідальність 

держави за свої функції в Німеччині незрівнянно вища, ніж в Україні, тому 

державні структури регулярно передають інформацію банкам. 

По-друге, Німеччина тривалий час грала з гаслом так званого народ-

ного капіталізму, що розуміється як абсолютне переважання дрібних акціо-

нерів. Післявоєнна програма будівництва «народного капіталізму» проти-

ставляла його дефектній, на думку німців, англо-американській системі, в 

якій головну роль у правах власності відіграють великі власники акцій. У 

результаті контрольні пакети акцій компаній опинилися в банках на правах 
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довірчого керування. Банки не втручаються в оперативне керування компа-
ніями, на що вони, в принципі, мають право. Керування реалізується через 
кадрову політику. Але для того щоб приймати правильні кадрові рішення, 

потрібно не просто мати докладне досьє кандидатів, потрібно постійно вес-
ти це досьє. Потрібно також оцінити ефективність вже призначеного керів-

ництва. Така робота не всім банкам під силу. Тому три найбільші німецькі 
банки контролюють призначення 75 % перших керівників провідних прива-
тних компаній Німеччини. 

По-третє, крім звичної ради директорів великої німецької компанії іс-
нують наглядові ради, які й визначають стратегічну політику. Наглядові ра-
ди контролюють банки через кадрові призначення і перевіряють на відпові-
дність їх потокової роботи національній економічній політиці. Одночасно 

банки та державні структури контролюють зовнішньоторговельні асоціації 
країни, які визначають єдині правила поведінки ФРН як на внутрішньому, 

так і на світовому ринку.  

По-четверте, країни, що зазнали поразки у Другій світовій війні, як не 
дивно, багато в чому виграли. Як і Японія, Німеччина, не маючи права ство-

рювати військову або загальнодержавну розвідку, стала використовувати 

фахівців-розвідників у конкурентній розвідці для відновлення зруйнованої 
економіки. Все починалося зі створення федерального агентства – служби 

BND – Bundesnachrichtendienst).  

БНД було створено, швидше, як службу контррозвідки. При цьому 

малася на увазі тільки економічна контррозвідка, оскільки країни-

переможці не могли допустити наявності військової або політичної. Але 

БНД часто виходила за рамки дозволеної їй сфери діяльності. А коли в 

1957 р. були зняті обмеження на обсяги промислового виробництва, а по-

тім протягом кількох років у країні відновилися господарські зв'язки, фун-

кції БНД розширилися. 

У 1968 р. БНД було перетворено у формально незалежну від держави 

службу конкурентної розвідки з тією самою назвою. З тих пір ця організація 
фінансується приватними компаніями та банками через фонди. І хоча спи-

сок вкладників цих фондів обов'язковий для опублікування, відстежити, хто 

стоїть за цими вкладниками, неможливо. Багато хто переконаний, що без 
бюджетних грошей тут не обходиться. Але фактом залишається те, що за 
допомогою держави в Німеччині створена єдина на всю країну система кон-

курентної розвідки. Після тривалої «розкрутки» за державний рахунок вона 
цілком могла стати самоокупною. Не завжди можна сказати, що передається 

від БНД банкам або від торговельних асоціацій промисловим корпораціям – 

тільки сира інформація або результати аналізу. Що достеменно відомо: бан-
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ки регулярно постачають своїм клієнтам багатосторінкові огляди, що дозво-

ляють визначити конкурентні позиції одержувача огляду.  

Це і добре, і погано. З одного боку, компанія отримує велику інфор-

мацію практично задарма, з другого – у неї немає і не буде професіоналів 

конкурентної розвідки. Простіше звернутися до «рідного» банку за додатко-

вими роз'ясненнями. У цілому система конкурентної інформації в Німеччині 
має такий вигляд (рисунок 11.2). 

Якщо інформація (а тим більше, результати аналізу) приходять з боку, 

дуже часто вона не може бути підставою для вироблення якихось заходів. 

При цьому чим радикальніші необхідні перетворення або стратегічні рішен-

ня, тим менша довіра до зовнішньої інформації. Часто фірми її не врахову-

ють, коли в отриманому від банку звіті докладно описується наближення за-
грози бізнесу. Конкурентна розвідка в Німеччині вважає обов'язковим ви-

вчати передісторію конкурента: звідки у нього гроші, хто мав відношення 

до становлення бізнесу. Частково це пояснюється згаданою німецькою 

ґрунтовністю, частково – тим, що традиційно задавалося запитання: «А що 

робив конкурент під час війни?». 

 

Рисунок 11.2 – Циркуляція інформації конкурентної розвідки ФРН 

 Джерело: [50, с. 141]. 

 

4. Конкурентна розвідка в Швеції. У Швеції конкурентна розвідка 
приватних компаній розглядається як засіб забезпечення державної безпеки. 

Саме тому Швеція – єдина в світі країна, де видається диплом про вищу 

освіту за спеціальністю «конкурентна розвідка». Такі курси читаються в ба-
гатьох країнах світу, є коледжі, де навчають цієї спеціальності. Але бізнес-
школа при університеті Лунда (передмістя Стокгольма) – єдиний коледж в 
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світі, де присвоюють ступені магістра і доктора. Кажуть, що програму для 

цієї бізнес-школи розробив американець під час Другої світової війни, який 

працював у стратегічній військовій розвідці США. 
Більш ніж віковий нейтралітет Швеції накладає свій відбиток на особ-

ливості приватної конкурентної розвідки та зв'язки її з державними струк-

турами. Економіка Швеції – одна з найбільш відкритих у світі, що визначає 
велике значення інформації з інших країн. 

Експорт зі Швеції на дев'ять десятих здійснюється дванадцятьма най-

більшими компаніями: Vo1vo, Saab, Electrolux, Ericsson, АВВ, Gambro, 

Nobel Industries, Astra, Scandia Group, SCA, Nokia і Televerker. Ці компанії 
тільки 20 % своєї продукції направляють на експорт. У всіх є виробничі фі-
лії або дочірні компанії за межами своєї країни. Великі компанії Швеції зо-

бов'язані обмінюватись інформацією задля успішного розвитку національ-

ної економіки.  

Посольства Швеції по всьому світу регулярно складають звіти про 

економічне і політичне становище в країнах, де вони акредитовані, в такій 

формі, щоб вони могли бути використані шведськими компаніями у своїй 

потоковій діяльності і в прийнятті стратегічних рішень.  

Тісні контакти приватних компаній і уряду у сфері конкурентної роз-
відки не обмежуються роботою посольств. Ще в 1970-і рр. шведські банки 

сформувала компанію Upplsnigs Centralen для досліджень з конкурентної 
розвідки. Вона веде загальні для шведських банків бази даних, в які щіль-
ним потоком йде інформація з-за кордону. На неї працюють тисячі платних 

агентів по всьому світу, які постачають їй інформацію різної цінності. 
Шведський уряд підтримує діяльність цієї організації постійними за-

мовленнями. Отриманими коштами вона і розплачується зі своєю агенту-

рою.  

Повністю державна організація – Шведське національне бюро техніч-

ного розвитку – збирає і передає промисловим компаніям в основному зага-
льнодоступну інформацію про технічні новинки та важливі економічні по-

дії. Об'єднання Європи призвело до того, що конкурентна розвідка Швеції 
від збирання і аналізу політичної інформації перейшла до роботи з економі-
чною (у т. ч. і закритою) інформацією (рисунок 11.3).  

Великі шведські компанії-експортери самі мають добре розвинені роз-
відувальні служби, по-різному вписані в організаційні структури. В 

Electrolux і Scandia Group департаменти конкурентної розвідки підпорядко-

вуються першій особі. Компанії Ericsson і Nobel Industries мають відділи 

конкурентної розвідки в галузевих департаментах. Компанії Vo1vo і Astra 

включили групи конкурентної розвідки у відділи планування і маркетингу. 
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Рисунок 11.3 – Потоки інформації конкурентної розвідки в Швеції 
Джерело: [50, с. 144].    

 

На відміну від фірм США, Японії та багатьох інших країн шведські 
компанії не соромляться повідомляти про успіхи їх служб конкурентної роз-
відки. Наприклад, Scandia Group повідомила, що її служби завчасно дізна-
лися про фінансові труднощі, які відчуває її партнер – страхова компанія 

Njord Insuranse. Всім дочірнім фірмам і філіям корпорації секретним розпо-

рядженням було наказано згортати справи з цим страховиком [50, с. 144]. 

Коли фінансові проблеми Njord Insurance стали відомі всім, Scandia Group 

вже повністю припинила зв'язки з нею. А через деякий час представники 

компанії повідомили про факт доброї роботи свого розвідувального відділу, 

вважаючи це позитивним штрихом в іміджі корпорації.  
Втім, немає правил без винятків, і ми, мабуть, не скоро дізнаємося, 

яким чином компанія Ericsson захопила найбільший у світі китайський ри-

нок мобільного зв'язку. Поки ж можна констатувати, що без корпоративної 
служби конкурентної розвідки тут не обійшлося. Щоправда, перемогу, зре-
штою, здобула китайська сторона, створивши підконтрольну їм фірму Sony-

Ericsson. 

 

----------*---------- 

 

Вправа. Конкуренція у галузі кадрів і організаційних структур 

У сучасній українській реальності немає більш жорсткого 

різновиду конкуренції, ніж конкуренція у галузі кадрів. Перед нею 
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бліднуть всі інші сфери конкурентної боротьби. Пояснення цього явища до-

волі просте. Система освіти в принципі інертна. Щоб підготувати фахівця 

високої кваліфікації, потрібно не менше ніж 4-5 років, тому про отримання 

потрібного фахівця потрібно подбати заздалегідь. Однак життя влаштоване 
так, що доводиться займатися переважно потокоаими справами, а кадрові 
проблеми при цьому часом відходять на задній план [50, с. 42]. 

Турботу про підготовку кадрів поки проявляють деякі українські під-

приємства. Більшості не вистачає ресурсів для того, щоб вибирати студентів 

останніх курсів, платити їм корпоративну стипендію, чекати, поки нові спів-

робітники отримають кваліфікацію на робочому місці. Основна частина 
компаній переманює співробітників у конкурентів. Вважається, що це де-
шевше. Але треба пам'ятати про те, що одночасно з потоком фахівців від 

конкурента можуть прийти і небажані гості – так звані заслані козачки. 

Приклад, гідний наслідування, – компанія ІВМ/Lenovo. У ній встанов-

лений жорсткий принцип, факти порушення якого поодинокі. Той, хто по-

працював у іншій фірмі, не має права працювати в ІВМ, він вважається вже 
«зіпсованим». Саме цей жорсткий принцип дозволив компанії таємно підго-

тувати першу хвилю виробництва персональних комп'ютерів ІВМ ХТ і міц-

но зайняти лідируючі позиції на самому вибуховому сегменті ринку обчис-
лювальної техніки, так що ніхто до цих пір не зміг її потіснити. 

Наведіть приклад з української практики та проаналізуйте. 
 

----------*---------- 

 
Вправа. Конкуренція у рівні репутації 
З політичного життя нам стало відоме явище, яке називається 

«чорний» PR. Це коли політичного конкурента поливають брудом, найчас-
тіше, незаслужено. Але робиться це не з шкідливості, а виходячи з цілком 

раціональних міркувань. Та жоден підприємець не застрахований від таких 

нападів. Тому слід завжди бути готовим до подібних кроків проти вас, коли 

конкурент скористається шорсткостями у вашій діяльності та роздує з мухи 

слона.  
Елементи прийнятого у всьому світі стилю ведення справ, при якому 

репутація значить дуже багато, поступово приживаються в Україні. У прак-

тиці вітчизняної конкурентної розвідки формуються два напрямки діяльнос-
ті в цій сфері. Перший: збирання компромату на конкурента, «авось приго-

диться». Другий: пошук винних у підриві власної репутації. Як і безцільний 

пошук інформації взагалі, збирання компромату на конкурента – справа ви-

тратна, і зазвичай воно виявляється непотрібним.  

В 
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Дії, спрямовані на підрив репутації, пов'язані з прагненням змусити 

конкурента поділитися доходами. І в цьому випадку доводиться вибирати –

поділитися або ризикувати своєю репутацією.  

Висока частка зусиль української конкурентної розвідки, що витрача-
ються у сфері престижу і репутації, визначається і тим, що ще мало україн-

ських підприємств мають довготривалу стратегію розвитку. А значить, до-

водиться брати участь в дрібних сутичках, оборонних боях місцевого зна-
чення. Останні дуже рідко ведуть до перемоги.  

Наведіть приклади з української практики та проаналізуйте. 
 

----------*---------- 

 

Вправа. Конкуренція у зв'язках і альянсах 

Якщо робити висновок із західних підручників і журнальних 

публікацій, головні зусилля служб конкурентної розвідки на 
українських підприємствах спрямовані на те, щоб виявити можливі злиття й 

об'єднання. У господарській практиці промислово розвинутих країн відсте-
ження спілок та домовленостей конкурентів займає основну частину зусиль 

підрозділів конкурентної розвідки [50, с. 43]. 

На жаль, вітчизняний бізнес ще не вийшов повністю з етапу «самотніх 

вовків». Психологія загальної недовіри йде дуже повільними темпами, тому 

замовлення на відстеження ймовірних спілок і домовленостей в даний час 
вкрай рідкісні. Початково передбачається, що конкуренти гранично обере-
жні і рідко йдуть на які-небудь довірчі відносини.  

У більшій мірі цікавлять українських підприємців зв'язки конкурентів з 
владними структурами. Вони готові добре платити за факти, які свідчать про те, 
що конкурент «підгодовує» конкретного чиновника. Як правило, така інформа-
ція потрібна не для втручання в корупційний зв'язок і, зрозуміло, не для того 

щоб поскаржитися в прокуратуру.  

За нашим уявленням, активна розвідка зв'язків конкурентів з іншими 

підприємствами почнеться десь у 2020 р. До тих пір основні зусилля в цій 

сфері будуть спрямовані на виявлення корупційних зв'язків конкурентів. 

У зарубіжній господарській практиці існує дуже чітка, юридично офо-

рмлена межа між «злиттям» і «захопленням». В українській реальності оби-

два процеси зливаються в планомірній підготовці банкрутства підприємст-
ва. У нас, коли конкурент начебто йде з ринку, коли його положення досить 
складне, – радіти рано. Цілком можливо, що ці труднощі спеціально органі-
зовані деякою досить потужною структурою, сильною як у фінансовому, 

так і в адміністративному плані. Тоді важке становище підприємства-

В 
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конкурента виявляється всього лише прелюдією до його відродження після 

зміни господаря. Конкурентна розвідка повинна цікавитися майбутніми (по-

тенційними), а не нинішніми господарями. 

Наведіть приклад з української практики та проаналізуйте. 
 

----------*---------- 

 

Контрольні запитання 
1. В якій формі може бути надано аналітичний звіт з 

конкурентної розвідки? 

2. Чи правильно розташовувати матеріал в аналітичній довідці по кон-

курентах? Аргументуйте відповідь. 
3. Чим лінійні довідки відрізняються від аналітичних? 

4. Як залучити співробітників підприємства до збирання інформації про 

конкурентів? 

5. Опишіть приблизну структуру аналітичного звіту. 

6. Як вирішується проблема достовірності інформації при підготовці 
аналітичної довідки? Що таке «ефект відмінностей у сприйнятті інформа-
ції»? 

7. Наскільки вірне твердження: «Чим більша доза інформації, тим імо-

вірніше неусвідомлюване формування тенденційності в її змісті»? 

8. Як домогтися збалансованості інформації в аналітичній довідці? 

9. З якою періодичністю готуються аналітичні довідки? 

10. Для кого пишуться аналітичні довідки з конкурентної розвідки? Ар-

гументуйте відповідь. 
11. Наскільки категоричними повинні бути формулювання висновків? 

12. Які психологічні характеристики співробітників конкуруючого під-

приємства є найбільш сприятливими для їх вербування як інформаторів? 

13. Опишіть основні засоби протидії витіканню інформації та недобро-

совіснійй конкуренції. У чому сенс використання так званих оперативних 

пасток? 

14. Наскільки вірне твердження, що сучасне українське законодавство 

не містить легальних способів неминучого кримінального покарання зрад-

ників корпоративних інтересів? Обґрунтуйте свою відповідь. 
15. З яких причин професійне засилання агентів-інформаторів в сучасній 

українській практиці відносно мало поширене, а переважає система підкупу 

працівників конкурента? 

16. Яку роль у вербуванні агента-інформатора відіграє вибір правильно-

го моменту? Чому в такі моменти навіть обтяжений моральними принципа-

? 
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ми співробітник конкурента тимчасово вважає себе вільною від моральних 

зобов'язань щодо свого роботодавця? 

17. Як виявити чужого агента? Наведіть приклади використання різних 

прийомів. Дайте власну оцінку використання в сучасній українській прак-

тиці поліграфа, або детектора брехні, на перевірку лояльності персоналу. 

18. Опишіть основні принципи роботи із звільненими співробітниками в 

плані вирішення проблеми можливого витікання інформації? 

19. Чим загрожують негативізм і відчуження відносно до звільненого 

співробітника? Чому за умов поширеності агентурної діяльності в конкуре-
нтній розвідці категорично забороняється створювати перешкоди звільнен-

ню? 

20. Чому при прийомі на роботу інструктаж щодо збереження конфіден-

ційної інформації слід завершувати підписанням зобов'язання про нерозго-

лошення комерційної таємниці? Наскільки ефективний цей прийом отри-

мання письмових зобов'язань? 

21. Чому для конкурентної розвідки в США характерні небажання обмі-
нюватися інформацією з іншими компаніями в США, недооцінка інформації 
з інших країн і недовіра до держави? 

22. Чи вірне твердження: «Провідну роль у збиранні та аналізі комер-

ційної інформації у Німеччині відіграють банки, які регулярно постачають 

своїм клієнтам багатосторінкові огляди, що дозволяють визначити конкуре-
нтні позиції одержувача огляду»? 

23. Яка роль американських спецслужб в організації конкурентної розві-
дки? 

24. В якій країні світу видається диплом про вищу освіту за спеціальніс-
тю «конкурентна розвідка»? 

25. У чому полягають особливості конкурентної розвідки в Швеції? 

26. Як влаштована система інформаційних потоків, що належать до кон-

курентної розвідки, у Швеції? 

27. Яка роль державних структур в організації конкурентної розвідки в 

розвинених країнах? 
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ВИСНОВКИ 
 

Отже, підведемо підсумки. На сьогоднішній день економічна безпека і 
конкурентна розвідка – складові частини корпоративної культури ведення 

сучасного бізнесу. Для виживання підприємства за умов конкурентної боро-

тьби першочергову роль починають грати власна безпека і розвідка намірів 

конкурентів, вивчення основних тенденцій бізнесу, аналіз можливих ризи-

ків тощо. На Заході вже давно існують навчальні дисципліни, що вивчають 
ці аспекти бізнесу.  

На жаль, в Україні, через нерозуміння у цих процесах, під ними часто 

мають на увазі шпигунство. Проте промислове шпигунство виникає там, де 
виявляють своє безсилля захист бізнесу і конкурентна розвідка, хоча це і ле-
гальне заняття, що вписується в поняття добросовісної конкуренції. Що ж 

стосується засилання агентів і використання для отримання відомостей тех-

нічних засобів, то такі методи в рамках competitive intelligence зазвичай не 
використовуються. Вважається, що цим конкурентна розвідка і відрізняєть-

ся від промислового шпигунства. 
Методів захисту бізнесу дуже багато. Однак базові методи засновані 

на логіці та збиранні легальних даних. А ось методи збирання інформації рі-
зняться кардинально: це і діалог з працівниками підприємства-конкурента, і 
телефонування з менеджерами, і резюме співробітників, і Інтернет. Частина 
методів заснована на спостереженні, яке у дослідженні конкурентів широко 

застосовується. 

Використання методів і технологій конкурентної розвідки дозволяє 
успішно здійснювати прогноз кризових явищ у бізнесі, тобто реалізувати 

функцію раннього попередження про кризу. Це робить можливим вживання 

запобіжних заходів і зниження ймовірності настання кризи, провести її ло-

калізацію або знизити можливі збитки. Крім того, знання про майбутню 

кризу можуть бути використані в інтересах зміцнення свого становища або 

послаблення конкурента. 
На сьогоднішній день роль ефективно організованої конкурентної роз-

відки посилюється. Чимала трудність полягає в отриманні правильного ус-
відомлення не тільки зовнішньої обстановки, але і внутрішнього середови-

ща підприємства. Не секрет, що досить часто менеджери, бажаючи показати 

свою діяльність в кращому світлі перед вищим керівництвом або власником 

підприємства, а іноді і просто прикриваючи свої помилки, прикрашають або 

фальсифікують дані, що надходять до вищого ешелону керування. Це при-

зводить до прийняття неоптимальних рішень, які можуть завдати шкоди бі-
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знесу. Завданням конкурентної розвідки є перевірка інформації та виклю-

чення подібних ситуацій. Завдання збирання і обробки актуальної та досто-

вірної інформації вимагає наявності оновлюваних інформаційних ресурсів. 

А значить, виникає потреба у сучасних технічних засобах і наявності про-

грамного забезпечення, яке дозволить не тільки збирати і зберігати дані різ-
них джерел, але і вести пошук по інформаційних масивах, використовуючи 

різні критерії. Для адекватної обробки отриманих даних і формування об-

ґрунтованих висновків і прогнозів необхідні висококваліфіковані фахівці-
аналітики. 

Оскільки найважливішим моментом діяльності служб економічної 
безпеки стає прогнозування, то основну роль починає грати саме аналітична 
робота. Службами економічної безпеки та конкурентної розвідки виявля-

ються ризики, моделюються загрози та сценарії розвитку криз, ідентифіку-

ються фактори, що діють на їх наближення і розвиток. Основним завданням 

стає вгадати момент, місце і ймовірність виникнення кризи для прийняття 

превентивних заходів і концентрації необхідних сил і засобів. 

Вивчення конкурентів дозволяє аналізувати і прогнозувати їх дії, 
спрямовані на дестабілізацію діяльності підприємства. Результатом такого 

дослідження є дії, спрямовані на вжиття відповідних заходів щодо забезпе-
чення цілісності підприємства, його ділових зв'язків, репутації на ринку. 

Досить актуальне питання – протидія недружнім злиттям і поглинан-

ням. У даному випадку особливо важливо відслідковувати рухи акціонерно-

го капіталу підприємства і величину кредиторської заборгованості, заздале-
гідь побачити та вгадати ознаки початку недружнього захоплення підпри-

ємства, вжити необхідні заходи. 

Сучасні технології аналізу інформації дозволяють виконувати завдан-

ня внутрішньої безпеки підприємства, оцінювати лояльність персоналу. 

Аналіз внутрішньої інформації дозволяє виявляти факти витікання конфіде-
нційної інформації, опортуністичної поведінки менеджерів і співробітників. 

Український досвід показує, що багато керівників без належного кон-

тролю над ними допускають безліч зловживань: виводять матеріальні акти-

ви, знімають фінансові кошти, укладаються контракти з підставними фір-

мами. 

Причому найбільші махінації здійснюються тоді, коли виникає коопе-
рація між іноземними менеджерами, які працюють в Україні, і українським 

персоналом. 

Нерідкі випадки, коли підприємство починає втрачати оберти, а потім 

з'ясовується, що той чи інший топ-менеджер організував паралельний бізнес 
і використовує робочий ресурс в інтересах власного бізнесу. Очевидно, що 
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економічній безпеці необхідно приділяти особливу увагу. Економити на 
безпеці бізнесу іноді просто небезпечно. Перевірка необхідна завжди, особ-

ливо коли мова йде про серйозні інноваційно-інвестиційні проекти. Крім то-

го, необхідно ретельне дослідження і постійний моніторинг власного персо-

налу, особливо тих, хто обіймає посади, пов'язані з рухом фінансових, мате-
ріальних та інформаційних потоків. 

Шахрайство у сфері підприємництва в Україні залишається досить 

популярним родом занять. Особливо вразливі міжнародні компанії, які ба-
жають розпочати свій бізнес в Україні. Будучи обманутими, вони зверта-
ються в арбітражні суди, які виносять правильні та справедливі рішення, але 
повернути втрачені кошти і майно вже не є можливим. З'ясовується, що у 

відповідача цінних активів просто немає. 
З іншого боку, іноземні компанії чудово розуміють, що Україна – зона 

підвищеного комерційного ризику, і перш ніж укладати великі угоди, треба 
ретельно та всебічно вивчити потенційного партнера, проаналізувати його 

зв'язки і взаємини з іншими партнерами. Необхідно також з'ясувати, чи ви-

сувалися проти нього судові позови, зрозуміти правила ділової гри україн-

ських бізнесменів, виявити наявність специфічних загроз для свого бізнесу в 

Україні. 
Так, наприклад, в останні роки все частіше застосовується більш хит-

ра тактика дій. Спочатку завойовується довіра іноземного партнера, спів-

праця з ним носить приватний характер. Однак коли у партнера розсіюють-

ся сумніви щодо солідності фірми, його виводять на велику угоду і ... не ви-

конують свої зобов'язання. Зазвичай таке відбувається при наданні великих 

товарних кредитів на мільйони доларів. Кредит не повертається під приво-

дом «форс-мажорних обставин», «несприятливої кон'юнктури». 

Конкурентна розвідка в даному випадку є інструментом запобігання 

шахрайству. Вона особливо ефективна на початковому етапі, коли можна 
попередити обман. 

На відміну від іноземних компаній більшість українських підприємств 

неохоче виділяють кошти на забезпечення економічної безпеки, і справа тут 
не тільки в нестачі коштів на проведення такої роботи, а дуже часто – у не-
вірній оцінці перспектив розвитку бізнесу. Для бізнесменів значущість вла-
сного досвіду в бізнесі в більшості випадків стає визначальною. 

Наступною помилкою є невірне оцінювання ринку. На практиці по-

милка в оцінці обсягів ринків становить від 20 до 50 %. Знання про кон-

курентів найчастіше підприємства отримують із ЗМІ, відвідуючи вистав-

ки, через дилерів, але така інформація нерідко буває досить суперечли-

вою. 
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Крім того, багато підприємств просто не бажають платити високу ціну 

за інформацію. Український ринок, безсумнівно, входить у період, який ха-
рактеризується дією ринкових законів: концентрація продавців на ринку збі-
льшується, ринкові бар'єри входу ростуть, посилюється конкурентна боро-

тьба, а темпи зростання прибутку вже не можуть становити рекордних зна-
чень, хоча подекуди ще й зберігаються високими. Таким чином, на перший 

план виходить інформація про конкурентів, оцінка їх дій, перспективи роз-
витку і, звичайно, забезпечення власної економічної безпеки. 

У даний час конкурентна розвідка в Україні являє собою особливий 

напрямок консалтингу в сфері безпеки. Далеко не всі організації цього на-
прямку володіють професіоналізмом, знанням технологій і методів, мають 

інформацію, достатню для проведення ефективної конкурентної розвідки та 
задоволення вимог замовника. 

Конкурентна розвідка, що розуміється як аналітичне забезпечення ва-
жливих керівних рішень, є одним з інструментів менеджменту, роль якого 

за умов конкурентної боротьби явно недооцінюється багатьма українськими 

керівниками та підприємцями. 

Застосування методів конкурентної розвідки у забезпеченні економіч-

ної безпеки, сприяє оптимальному використанню корпоративних ресурсів. 

Конкурентна розвідка носить суспільно-корисний характер, бо допо-

магає бізнесу розвиватися, вдосконалюватися і йти в регіони. Очевидно, що 

в найближчому майбутньому, коли бізнес стане ще більш професійним, 

конкурентним і цивілізованим, конкурентна розвідка буде розглядатися як 

необхідна умова забезпечення стратегічної стійкості, конкурентоспромож-

ності та економічної безпеки організації. 
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Додаток А 

Система показників економічної безпеки України 

 
Джерело: узагальнення авторів на основі [65; 110; 122; 149]. 

Основні показники економічної безпеки України 

Показники, перевищення нижніх 

меж яких загрожує національній 

безпеці України 

Показники забезпечення 

розширеного відтворення, 

розвитку економіки 

Показники 

залежності економіки 

від зовнішніх загроз 

Обсяг ВВП 

Обсяг матеріальної сфери 

ВВП  

Галузева структура ВВП 

Ступінь зносу основного  

капіталу 

Рівень безробіття 

Частка населення з доходом 

нижче прожиткового 

мінімуму 

Відношення основного і обо-

ротного капіталу в 

матеріальній сфері 

Рівень тіньової економіки 

Обсяг іноземної валюти в 

обігу,% до ВВП, % до 

національної грошової 
одиниці 

Рівень внутрішнього боргу,  

% до ВВП 

Дефіцит державного бюдже-
ту, % до ВВП 

Рівень інфляції 

Обсяг національних 

та іноземних 

інвестицій 

Обсяг інвестицій          

у ВВП, %

Витрати на НДДКР  

у ВВП

Обсяг інноваційної 
продукції (що 

перевищує світові 
аналоги) в обсязі 
випущеної продукції 

Норма накопичення 

Рівень тіньової еко-

номіки 

Обсяг кредитів  

матеріального  

виробництва,                

% до ВВП

Частка 
імпортної 
продукції у 

внутрішньому 

споживанні 

Курс націона-
льної валюти 

Обсяг 
іноземної  
валюти              

в обігу 

Рівень зовні-
шнього боргу,  

% до ВВП 

Частка 
підприємств 

належать 

іноземним 

інвесторам у 

національній 

економіці

Рівень  

тіньової еко-

номіки 
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Додаток Б 

Ключові індикатори економічної безпеки 

Індикатори 

Порогове 
значення,

%* 

Фактич-

ний 

стан,% 

(2013г.) 

Співвідношення 

фактичного та поро-

гового значення 

(перевищено гра-
ничне значення чи 

ні) 
Рівень тіньової економіки < 30 44,0 1,47 (перевищено)

Відношення обсягу ВВП на душу насе-
лення у середньосвітовому значенны 

100 > 59,3 1,67 (перевищено)

Рівень інфляції 20 0,5 0,03 ( не переви-

щено) 

Рівень перерозподілу ВВП через зведе-
ний бюджет (без урахування 

Пенсійного фонду) 

< 30 27,7 0,92 (не переви-

щено) 

Дефіцит державного бюджета в ВВП  < 3 4,45 1,48 (перевищено)

Покриття дефіциту зведеного бюджету 

за рахунок зовнішніх запозичень 

< 30 82,4 2,75 (перевищено)

Відношення загального обсягу держав-

ного боргу до ВВП 

< 55 33,0 0,6 (не перевище-
но) 

Відношення загального обсягу 

зовнішнього боргу до ВВП 

< 25 78,3 3,1(перевищено) 

Відношення державного зовнішнього 

боргу до річного експорту товарів і по-

слуг 

< 70 52,7 0,75 (не переви-

щено) 

Відношення обсягу сукупних платежів 

з обслуговування зовнішнього боргу до 

доходу державного бюджету 

< 20 11,2 0,56 ( не переви-

щено) 

Відношення обсягу внутрішнього боргу 

до ВВП 

< 30 17,7 0,59 (не переви-

щено) 

Відношення заборгованості уряду           

за державними цінними паперами           

до ВВП 

< 30 17,3 0,58 (не переви-

щено) 

Поточна потреба в обслуговуванні та 
погашенні боргу,% до податкових над-

ходжень бюджету 

25 10,1 0,4 (не перевище-
но) 

Грошова маса (М2),% до ВВП 50 62,3 1,25 (перевищено)

Відношення обсягу грошового агрегату 

М3 до ВВП 

< 50 62,5 1,25 (перевищено)
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Обсяг готівки (% до ВВП) < 4 18,0 4,5 (перевищено) 

Темп зміни офіційного курсу гривні до 

долара США 

< 6 0,04 0,007 (не переви-

щено) 

Відношення обсягів депозитів в 

іноземній валюті до загальних обсягів 

депозитів (рівень доларизації, %) 

< 25 36,0 1,44 (перевищено)

Частка іноземного банківського 

капіталу в загальному обсязі 
банківського капіталу 

< 30 35,0 1,17 (перевищено)

Частка імпорту у внутрішньому 

споживанні держави, всього 

30 53,8 1,79 (перевищено)

у т. ч.: продовольчі товари 25 14,5 0,58 (не переви-

щено) 

непродовольчі товари 30 61,0 2,0 (перевищено) 

Відношення дефіциту / профіциту тор-

говельного балансу до загального обся-

гу зовнішньої торгівлі 

< 5 9,8 1,96 (перевищено)

Питома вага провідної країни-партнера 
в загальному обсязі зовнішньої торгівлі 

< 30 20,0 0,67 (не переви-

щено) 

Питома вага сировини і товарів низько-

го ступеня переробки в загальному 

обсязі експорту 

< 40 53,5 1,34 (перевищено)

Відношення обсягу експорту до ВВП < 50 35,0 0,7 (не перевище-
но) 

Відношення обсягу імпорту до ВВП < 50 42,3 0,85 (не переви-

щено ) 

Валове нагромадження основного 

капіталу (% до ВВП) 

25 > 18,0 1,39 (перевищено)

Ступінь зносу основних засобів < 35 77,3 2,2 (перевищено) 

Частка машинобудування                          

в промисловому виробництві 
20 > 14,0 1,43 (перевищено)

Витрати на НДДКР у ВВП 2 0,8 2,5 (перевищено) 

Обсяг інноваційної продукції (що пере-
вищує світові аналоги) обсягом 

випущеної продукції 

6 < 0,5 12 (перевищено) 

Джерело: узагальнення авторів на основі [65; 110; 122; 149].
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Додаток В 

Методичне забезпечення продовольчої безпеки території 
 

В Україні досі не склалося більш-менш чіткого уявлення про природу і 
параметри продовольчої безпеки (на думку авторів, її слід розглядати як 

складову частину економічної безпеки), а, отже, – і про ті практичні заходи, 

які необхідно вжити для гарантування тих чи інших цінностей національного 

розвитку. Поки йдуть уточнення по суті таких категорій як суб'єкт і об'єкт 
продовольчої безпеки. А це є господарський комплекс країни та її людський 

фактор. Якщо до кінця не уточнити таких «дрібниць», то це буде мати цілком 

адекватні наслідки, які виражаються у відсутності чіткої постановки цілей і 
завдань досліджень з даної проблеми.  

Так, досі в дослідженнях не знаходить відображення така мета, як за-
безпечення населенню якості життя, підтримує соціальний світ і спокій у су-

спільстві. А можливості виконувати внутрішні політичні, економічні та соці-
альні завдання без будь-якого економічного тиску ззовні якщо і присутній у 

текстах, то як активний вплив на зачіпають національні інтереси України сві-
тові екологічні процеси з тим, щоб не допустити прийняття іншими держа-
вами або їхніми спільнотами суперечать цим інтересам рішень, взагалі не 
розкривається. 

У контексті таких зауважень видається доцільним розуміти під продово-
льчою безпекою можливість і готовність господарського комплексу країни за-
безпечити гідні умови людського розвитку, соціально-економічну стабільність 
суспільства і держави, протистояти впливу внутрішніх і зовнішніх загроз.  

Інвестиційний процес для будь-якої країни в будь-який час була і буде 
актуальною темою. Його моніторинг завжди буде необхідний. А зв'язати та-
ких два важливих поняття, як «інвестиційний процес» та «продовольча без-
пека», на думку авторів, є вкрай своєчасним. 

Основна мета полягає в розробці методичного походу за визначенням 

критичних розмірів інвестиційних ресурсів для забезпечення продовольчої 
безпеки країни / регіону, і зокрема проведення попередніх розрахунків обся-

гів необхідних інвестиційних ресурсів з постачання населення яким-небудь 

видом продовольчих товарів. Для прикладу обрані зернопродукти, тобто 

продукти, виготовлені з пшениці та жита. У списку з 25 продуктів, що забез-
печують прожитковий мінімум, це хліб (білий і чорний), борошно та мака-
ронні вироби.  

Беручи до уваги стався спад в усіх сферах економіки країни та істотне 
зниження соціального становища населення, з усією гостротою постає пи-

тання про погрози економічної безпеки країни, її незалежності. Орієнтиром 
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для оцінки стану та виникнення нових загроз є основні параметри прогнозів 

соціально-економічного розвитку України.  

У зв'язку з цим доцільно вважати, що прогнозування в своїй основі і за 
своїм призначенням повинно містити відповідну систему показників еконо-

мічної безпеки країни, а оцінка якості прогнозу має здійснюватися, насампе-
ред, з позиції забезпечення економічної безпеки та заходів захисту інтересів 

держави та особистості в економічній сфері. Основними при цьому є вимоги 

Державної стратегії економічної безпеки України, скоректовані відповідно до 

сучасного соціально-економічного становища країни та основни принципів 

Закону України «Про основи національної безпеки України». 

Розробка методичних рекомендацій є спробою створення програми ан-

тикризового характеру. Застосування її на практиці стає можливою при до-

триманні необхідних умов і припущень. 

Такий підхід до підготовки та розробки прогнозів соціально-

економічного розвитку, до їх змісту, цілей та оцінці визначений об'єктивни-

ми умовами з позиції цілеспрямованого виходу з економічної кризи та актив-

ного включення механізму реалізації державної економічної політики. 

Головним фактором, який визначає рівень продовольчої безпеки краї-
ни, є критичний обсяг інвестицій в сільське господарство, що, в свою чергу, 

випливає з необхідного приросту обсягів виробництва сільгосппродукції. 
Постановка завдання розроблюваної методики зводиться до наступ-

ного: яким повинен бути обсяг виробництва продукції сільського господарс-
тва, щоб повною мірою забезпечити населення продовольством на заданому 

рівні за рахунок внутрішніх ресурсів. Основним джерелом підвищення обся-

гу виробництва сільськогосподарської продукції в розв'язуваної задачі для 

досягнення поставленої мети є визначення необхідного (критичного) обсягу 

інвестицій з одночасним їх раціональним розподілом між економічними регі-
онами. При цьому отримане розподіл приймається в якості критичних розмі-
рів інвестицій в сільське господарство по регіонах. 

Примітка. Економічні регіони – у цих регіонах витрати на виробництво 

одиниці продукції (і, відповідно, ціни реалізації сільськогосподарської продук-

ції с/г підприємствами) будуть нижчими, ніж у середньому по країні (з причини 

більш родючих земель або багатих пасовищ, дешевої робочої сили, наявності 
больш сучасної сільгосптехніки тощо). Для їх виявлення необхідно провести 

порівняльний аналіз регіонів, які є традиційними виробниками продукції.  
Склад вихідної інформації, за якою визначаються порогові значення тих чи 

інших показників, повинен безпосередньо і повно відображати стан факторів, що 

викликають загрози економічній безпеці України. Кількісні значення складу ви-

хідної інформації не є постійними для перехідного і навіть для стабілізуючого 
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періоду розвитку ринкових відносин у країні. Отже, і порогові значення показни-

ків економічної безпеки можуть змінюватися з часом, так як виникають нові, 
ускладнюються або корегуються існуючі дестабілізуючі чинники. 

Порогові значення, що відповідають, наприклад, стану економіки 1990 

р., істотним чином відрізняються від порогових значень, відповідних стану 

економіки в 2013 р., що мав місце у 2008-2012 рр. Фінансова криза внесла 
свої корективи в порогові значення індикаторів стану економіки. За будь-якої 
розмірності показників (гривня, відсотки до ВВП тощо) їх граничні значення 

уточнюються відповідно до змін кількісних значень соціально-економічних 

показників, що характеризують рівень захисту національних інтересів країни, 

розвиток ринкових відносин, рівень соціальних гарантій населення та еконо-

мічного зростання та економічної кризи. При цьому винятки становлять гра-
ничні значення показників, що визначають необхідні пропорції і балансові 
залежності. До таких показників відносяться, зокрема, показники забезпе-
чення населення продуктами харчування і установам соціальної сфери, а та-
кож деякі інші (в основному соціально-економічні) показники.  

При розробці методики визначення значень повинні бути чітко визна-
чені умови, припущення та обмеження розрахунку крайніх величин того або 

іншого показника. Кожному показнику економічної безпеки повинна відпо-

відати індивідуальна методика розрахунку порогового значення: повинні бу-

ти чітко визначені склад і зміст, одиниці вимірювання і кількісне значення 

вихідних даних. Необхідно передбачити можливість зміни або коригування 

(уточнення) вихідних даних [91]. 

Зміст методичних рекомендацій. Першим етапом розробки методичного 

підходу до визначення обсягу інвестицій є розрахунок середньозваженого коефі-
цієнта споживання населенням набору з 25 основних продуктів харчування.  

За даними органів статистики відомі коефіцієнти споживання цих про-

дуктів (з урахуванням якості та кількості) кожної з 5 (20 %) груп населення 

(таблиця В.1). 

 

Таблиця В.1 – Групи населення України за рівнем споживання продуктів ха-
рчування 

Кількість населення в групі, % № групи номінальне дійсне 
Рівень  

споживання 

1 20 35 0,80 

2 20 5 1,25 

3 20 20 1,35 

4 20 20 1,65 

5 20 20 2,30 

Джерело: [69; 91]. 
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На основі цих даних визначаємо фактичний середньозважений коефіці-
єнт споживання по країні: 

К = 0,80 · 0,35 + 1,25 · 0,05 + 1,35 · 0,20 + 1,65 · 0,20 + 2,30 · 0,20 = 1,4. 

На другому етапі визначаємо необхідний обсяг споживання потрібного нам 

продукту харчування: 

НОПі = 1,4 · Н · mi · 12, 

де НОПі – необхідний обсяг споживання і-го продукту, що забезпечує продо-

вольчу безпеку; 

Н – населення держави; 

mi – місячне подушне споживання i-го продукту, кг (шт., м), і = 1, 2, …, 25; 

12 – кількість місяців у планованому періоді (тут – у році), може бути 

змінено залежно від прогнозованого періоду; 

1,4 – коефіцієнт споживання продуктів харчування в середньому по країні. 
Тоді, беручи тільки зернопродукти (чотири найменування з 25-ти, що 

визначають споживчий кошик), розрахуємо приблизний обсяг споживання 

зернопродуктів на прикладі 2005 р. з урахуванням фактичних норм подушно-

го споживання і коефіцієнта споживання, а так само з урахуванням чисельно-

сті населення України у 2005 р. дорівнює 47,6 млн чол.: 

НОП3 = 47 600 000 чол. · 13,025 кг/міс · 12 міс. · 1,4 = 

=10,394 млн т зернопродуктів. 

Третій етап розроблюваної методики полягає у визначенні необхідного при-

росту обсягів виробництва по кожному продукту окремо: 

∆НОПi = (Рні – Рфі) · Киі · Кзап., 

де ∆НОПi – необхідне збільшення обсягів виробництва i-го продукту; 

     Рні – необхідний обсяг споживання i-го продукту, що забезпечує продово-

льчу безпеку; 

Рфі – фактичний обсяг виробництва i-го продукту; 

Киі – коефіцієнт граничного обсягу імпорту i-го продукту; 

Кзап.і – коефіцієнт, що враховує необхідність створення певного обсягу 

стратегічного запасу продовольства по кожному продукту. У даному конкре-
тному випадку можна не брати в розрахунок коефіцієнт, що враховує необ-

хідність створення певного обсягу стратегічного запасу, так як першочерго-

вим завданням є забезпечення потреб населення щодо споживання того чи 

іншого продукту, а створення запасів – це вже наступний етап розвитку еко-

номіки (зокрема сільського господарства). 
Тоді для зернопродуктів: 
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∆НОПі = (8,83 млн т – 7,18 млн т) · 0,7 · Кзап. = 1,16 млн т. 

На четвертому етапі розглядаємо галузі господарства країни, задіяні 
у створенні вартості i-го продукту. Так як мова йде про продовольчі това-
ри, то основною галуззю економіки, зайнятої у виробництві кінцевого про-

дукту, є сільське господарство. Далі розглядаються різні фактори та показ-
ники, які безпосередньо пов'язані з сільським господарством – такі як вро-

жайність, приріст площ та ін. 

На п'ятому етапі виділяємо регіон, в якому широко представлено вироб-

ництво певного продукту з урахуванням навколишніх це виробництво сприят-
ливих факторів, так званий «вигідний» район. Для цього необхідно провести 

порівняльний аналіз регіонів, які є традиційними виробниками обраної продук-

ції. Тут витрати на виробництво одиниці продукції (і, відповідно, ціни реалізації 
сільськогосподарської продукції с/г підприємствами) будуть нижчими, ніж в 

середньому по країні (з причини більш благодатних земель або багатих пасо-

вищ, дешевої робочої сили, наявності більш сучасної сільгосптехніки тощо). 

Визначаємо, скільки може «взяти» на себе регіон (виходячи з обчисле-
ного  вище необхідного приросту обсягу виробництва i-го продукту – 

∆НОПі). Намагаємося максимально завантажити ці потенційні непрацюючі 
ресурси (в першу чергу – земельний ресурс, потім – сільськогосподарську 

техніку, робочі руки (тут треба провести короткий аналіз демографічної си-

туації обраної місцевості), фактичні можливості регіону по зберіганню та пе-
реробці продукції, а також вартість необхідної кількості добрив, насіння або 

кормів в залежності від підгалузі сільського господарства). (На Якщо ж по-

тужностей вибраного «вигідного» регіону не вистачає для того, щоб забезпе-
чити населення країни продовольством на належному рівні, то необхідні до-

даткові потужності інших регіонів. У цьому випадку вибирається визначаль-

ний критерій, за яким підбираються регіони України для досягнення постав-

леної мети. Таким критерієм може бути, наприклад, врожайність (надої мо-

лока з корови, несучість курей і т. п.) 

На шостому етапі визначаються розміри інвестицій, необхідних для за-
безпечення певного до виробництва сільськогосподарської продукції, а, отже, 
і для забезпечення продовольчої безпеки країни. Тут враховується вартість 

одиниці прирощеної продукції сільського господарства по регіонах, загаль-

ний обсяг цієї продукції, цей показник по регіонах і сільськогосподарський 

мультиплікатор: 

I = ∑(Pij · Cij) / Mi, 

де I – сумарний приріст інвестицій в економіку країни, що забезпечує продо-

вольчу безпеку;  

438



Pij – потенційно можливе збільшення обсягів виробництва i-го продукту в 

j-му регіоні;  
Cij – вартість одиниці i-го продукту (ціна реалізації сільсько-

господарськими підприємствами) в j-му регіоні; 
Mi – мультиплікатор по сільському господарству.   

Тут мультиплікатор являє собою геометричну прогресію, а просте чис-
ло, яке в кінцевому підсумку виявляється рівним того, у скільки разів зміню-

ється «стався одного разу приріст інвестицій». В конкретній методиці воно 

показує, у скільки разів збільшиться певний обсяг інвестиційних ресурсів, 

необхідних для виробництва вже підрахованого приращенного обсягу даної 
продукції. Тобто в даному випадку мультиплікатор працює як б у зворотний 

бік. Це число не будемо знаходити в даній методиці, так як це займе багато 

місця і часу, а його визначення не має відношення до розроблюваної методи-

ки. Тому скористаємося вже готовими розробками: Мі ≈ 4; і – сільськогоспо-

дарська сировина, необхідна для виробництва одного з 25 продуктів, що вхо-

дять в список, що забезпечує прожитковий мінімум; j – регіони, задіяні для 

виробництва i-ї продукції. 
I = 1420,688 млн грн / 4 = 355, 172 млн грн потрібно інвестицій для ви-

робництва 0,97 млн т зерна, необхідних для постачання населення зернопро-

дуктами. Важливо не забути, що підсумкове збільшення обсягів виробництва 
дорівнює 1,16 млн т (з урахуванням розглянутих окремо Вінницької та Оде-
ської областей), тобто підсумкове значення критичних розмірів інвестицій, 

яке забезпечить необхідний рівень економічної безпеки, забезпечить насе-
лення зернопродуктами вітчизняного виробництва в необхідних обсягах: I = 

355,172 млн грн (9 регионов) + 18, 293 млн грн. (Одеська обл.) + (+57,257 

млн грн (Вінницька обл.) = 430,722 млн грн. 

Висновок. Однією з основних умов застосування цієї методики на 
практиці є достовірність і своєчасність інформації щодо продуктів харчуван-

ня (як з виробництва, так і зі споживання – за мінімально необхідними, фак-

тичними і бажаними обсягами) для найбільш точного визначення обсягів не-
обхідних інвестиційних ресурсів. Наступним завданням є пов'язати між со-

бою всі перераховані вище показники в струнку систему, наочно показавши 

алгоритм визначення необхідного обсягу інвестицій. 

Більш детально дана методика представлена у роботі [69]. 
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Додаток Г 

Діагностика загроз енергетичної безпеки регіону 

 

Однією із основних рушійних сил розвинутого суспільства і основою 

цивілізованих ринкових відносин є енергетичний потенціал суспільства. 

Сучасний енергетичний потенціал характеризується наявністю розвинутої 
фундаментальної і прикладної науки, високотехнологічної виробничої ба-

зи, постійним оновленням кадрів, а в умовах реформування – здатністю чі-
тко і адекватно реагувати на зміни, що відбуваються, зберігати можливості 
постійного оновлення і своєчасно впроваджувати досягнення НТП. Особ-

лива роль в цьому належить інноваціям, які з однієї сторони «всмоктують» 

наукові відкриття і винаходи, а з іншої – сприяють і беруть участь у прове-

денні наукових досліджень і, в кінцевому результаті, визначають рівень 

стійкого енергетичного розвитку. 

Під діагностикою загроз енергетичній безпеці розуміється виявлення 

і аналіз, із наступною локалізацією причин, які можуть викликати пору-

шення стабільності енергетичної стійкості і поступовості розвитку як 

окремих регіонів, так і сфер життєдіяльності усієї країни. 

За цих умов особливого значення набувають реальні можливості 
окремої регіональної освіти формувати енергетичну безпеку (ЕБ) Украї-
ни, залишаючись при цьому стійкою і прогресивною територією, що зда-

тна ефективно нейтралізувати чи попереджувати появу енергетичних за-

гроз. 
Поєднання інтересів Центру і регіонів має двоякий характер: регіон 

виступає полігоном з локалізованими соціально-економічними, екологіч-

ними, демографічними та іншими процесами, які можуть загрожувати ЕБ 

України і мають територіально-диференційний характер їх прояву: регіон 

– суб`єкт регулювання зі сторони Центра процесів пов`язаних із забезпе-

ченням ЕБ України, з однієї сторони, з іншої сторони, в рамках наявного 

кола повноважень, провідник власної енергетичної політики. 

Тому, постулатом при проведенні діагностики ЕБ служить тверджен-

ня, що національна безпека України, поряд із зовнішньоекономічними фа-

кторами залежить від стану української економіки і раціонального поєд-

нання інтересів України та регіонів, а оцінку енергетичного відставання 

варто здійснювати в комплексі зі всіма сферами життєдіяльності на вибра-

ній території. 
Енергетична безпека України – комплекс геополітичних, правових, 

економічних, та інших умов, що забезпечують таке:  
� передумови для її виживання в умовах кризи і майбутнього розвитку; 

440



� захист життєво важливих інтересів країни у відношення її ресурсного 

потенціалу, збалансованості, динаміки росту та розвитку; 

� створення внутрішнього імунітету і зовнішньої захищеності від де ста-
білізаційного впливу; 

� конкурентоспроможність країни на світових ринках і стійкість її фінан-

сового становища; 
� забезпечення гідних умов життя і стійкого розвитку особистості. 
Енергетична безпека територіальної освіти (область, регіон, країна) – 

сукупність поточного стану умов і факторів, що характеризують стабільність, 

стійкість і поступовість розвитку економіки території, визначеної незалежно-

сті і інтеграції з економікою країни, що виражається у таких її проявах: 

� можливість здійснювати власну енергетичну політику в рамках країни; 

� вміння реагувати на різкі геополітичні зміни в країні; 
� здатність здійснювати (чи, по крайній мірі, почати здійснення) великі 

енергетичні заходи (не очікуючи допомоги від центру) щодо невідкладних 

соціально-вибухових ситуаціяй на території, пов`язаним локальними енерге-
тичними «хворобами» чи економічними прорахунками (помилками) на рес-
публіканському рівні; 

� можливості стабільно підтримувати відповідність існуючих (діючих) в 

регіоні економічних нормативів загальноприйнятим у світовій практиці (чи 

директивно затвердженим для регіону на конкретний період часу), що дозво-

лило б зберегти достойний рівень життя населення. 

Зрозуміло, що власне енергетична політика включає всі сфери життєдія-
льності на території, в тому числі розвиток промисловості, науково-технічного 

потенціалу і т.д., тому, говорячи про ЕБ території при діагностиці загроз, про-

водити локальну оцінку тільки одній із сфер життєдіяльності некоректно, так 

само як розглядати енергетичний потенціал без стану і перспектив розвитку 

України в цілому. 

Регіон – ділянка земної поверхні, що має окремі межі і просторовий ба-
зис діяльності, який включає, крім виробництва, промислову і соціальну ін-

фраструктуру, і який розглядається як полігон життєдіяльності, як фактор і ре-
сурс розвитку регіону. 

Предметом діяльності законодавчої та виконавчої влади в регіоні та 
області ЕБ є такі: 

� виявлення і моніторинг факторів, що впливають на стійкий розвиток 

регіону в даній ситуації та перспективі; 
� формування енергетичної політики та інституціональних перетворень у 

рамках загальнодержавної стратегії економічної реформи; 
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� недопущення дискримінації збоку центральних органів  відносно до ре-
гіону, паритетну участь в державних програмах з розвитку регіонів, у розмі-
щенні державних замовлень і тощо. 

Пріоритетними завданнями регіональної економічної політики, спря-

мованої на підвищення ЕБ є такі: 
� реструктуризація енергетичної сфери з переважальним розвитком, з 

однієї сторони, напрямків найбільш прибуткових і перспективних на даний 

період, з іншої сторони, напрямків, що мають довгострокові економічні пере-
ваги в загальній системі регіонального розподілу праці; 

� реанімація чи активізація власних джерел розвитку; 

� формування територіально-виробничих комплексів, орієнтованих на 
потреби ринку і гнучко реагуючих на кон`юнктурні зміни; 

� розвиток міжрегіональних інфраструктурних систем з достойним пред-

ставленням регіону; 

� локалізація і подолання депресивного становища окремих регіонів, а у 

випадку необхідності, надання їм статусу «регіонів (територій) енергетично-

го лиха». 

Участь центра у підвищенні ЕБ регіону полягає у такому: 

� у здійсненні державної підтримки державних програм регіонального 

розвитку; 

� в розміщенні державних замовлень на постачання електроенергії зага-
льнодержавних потреб. 

– в паритетній участі у великих регіональних інвестиційних проектах з 
врахування різних форм забезпечення пільгами; 

� у створенні сприятливого клімату в розвитку енергетичного середови-

ща в регіоні; 
� у створенні врівноваженої взаємодії республіканської та місцевої бю-

джетних систем; 

� у виборі обґрунтування енергетичної стратегії у відношенні з територі-
ями, недопущенні швидких, неаргументованих рішень, результатом яких 

(експериментів) можуть бути соціальні вибухи. 

Причинами обурення і розвитку кризових ситуацій в регіоні, що викли-

кають загрози ЕБ України виступають різні фактори дестабілізації (рисунок 

Г.1): 

1. Спад виробництва і втрата внутрішнього ринку. Повсюдне недо-

вантаження виробничих можливостей, закриття окремих виробництв і, як 

наслідок, руйнування технологічного потенціалу приводить до згортання 

прогресивної перебудови на власній матеріальній базі. 
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Рисунок Г.1 – Структура загроз енергетичної безпеки регіону 

Джерело: [84; 90]. 

 

2. Руйнування виробничо-технічного потенціалу і деіндустріалізація 

економіки. Згортання НДДКР, розпад трудових колективів, скорочення 

замовлень на продукцію, перехід висококваліфікованих спеціалістів в ін-

ші області знань, переважання і, як наслідок, розвиток сировинних і ско-

рочення фінішних галузей приводить до деградації енергетичного потен-

ціалу і зниженню конкурентоспроможності регіону. Наслідки настання 

даної загрози в регіоні носять довготерміновий характер, з одного боку, а, 

з другого боку, враховуючу визначену регіональну специфіку (регіональ-

ну спеціалізацію) можуть привести до втрати окремих «ланок» енергети-

чного потенціалу. 

3. Втрата енергетичної незалежності. Загострення цінових диспро-

порцій між промисловістю та енергетикою, відмова від розумного патер-

налізму по відношенню до вітчизняних виробників електроенергії приво-

дить до постійної невпевненості у стабільному забезпеченні населення 

енергією, залежність від поставок з інших регіонів, руйнуванню паливно-

енергетичного комплексу. 

4. Ріст безробіття і послаблення трудової мотивації. Збільшення на-

вантаження на зайнятих (утримання соціальних утриманців), зниження 

рівня життя населення, різка диференціація в доходах, руйнація спожив-

чого ринку викликає ріст соціальних конфліктів і негативне відношення 

до перетворень в економіці. 
5. Криміналізація економіки. Ріст економічних злочинів і рекет ви-

кликають недовіру у можливості забезпечення правової захищеності. 
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6. Незворотнє погіршення навколишнього середовища. Збільшення 

техногенних навантажень і зниження стійкості природних територіальних 

комплексів приведе до росту числа людей, що захворіли і вимушеної міг-
рації населення в інші більш сприятливі регіони. 

7. Порушення фінансового забезпечення регіону. Таке порушення 

відображається перш за все на галузях соціальної сфери, збільшує рота-

ційність регіональних бюджетів і приводить до загальної нестійкості як 

регіональної економіки, так і господарського комплексу країни. 

8. Втрата зовнішнього ринку. Згортання виробництва особливо важ-

ливо відстежувати в експортних галузях; збільшення експорту сировини 

від експорту наукомісткої і високотехнологічної продукції скорочує ва-

лютні поступлення і можливість оновлення парку машин та обладнання. 

Від`ємне сальдо зовнішньоторгового балансу, нераціональне використан-

ня валютних кредитів при відсутності суворої нормативної бази роблять 

непривабливими операції закордонних інвесторів на нашому внутріш-

ньому ринку. 

Регіональна кризова енергетична ситуація може загрожувати націо-

нальній ЕБ України в наступних випадках: 

а) коли дія окремих факторів дестабілізації (чи їх сукупності) дося-

гає такого ступеня гостроти (чи глибини подолання порогових рівнів), 

при якій можуть спостерігатися незворотні зміни окремих сфер (чи їх су-

купності) господарюючого комплексу регіону, що, по-перше, враховуючи 

належність регіону до загальної системи республіканського розподілу 

праці, відображається на економіці України і потребує довгострокових і 
високо затратних зусиль центру; 

б) коли ліквідація наслідків подолання порогових рівнів у регіоні в 

короткостроковій перспективі виходить з-під контролю на регіональному 

рівні і стає можливою лише при додатковому (над лімітному) фінансу-

ванні із централізованих джерел (державного бюджету). 

Орієнтири регіонального аспекту ЕБ: 

� збільшення економічної бази відносин держави всередині; 
� участь у формування загальноукраїнського ринку; 

� бажання і паритетна участь регіонів в нейтралізації кризових ситуацій 

та інших, особливо близько росташованих територіях; 

� підтримка на достатньому рівні і розвиток енергетичного потенціалу, 

спрямована на забезпечення енергетичної незалежності України; 

� створення нормальних умов життєдіяльності не тільки в окремих райо-

нах, а й на всіх території регіону; 
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� попередження міжнаціональних конфліктів в регіоні і недопущення 

прояву сепаратистських тенденцій; 

� недопущення і ліквідація кризових ситуацій (особливо для територій з 
районо- чи місто утворюючими підприємствами), які можуть понести масш-

табні збої в поставках стратегічних видів продукції в інші країни. 

Забезпечення рівня належної наукової обумовленості оцінки загроз і їх 

наслідків для ЕБ об`єкту дослідження базується на наступних принципах: 

– комплексності, тобто необхідності аналізу всіх сторін об’єкта досліджень 
(галузевої і територіальної, соціальної, технічної та екологічної складових); 

– системності, тобто обліку внутрішніх взаємозв`язків і взаємозалежнос-
тей, так і зовнішніх факторів з позиції розгляду об`єкта дослідження, як еле-
мента економіки більш високого рівня; 

– варіантності (альтернативності), тобто виявленні і обґрунтованості кіль-
кох варіантів виходу з кризової ситуації, з однієї сторони, розрахунку траєкто-

рій соціально-економічного розвитку в пост стабільний період, з іншої сторони; 

– безумовного примату ЕБ  як найважливішого елементу якості життя і 
соціального прогресу, тобто пріоритетності задач і здійснюваних заходів, 

спрямованих на збереження здоров`я і життя людини, підтримка інформацій-

них умов його існування; 

– задовільного ризику, тобто виявлення і реалізація достатніх заходів, 

спрямованих на захист людини в ринковому середовищі і недопущення по-

долання порогових ситуацій; 

– спів розмірність технічної та соціальної складових ЕБ і безумовного 

пріоритету останньої; 
– компромісу між поколіннями з акцентом важкості подолання порого-

вих ситуацій на наших дітей і внуків. 

Сутність економічної безпеки реалізується в системі показників (індика-
торів). Оцінка стану економіки виконується з позиції розвитку виробництва в 

регіоні у рамках ЕБ і включає набір індикаторів економічної безпеки (ІЕБ), які 
дозволяють кількісно оцінити сигналізувати про небезпеку, що наступає і здій-

снювати комплекс програмно-цільових заходів для стабілізації обстановки. 

Для ЕБ регіону принциповими є пороги показників, тобто граничні 
значення, недотримання (перевищення або недосягання) яких приводить до 

початку руйнівних, нерегульованих процесів в регіоні. Такі індикатори поро-

гових ситуацій (ІПС) можуть з`являтися як окремо, так і в комплексі, тому, у 

розрахунках пропонується два рівня ІПС: 1-й пороговий рівень показника 
для конкретного регіону, який може стати критичним в сукупності з іншими 

показниками; 2-ий пороговий рівень показника, подолання якого незалежно 

приведе д настання кризової ситуації (таблиця Г.1). 
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Загальний аналіз кризових ситуацій здійснюється в наступній послідо-

вності: 
1. Складається предметний реєстр об`єктів дослідження: 

– області і території, що входять у визначений економічний район; 

– великі міста, промислові вузли, території з особливим режимом госпо-

дарювання, території з порушеною екологією; 

– території з єдиним районо- чи місто утворюючим підприємством. 

2. Здійснюється збір інформації для оцінки кризових ситуацій. 

3. Оцінюється рівень загроз ЕБ із застосуванням різних методів. 

4. Виконується збір основних показників для оцінки кризових ситуацій 

по сферам життєдіяльності регіонів. 

5. Оцінюються кризові ситуації по сферах життєдіяльності. На основі 
отриманих показників здійснюється ранжирування регіонів за рівнем загроз ЕБ. 

6. Для кризових регіонів здійснюється поглиблений аналіз причин і на-
слідків кризових ситуацій. 

7. Розробляються і групуються за блоками заходи державної підтрим-

ки, запропонованими програмно-цільовими міроприємствами, що спрямовані 
на нейтралізацію та локалізацію впливу регіональних кризових ситуацій. 

Запропонований методологічний підхід при практичній реалізації по-

винен бути заснований на демократичних принципах: 

– залежно від глибини проробки, можна зсувати в ту чи іншу сторону 

ІПС і тим самим виокремлювати найбільш критичні (осередки) території; 
– можна використовувати будь-які допустимі математичні методи для 

групування ІЕБ і виявлення результативних значень; 

– можна замінювати ІЕБ; 

– з метою конкретизації причин і наслідків загроз ЕБ можна виділяти 

окремі блоки (технічний, екологічний, демографічний та ін.) і доповнити ІЕБ.  

Аналіз загроз ЕБ на рівні галузей, розташованих на території, здійсню-

ється групуванням підприємств однієї галузі. 
Ранжирування по шкалі кризи (передкризова і кризова ситуації) дозво-

ляє приймати рішення про введення режиму надзвичайного енергетичного 

положення на території. 
У випадку дефіциту бюджету того чи іншого рівня і неможливості 

здійснювати фінансове «вливання» в організм регіону в повному об`ємі, пе-
ревага надається на основі розрахунків по запропонованим алгоритмам регі-
онам з найбільшою віддачею вкладених коштів. 

В умовах кризи для регіонів найбільш реалізуючою і діючою може бу-

ти державна підтримка, допомога зі сторони ринкових структур являється 

додатковим сприятливим фактором [66; 67; 73].  
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Додаток Д 

Методичні основи та організаційні умови формування системи 

показників інноваційної безпеки регіону 

 

Формуючи систему показників-індикаторів інноваційної безпеки регіо-

ну критеріального типу (І), слід враховувати наступні моменти: можливість 

їх використання різними органами влади (центральними та регіональними), 

система показників повинна бути сумісна з діючою державною системою об-

ліку, мати можливість бути вбудованою у систему моніторингу інноваційної 
безпеки регіону та визначення факторів впливу на неї. 

І. Формування індикативних показників-індикаторів інноваційної без-
пеки критеріального типу пропонується здійснювати по наступним групам: 

Група показників-індикаторів загальноекономічної сфери ринку. 

Група показників-індикаторів фінансової сфери регіону. 

Група показників-індикаторів інноваційної сфери регіону. 

Виділення вказаних груп носить узагальнюючий характер, але предста-
вляє інтерес для інвестора, який бажає інвестувати кошти у інноваційний 

розвиток регіонального промислового комплексу. Далі розглянемо склад 

критеріальних показників, які входять у кожну з вказаних груп та проведемо 

розрахунки цих показників на прикладі Одеської області. 
Дефіцит консолідованого бюджету області  

,   

де ДБt – дохідна частина консолідованого бюджету області у досліджувано-

му періоді, тис. грн; ВБt – витратна частина консолідованого бюджету облас-
ті у досліджуваному періоді, тис. грн. 

Частка заборгованості за податковими платежами у дохідній частині 
консолідованого бюджету області                                             

, 

де ЗБt – заборгованість консолідованого бюджету за податковими платежами 

області у досліджуваному періоді, тис. грн. 

Відношення кредитних вкладень в економіку області до ВРП 

, 

де КрВt – кредитні вкладення в економіку області у досліджуваному періоді, 
тис. грн.; ВРПt – валовий регіональний продукт області у досліджуваному 

періоді, тис. грн. 
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Відношення сальдованого фінансового результату підприємств та уста-
нов області до ВРПt: 

, , 

де СФРt – сальдований фінансовий результат підприємств та установ  області 
у досліджуваному періоді, тис. грн. 

Коефіцієнт надійності банківської системи області:  

, 

де ВКt

– середнє значення власного капіталу у банківській системі області у до-

сліджуваному періоді, тис. грн.; РАt

 – середнє значення робочих активів у банків-
ській системі області у досліджуваному періоді, тис. грн. 

Коефіцієнт строкової ліквідності банківської системи області: 

, 

де ЛАt

 – середнє значення ліквідних активів у банківській системі області у 

досліджуваному періоді, тис. грн.; ЗЗt 

– середнє значення зобов’язань до за-
питання у банківській системі області у досліджуваному періоді, тис. грн. 

Крос-коефіцієнт банківської системи області: 

, 

де ПЗсt

 – середнє значення підсумкових зобов’язань у банківській системі 
області у досліджуваному періоді, тис. грн. 

Коефіцієнт ліквідності банківської системи області:  

 

де ЗКt

 – середній захищений капітал у банківській системі регіону у дослі-
джуваний період, тис. грн.; ФОРt

– середній фонд обов’язкових резервів у ба-
нківській системі області у досліджуваний період, тис. грн. 

Коефіцієнт захищеності капіталу банківської системи області:  

 

Коефіцієнт фондової капіталізації прибутку:                                                   

, 

де УФt

 – середнє значення уставного фонду у банківській системі області у 

досліджуваний період, тис. грн. 
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Частка фінансових інвестицій у загальному обсязі інвестицій в області: 

, 

де ФІt – фінансові інвестиції в економіку області у досліджуваному  

періоді, тис. грн.; ЗІt – загальний обсяг інвестицій у досліджуваному періоді, 
тис. грн. 

Відношення інвестицій у основний капітал до обсягу промислової про-

дукції області: 

, 

де  – обсяг інвестицій в основний капітал області у досліджуваному пері-
оді, тис. грн.; ППt

 – обсяг промислової продукції у досліджуваному періоді, 
тис. грн. 

Частка іноземних інвестицій у основний капітал у загальному обсязі ін-

вестицій в основний капітал: 

, 

де  – обсяг іноземних інвестицій в економіку області у досліджуваному пе-
ріоді, тис. грн. 

Відношення інвестицій для охорони навколишнього середовища до об-

сягу промислової продукції області: 

 , 

де  – обсяг інвестицій для охорони навколишнього середовища об-

ласті у досліджуваному періоді, тис. грн. 

Частка витрат на наукову і науково-технічну діяльність (наукова робо-

та – наукові дослідження та науково-технічні (експериментальні) розробки, 

проведені з метою одержання наукового, науково-технічного (прикладного) 

результату [1]; науково-технічна діяльність – наукова діяльність спрямована 
на одержання і використання нових знань для розв’язання технологічних, ін-

женерних, економічних, соціальних та гуманітарних проблем, основними ви-

дами якої є прикладні наукові дослідження та науково-технічні (експеримен-

тальні) розробки [1])у ВРП області:  

 

де  – внутрішні витрати на дослідження і розробки в області у досліджу-

ваному періоді, тис. грн. 
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Відношення інвестицій у галузь науки і наукового обслуговування до 

вартості основних засобів наукових досліджень і розробок в області: 

, 

де – інвестиції у папку і наукове обслуговування в області у досліджува-
ному періоді, тис. грн.;ОЗtно – вартість основних засобів у наукових дослі-
дженнях  і розробках в області, тис. грн. 

Частка інноваційної продукції у загальному обсязі промислової проду-

кції області: 

 , 

де  – обсяг інноваційної продукції в області, тис. грн. 

Частка спеціалістів, які мають науковий ступінь (доктора/кандидата), в 

загальній кількості спеціалістів, які виконували наукові та науково-технічні 
роботи: 

, 

де – кількість спеціалістів з науковим ступенем доктора або кандидата 
наук в області, тис; КСt

 – загальна кількість спеціалістів, які виконували нау-

кові та науково-технічні роботи, тис. чол. 

Відношення обсягу науково-технічних розробок і науково-технічних 

послуг до обсягу наукових та науково-технічних робіт, виконаних власними 

силами підприємств області: 

, 

де  – обсяг науково-технічних розробок/послуг (без фундаментальних і 
прикладних досліджень), які виконані власними силами ННТРt

 – обсяг нау-

кових тат науково-технічних робіт в області, виконаних власними силами 

підприємств, тис. грн. 

Частка коштів держбюджету у загальному обсязі фінансування іннова-
ційної діяльності промислових підприємств області:                                            

 

де  – обсяг коштів держбюджету на фінансування промислових підпри-

ємств області, тис. грн.;  – загальний обсяг фінансування інноваційної 
діяльності промислового комплексу області, тис. грн. 
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Таким чином, було розглянуто критеріальні показники, які необхідні 
для діагностики/моніторингу інноваційної безпеки регіону. Розрахунок цих 

показників представлено у таблиці Д.1. 

 

Таблиця Д.1 – Критеріальні показники, які характеризують стан інноваційної 
безпеки в Одеській області 

Рік 
Показники 

2015 2016 

1.1. Група показників-індикаторів загальноекономічної сфери області 
1.1.1. Дефіцит консолідованого бюджету області 1,001 1,012 

1.1.2. Заборгованість за податковими платежами 0,108 0,111 

1.1.1. Кредитні вкладення в економіку області 0,191 0,253 

1.1.2. Сальдовий фінансовий результат підприємств області 1,378 1,393 

1.2. Група показників-індикаторів фінансової сфери області 
1.2.1. Надійність банківської системи області 6,731 6,502 

1.2.2. Строкова ліквідність банківської системи області 3,224 3,218 

1.2.3. Крос-коефіцієнт банківської системи області 1,871 1,570 

1.2.4. Ліквідність банківської системи області 2,049 1,855 

1.2.5. Захищеність капіталу прибутку суб’єктів господарю-

вання в області 
0,347 0,342 

1.2.6. Фондова капіталізація прибутку суб’єктів господарю-

вання в області 
18,339 19,007

1.2.7. Обсяг фінансових інвестицій у загальному обсязі ін-

вестицій області 
0,241 1,118 

1.2.8. Інвестиції в основний капітал у промисловості області 0,019 0,017 

1.2.9. Іноземні інвестиції в економіку області 0,278 0,401 

1.2.10. Інвестиції в охорону навколишнього середовища 0,007 0,016 

1.3. Група показників-індикаторів інноваційної сфери області 
1.3.1. Витрати на наукову і науково-технічну діяльність 0,112 0,170 

1.3.2. Інвестиції у галузь науки і наукового обслуговування 

в області 
0,103 0,115 

1.3.3. Частка інноваційної продукції в загальному обсязі 
промислової продукції області 

0,058 0,061 

1.3.4. Число спеціалістів з науковим ступенем, які викону-

ють наукову та науково-технічні роботи 

0,704 0,687 

1.3.5. Обсяги науково-технічних розробок / послуг в області 0,873 0,866 

1.3.6. Кошти держбюджету у фінансуванні інноваційної ді-
яльності промислових підприємств 

0,297 0,307 

Джерело: бюджет Одеської області на 2016 рік, рішення Одеської обласної ради від 21 

грудня 2015 року № 49-VIІ. www:oblrada.odessa.gov.ua. 
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Аналіз значення критеріальних показників стану з інноваційною безпе-
кою в Одеській області дозволяє зробити наступні попередні висновки: 

За період, який досліджується погіршилась ситуація з регіональними фі-
нансами, про що говорить підвищення дефіциту бюджету та заборгованість 
по податковим платежам. Дефіцит консолідованого бюджету області негати-

вно впливає на рівень соціально-економічного розвитку та його рівень інно-

ваційної безпеки. При цьому доля заборгованості по податковим платежам у 

дохідній частині консолідованого бюджету, є незначною, хоча і йде на збі-
льшення. 

Незначне погіршення є у грошово-кредитній системі області. При цьому 

зменшення долі кредитних вкладень у області хоча і незначне, але говорить 

про ризикованість вкладень у розвиток економіки області. 
Значення показників інвестиційного характеру показує на негативну си-

туацію у даній сфері. Загальна доля інвестицій складає всього 0,5 валового 

регіонального продукту, що вкрай недостатньо для стійкого розвитку Одесь-

кої області. 
Це також показує на нецільове використання інвестицій – закритті дефі-

циту бюджету області та покриття поточних видатків. Наскільки поліпши-

лась ситуація із залученням коштів іноземних інвесторів – їх доля у загаль-

ному обсязі інвестицій збільшилась у 2014 р. у 1,2 разу. Таким чином, вплив 

обласних органів управління повинно бути зосереджено не тільки на ство-

ренні загального сприятливого інвестиційного клімату в області, але і на за-
лучення чистих інвестицій у нові технології та виробництво інновацій, по-

ліпшення інноваційної безпеки та здійснення моніторингу її стану. 

За групою показників інноваційної сфери Одеської області відстежуєть-

ся збільшення видатків на науку та наукове обслуговування, а також незнач-

не збільшення долі інноваційної продукції у загальному обсязі промислової 
продукції. Зростання кількості спеціалістів з науковими ступенями, які за-
ймаються наукою та науково-технічною роботою, а також незначне державне 
фінансування, говорить про те, що в області розвитку науки не приділяється 

достатньої уваги. 

Сукупність даних показників характеризує у цілому стан з інноваційною 

безпекою у регіоні, але при цьому не дозволяє визначити її рівень достатньо 

точно. 

ІІ. Авторами також проведено аналіз необхідних для поглибленої діаг-
ностики інноваційної безпеки регіону по його основним видам економічної 
діяльності (у першу чергу з орієнтацією на промисловий комплекс). При 

цьому увага приділена на інвестиції та особливо іноземні, які направляються 

у високотехнологічні галузі реального сектору економіки, які відрізняються 
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високим рівнем рентабельності, швидкою окупністю вкладень та виробницт-
ва, які відрізняються короткими періодами освоєння. Використовуючи офі-
ційні статистичні дані України та Одеської області, інформаційну базу для 

діагностики її інноваційної безпеки повинні визначати наступні індикативні 
показники (ІІ). 

Показник питомої ваги збиткових промислових підприємств області у 

загальній чисельності її промислових підприємств: 

, 

де ЗБtппо – кількість збиткових підприємств області у досліджуваному пері-
оді, од.; ППОt

 – загальна кількість промислових підприємств області, од. 

Індекс обсягу промислового виробництва області до попереднього року:      

 , 

де  – обсяг промислового виробництва області у досліджуваному  

– обсяг промислового виробництва області в попередньому році, тис. грн. 

Ступінь зносу основних фондів промислових підприємств  області:  

, 

де  – знос основних виробничих фондів (ОВФ) промислових підпри-

ємств області, тис. грн.;  – балансова вартість ОВФ промислових під-

приємств області, тис. грн. 

Частка зайнятого у промисловому виробництві населення до загаль-

ної кількості економічно активного населення області віком 15-70 років: 

  , 

де  – чисельність зайнятих у промисловому виробництві області, тис. 
грн.;  – чисельність економічно активного населення області, тис. чол. 

Відношення заробітної плати у промисловому комплексі регіону до 

прожиткового мінімуму в регіоні: 

 

де  – величина середньої заробітної плати у промисловому виробництві 
області, грн.;  – прожитковий мінімум в області у досліджуваному пері-
оді, грн. 
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Показник зміни рентабельності промислової продукції у досліджува-
ному періоді до рентабельності промислової продукції у попередньому пері-
оді промислових підприємств області: 

, 

де   – рівень рентабельності промислової продукції області у досліджува-
ному періоді,%;  – рівень рентабельності промислової продукції у попе-
редньому році, %. 

Показник зміни поточної ліквідності промислових підприємств області: 

, 

де  – коефіцієнт поточної ліквідності промислових підприємств у дослі-
джуваному періоді, у.о.;  – коефіцієнт поточної ліквідності промислових 

підприємств області у попередньому році, у.о. 

Відношення суми отриманих кредитів промисловими підприємствами 

області до обсягу реалізованої промислової продукції промисловими підпри-

ємствами області: 

, 

де  – сума отриманих промислових підприємствами області кредитів, 

 – обсяг реалізованої промислової продукції підприємствами регіональ-

ного промислового комплексу, тис. грн. 

Відношення дебіторської заборгованості промислових підприємств об-

ласті до випуску продукції промисловості області: 

 

де  – дебіторська заборгованість промислових підприємств області у до-

сліджуваному періоді, тис. грн. 

Відношення інвестицій в основний капітал у промисловості області до 

обсягів реалізованої промислової продукції підприємствами регіонального  

промислового комплексу: 

, 

де  – обсяг інвестицій в основний капітал промислових підприємств об-

ласті, тис. грн. 
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Таким чином, було розглянуто індикативні показники, які необхідні 
для всебічної діагностики/моніторингу інноваційної безпеки регіону. Розра-
хунок цих показників наведено у таблиці Д.2. Має сенс ці показники розра-
хувати для порівняння за окремими галузями реального сектора економіки 

регіону. 

Аналіз значень індикативних показників стану з інноваційною безпе-
кою в Одеській області дозволяє зробити додаткові висновки у відношенні її 
діагностики: 

 

Таблиця Д.2 – Індикативні показники, які додатково характеризують 

стан інноваційної безпеки Одеської області 
 

Рік 

Показник 

2015 2016 

2.1. Питома вага збиткових промислових підприємств 0,341 0,377

2.2. Індекс обсягу промислового виробництва області 0,981 0,922

2.3. Ступінь зносу основних фондів промислових підприємств  0,709 0,693

2.4. Зайнятість населення області у промисловому виробниц-

тві  
0,911 0,909

2.5. Рівень заробітної плати у промисловому виробництві об-

ласті по відношенню до прожиткового мінімуму 

4,725 4,740

2.6. Рівень рентабельності промислової продукції 0,944 0,912

2.7. Показник зміни поточної ліквідності промислових під-

приємств області 
0,931 0,865

2.8. Обсяг отриманих промисловими підприємствами креди-

тів  

0,080 0,098

2.9. Рівень дебіторської заборгованості промислових підпри-

ємств  

0,607 0,621

2.10. Рівень інвестицій в основний капітал промислових під-

приємств області 
0,382 0,387

Джерело: бюджет Одеської області на 2016 рік, рішення Одеської обласної ради від 21 

грудня 2015 року № 49-VI. www:oblrada.odessa.gov.ua. 

 

1. З урахуванням скритої статистики по питомій вазі доля збиткових 

промислових підприємств Одеської області достатньо велика. Це також під-

тверджує падіння промислового виробництва в області. Враховуючи малу 

долю інноваційної продукції у обсягах промислового виробництва області, 
слід робити термінові заходи з боку Центру та обласних органів влади. 

2. Також є недопустимим низький рівень рентабельності промислової 
продукції, що безпосередньо відображається на конкурентоспроможність 

всього регіонального промислового комплексу. 
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3. Показник поточної ліквідності промислових підприємств, який відо-

бражає стійкість та платоспроможність фінансового стану, показує низьку 

спроможність суб’єктів господарювання регіону покривати поточні витрати. 

4. Відношення суми отриманих промисловими підприємствами креди-

тів до обсягу реалізованої ними продукції дозволяє визначити можливості 
підприємств повернути кредити. Якщо підприємство працює достатньо стій-

ко на ринку, то дане відношення, як правило, менш одиниці. Як бачимо з 
розрахунків, цей показник для Одеської області рівний 0,2, тобто є підприєм-

ства промисловості області у стані повернення отриманих кредитів. Але не-
обхідним є додатковий аналіз їх фінансових звітів. 

5. Питома вага інвестицій у основний капітал промислових підпри-

ємств області у загальному обсязі реалізованої продукції показує можливість 

регіонального промислового комплексу переходу до інноваційного розвитку. 

Вони є недостатніми. 

6. Питома вага зайнятого населення показує незадовільний стан з тру-

довими ресурсами області. Необхідним є додатковий аналіз кваліфікаційного 

рівня працівників. 

7. Показник, який відображає відношення середньої заробітної плати у 

промисловому виробництві області до прожиткового мінімуму, також відо-

бражає соціальний характер стану з інноваційною безпекою у регіоні. Чим 

вище цей показник, тим ефективніше працюють промислові підприємства, 
тим вище їх схильність здійснювати інноваційний розвиток. 

Проведений аналіз підкреслює незадовільний стан з інноваційною без-
пекою у Одеській області. Однак даний аналіз не дозволяє у повній мірі ви-

значити стан та схильність до інноваційного стійкового розвитку. Для цього 

необхідним є поглиблений якісний аналіз регіонального промислового ком-

плексу. 
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Додаток Е 

Визначення параметрів економічної безпеки підприємства 
    

Метою системи безпеки є своєчасне виявлення і запобігання як зовні-
шніх, так і внутрішніх небезпек і загроз, забезпечення захищеності підприєм-

ства і досягнення нею цілей бізнесу. Досягти поставленої мети можна на ос-
нові рішення цілого комплексу задач. Основою вирішення цих завдань є ана-
ліз фінансово-економічних показників досліджуваного підприємства, склад 

яких (фрагмент) представлений в даному додатку. 

Визначення параметрів економічної безпеки конкретного високотехно-

логічного підприємства – ПАТ «Одескабель» – проводилося на основі аналізу 

його бухгалтерської та економічної звітності; а також аудиторської докумен-

тації, зокрема, звітів фірми Deloitte, по даному підприємству. 

Аналіз фінансово-економічного стану підприємства направлений в пе-
ршу чергу на оцінку ефективності діяльності підприємства в різних сферах. 

Одні і ті самі цілі можуть бути досягнуті різними засобами і методами. 

У зв'язку з цим проблема знаходження найкращого шляху досягнення поста-
вленої мети передбачає пошук оптимального варіанту, який, виходячи з тих 

чи інших критеріїв, є найкращим за всі інші. 
Виникаючі загрози для підприємства необхідно враховувати як один із 

критеріїв при аналізі ефективності функціонування підприємства. 
Ефективність діяльності промислових підприємств характеризується 

великою кількістю економічних показників: ефективність використання ма-
теріальних і трудових ресурсів; використання основних виробничих фондів і 
оборотних коштів; фінансові показники; узагальнюючі показники. З огляду 

на різноманіття показників виникає необхідність побудови системи для оцін-

ки зміни ефективності діяльності підприємства. 
Основні принципи побудови оцінок ефективності створюються на 

комплексному підході, включаючи своєчасність, однозначність, об'єктив-

ність. 

Ефективність діяльності промислових підприємств багато в чому зале-
жить від впливу випадкових чинників. У результаті підприємство як система 
нерідко відрізняється імовірнісним характером взаємодії між елементами, рі-
зними відхиленнями, які супроводжують їх функціонування. У той же час це 
не означає, що окремі елементи системи не можуть бути представлені детер-

мінованою залежністю. 

Необхідною передумовою побудови функціональної моделі для ви-

вчення стану та рівня функціонування підприємства є розробка синтетичних і 
аналітичних показників, а також своєчасне встановлення взаємозв'язків і вза-
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ємозалежностей між ними, виявлення ролі кожного з них у здійсненні опти-

мізації процесів функціонування підприємства. 
Застосування методів інтегрального детермінованого і кореляційно-

регресійного аналізу в планово-аналітичній роботі підприємств відкриває но-

ві можливості побудови наближеної моделі аналізу економічного ефекту дія-

льності підприємства, що відповідає внутрішнім зв'язкам між техніко-

економічними нормами і нормативами трудових, матеріальних і фінансових 

ресурсів підприємства. 
Ефективність діяльності підприємства як явище економічної дійсності і 

об'єкт матеріального світу безконечномірне. Тому воно може бути охаракте-
ризоване лише нескінченним безліччю ознак, властивостей і чинників, що 

входять в неї. 
Формування загального переліку показників, необхідних для визначен-

ня ефективності, – дуже складне завдання, так як на підставі його повинні 
проводитися узагальнююча оцінка фінансово-економічної діяльності підпри-

ємства, оцінка перспективних шляхів розвитку, пошук резервів підвищення 

ефективності діяльності, оцінка перспективи розширення різних форм діяль-

ності, а так ж рішення приватних ситуаційних завдань. Наведені в переклад-

ній літературі показники мають часом інша назва або сенс при порівнянні з 
вітчизняними аналогами і не завжди прийнятні для вітчизняної практики, 

оскільки потрібно їх ідентифікація. 

Рівень ефективності функціонування підприємства можна оцінювати за 
допомогою системи приватних і загальних показників. До часток відносяться 

продуктивність праці, капіталомісткість (фондомісткість), матеріаломісткість 

продукції та інше. До загальних показників відносять прибуток і рентабель-

ність. 

Принципове значення має вибір критеріїв ефективності функціонуван-

ня підприємства. Відомо, що на великому і середньому підприємстві промис-
ловості використовуються сотні економічних показників для оцінки статики і 
динаміки функціонування підсистем. Основні критеріальні показники ефек-

тивності роботи підприємства наведені в таблиці Е.1. 
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а 

пр
од
ук
ці
я,

 

ти
с.

 г
рн

 

 
Я
вл
яє

 с
об
ою

 п
ов
ну

 с
ум

у 
гр
ош

ов
их

 н
ад
хо
дж

ен
ь 
ві
д 

ре
ал
із
ац
ії 

то
ва
рн
ої

 
пр
од
ук
ці
ї, 

ро
бі
т,

 
по
сл
уг

, 

ма
те
рі
ал
ьн
их

 
ці
нн
ос
те
й.

 
В
из
на
ча
єт
ьс
я 
у 
фа
кт
ич

-

ни
х 
ці
на
х 
ре
ал
із
ац
ії 

 
 

 

В
ал
ов
ий

 

до
хі
д,

 
ти
с.

 

гр
н 

П
ВД

В
з

 
�
¦

  
П
ок
аз
ни
к,

 
щ
о 

ха
ра
кт
ер
из
ує

 
кі
нц
ев
ий

 
ре
зу
ль
та
т 

ви
ро
бн
ич
ої

 
аб
о 

ко
ме
рц
ій
но
ї 

ді
ял
ьн
ос
ті

 

пі
дп
ри
єм
ст
ва

, 
як
ий

 
об
чи
сл
ю
єт
ьс
я 
ш
ля
хо
м 
ви
кл
ю

-

че
нн
я 

з 
ва
ло
во
ї 

ви
ру
чк
и 

і 
ре
зу
ль
та
ті
в 

по
за
ре
ал
із
ац
ій
ни
х 
оп
ер
ац
ій

 
(
 
бе
з 
П
Д
В

 
і 
ак
ци
зі
в)

 

ві
д 

ус
іх

 
ви
тр
ат

 
на

 
ви
ро
бн
иц
тв
о 

і 
ре
ал
із
ац
ію

 

пр
од
ук
ці
ї, 
щ
о 
ув
ій
ш
ли

 
в 
со
бі
ва
рт
іс
ть

, 
кр
ім

 
ви
тр
ат

 

на
 о
пл
ат
у 
пр
ац
і 

 
 

 

В
ир
уч
ка

 
ві
д 

ре
ал
із
ац
ії,

 

ти
с.

 г
рн

 

П 1

В
i

і
і

N
Ц

 
 
¦

  
i

N
 
-
 
кі
ль
кі
ст
ь 
ви
ро
бл
ен
ої

 
та

 
ре
ал
із
ов
ан
ої

 
сп
ож

и-
ва
ча
м 
і-й

 п
ро
ду
кц
ії 
в 
на
ту
ра
ль
но
му

 в
ир
аж

ен
ні

;
 

Ц
і –

 ц
ін
а 
ре
ал
із
ац
ії 
і-ї

 п
ро
ду
кц
ії,

 т
ис

.г
рн

;
 

N
 -

 к
іл
ьк
іс
ть

 п
оз
иц
ій

 р
еа
лі
зо
ва
но
ї п
ро
ду
кц
ії,

 ш
т.
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П
ро
до
вж

ен
ня

 т
аб
ли
ці

 Е
.1

 

 

1
 

2
 

3
 

В
ал
ов
ий

 
пр
иб
у-

то
к,

 т
ис

. 
гр
н 

В
П

=
В
Д

 

 

Ча
ст
ин
а 

ва
ло
во
го

 
до
хо
ду

 
пі
дп
ри
єм
ст
ва

, 
як
а 

за
ли
ш
ає
ть
ся

 
в 

нь
ог
о 

пі
сл
я 

ви
ра
ху
ва
нн
я 

вс
іх

 

об
ов

'яз
ко
ви
х 
ви
тр
ат

. 
Я
вл
яє

 
со
бо
ю

 
су
му

 
пр
иб
ут

-

ку
 
ві
д 
ре
ал
із
ац
ії 
пр
од
ук
ці
ї 

(
по
сл
уг

, 
ро
бі
т)

, 
ос

-

но
вн
их

 
фо

нд
ів

, 
ін
ш
ог
о 
ма
йн
а 
пі
дп
ри
єм
ст
ва

 
і 

до
хо
ді
в 
ві
д 
по
за
ре
ал
із
ац
ій
ни
х 
оп
ер
ац
ій

, 
зм
ен

-

ш
ен
их

 н
а 
су
му

 в
ит
ра
т 
по

 ц
их

 о
пе
ра
ці
ях

 

 
 

 

П
ок
аз
ни
ки

 р
ез
ул
ьт
ат
ів

 д
ія
ль
но
ст
і (
пр
иб
ут
ок

 і 
ре
нт
аб
ел
ьн
іс
ть

)
 

Д
ох
ід

, 
ти
с.

 г
рн

 
 

Ек
он
ом

іч
ни
й 
по
ка
зн
ик

 д
од
ат
ко
во
го

 п
ро
ду
кт
у.

 

С
ти
му

лю
є 
ек
он
ом

ію
 р
ез
ул
ьт
ат
ів

. 
В
ир
уч
ка

 в
ід

 

ре
ал
із
ац
ії 
пр
од
ук
ці
ї з
а 
ви
ра
ху
ва
нн
ям

 

ма
те
рі
ал
ьн
их

 в
ит
ра
т 
і а
мо

рт
из
ац
ії 

 
 

 

Ба
ла
нс
ов
ий

 

пр
иб
ут
ок

, 
ти
с.

 

гр
н 

С
  

О
сн
ов
ни
й 

уз
аг
ал
ьн
ю
ю
чи
й 

по
ка
зн
ик

, 
як
ий

 

ві
до
бр
аж

ає
 
фі
на
нс
ов
і 
ре
зу
ль
та
ти

 
в 

гр
ош

ов
ій

 

фо
рм

і. 
В
ир
уч
ка

 
ві
д 
ре
ал
із
ац
ії 
пр
од
ук
ці
ї з
а 
ви
ра

-

ху
ва
нн
ям

 
со
бі
ва
рт
ос
ті

, 
ві
до
бр
аж

ен
а 
в 
бу
хг
ал

-

те
рс
ьк
ом

у 
ба
ла
нс
і 

 
 

 

С
об
ів
ар
ті
ст
ь,

 

ти
с.

 г
рн

 

 
Х
ар
ак
те
ри
зу
є 
аб
со
лю

тн
і 
ро
зм
ір
и 
ви
тр
ат

 
на

 
ви

-

ро
бн
иц
тв
о,

 
зн
иж

ен
ня

 
як
их

 
да
є 
пр
иб
ут
ок

. 
Ча
ст
и-

на
 
ва
рт
ос
ті

, 
як
а 
вк
лю

ча
є 
ви
тр
ат
и 
на

 
сп
ож

ит
і з
а-

со
би

 в
ир
об
ни
цт
ва

 і 
на

 о
пл
ат
у 
пр
ац
і 
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П
ро
до
вж

ен
ня

 т
аб
ли
ці

 Е
.1

  

1
 

2
 

3
 

К
ое
фі
ці
єн
т 

еф
ек
ти
вн
ос
ті

,%
 

 

В
ід
но
сн
ий

 
по
ка
зн
ик

 
кі
нц
ев
ог
о 

ре
зу
ль
та
ту

, 

по
рі
вн
ян
ни
й 
дл
я 
рі
зн
их

 
пі
дп
ри
єм
ст
в.

 
В
аж

ли
во

, 

щ
об

 
ко
ш
ти

 
пі
дп
ри
єм
ст
ва

, 
ви
тр
ач
ен
і 
на

 
ви
ро
б-

ни
цт
во

 
пр
од
ук
ці
ї 

пі
сл
я 

її 
ре
ал
із
ац
ії,

 
бу
ли

 

по
ве
рн
ут
і 

з 
пр
иб
ут
ко
м.

 
То
му

 
ко
еф
іц
іє
нт

 

ві
дн
ош

ен
ня

 
пр
иб
ут
ку

 
)
 
до

 
ви
тр
ат

 
(
З)

 
по
ви
не
н 

бу
ти

 б
іл
ьш

е 
0

 

 
 

 

П
ри
бу
то
к,

 
ти
с.

 

гр
н 

П
ри
бу
то
к 

–
 
бе
зп
ос
ер
ед
ня

 
ме
та

 
фу

нк
ці
он
ув
ан
ня

 

пі
дп
ри
єм
ст
ва

, 
ре
зу
ль
та
т 
йо
го

 д
ія
ль
но
ст
і, 
де

:
 

П
 –

 п
ри
бу
то
к 
пі
дп
ри
єм
ст
ва

, 
ти
с.

 г
рн

/
рі
к;

 

У
 
–

 
ви
ру
чк
а 
ві
д 
ре
ал
із
ац
ії 
ст
во
ре
но
ї 
пр
од
ук
ці
ї 

ти
с.

 г
рн

/
рі
к;

 

З 
–

 
за
тр
ат
и 

на
 
ви
ро
бн
иц
тв
о 

і 
ре
ал
із
ац
ію

 

ст
во
ре
но
ї п
ро
ду
кц
ії 
ти
с.

 г
рн

/
рі
к;

 

Н
 

–
 

ро
зм
ір

 
по
да
тк
ів

, 
ви
пл
ач
ув
ан
их

 

пі
дп
ри
єм
ст
во
м 
ти
с.

 г
рн

/
рі
к;

 

Ш
 –

 ш
тр
аф
ні

 с
ан
кц
ії,
ти
с.

 г
рн

/
рі
к 

 
 

 

К
ап
іт
ал
ом

іс
тк
іс
т

ь,
 
ти
с.

 
гр
н.

/
 
ти
с.

 

гр
н 

 

 

К
ап
іт
ал
ом

іс
тк
іс
ть

 
ви
зн
ач
ає

 
ро
зм
ір

 
ка
пі
та
ль
ни
х 

вк
ла
де
нь

 
на

 
од
ин
иц
ю

 
пр
ир
ос
ту

 
пр
од
ук
ці
ї. 

В
ід
но
ш
ен
ня

 
ве
ли
чи
ни

 
ка
пі
та
ль
ни
х 
вк
ла
де
нь

(
К

)
 

до
 
пр
ир
ос
ту

 
пр
од
ук
ці
ї 

(
∆В

П
)
, 
до
ся
гн
ут
ог
о 
за

 

ра
ху
но
к 
ци
х 
ка
пі
та
ль
ни
х 
вк
ла
де
нь
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П
ро
до
вж

ен
ня

 т
аб
ли
ці

 Е
.1

 

 

1
 

2
 

3
 

К
ап
іт
ал
ов
ід
да
ча

, 

ти
с.

 
гр
н.

/
 
ти
с.

 

гр
н 

 

 

В
из
на
ча
єт
ьс
я 
як

 
ві
дн
ош

ен
ня

 
пр
ир
ос
ту

 
ви
пу
щ
ен
ої

 

пр
од
ук
ці
ї 

(
ВП+

)
 
до

 
ве
ли
чи
ни

 
ка
пі
та
ль
ни
х 
вк
ла

-

де
нь

 (
К

)
 

 
 

 

В
ит
ра
ти

 
на

 
1

 
гр
н 

пр
од
ук
ці
ї,к
оп

. 
 

 

П
ок
аз
ує

 
ст
ру
кт
ур
у 
со
бі
ва
рт
ос
ті

, 
пр
иб
ут
кі
в 
аб
о 

зб
ит
кі
в,

 
по
рі
вн
ян
ни
й 
дл
я 
бу
дь

-
як
их

 
пі
дп
ри
єм
ст
в.

 

В
ід
но
ш
ен
ня

 
со
бі
ва
рт
ос
ті

 
до

 
ва
рт
ос
ті

 
то
ва
рн
ої

 

пр
од
ук
ці
ї 

 
 

 

О
бс
яг

 
то
ва
рн
ої

 

пр
од
ук
ці
ї, 

ти
с.

 

гр
н 

ТП
Ц
О

 
  

 

В
ар
ті
ст
ь 

пр
од
ук
ці
ї,п
ри
зн
ач
ен
ої

 
і 

го
то
во
ї 

до
 

ре
ал
із
ац
ії,

 ц
ін
ах

 р
еа
лі
за
ці
ї 

 
 

 

К
ое
фі
ці
єн
т 

зм
ін
и 

ре
нт
аб
ел
ьн
ос
ті

 

ви
ро
бн
иц
тв
а,

 

ча
ст
ки

 

 

,
 

фа
кт
ич
ни
й 

і 
пл
ан
ов
ий

 
рі
вн
і 

ре
нт
аб
ел
ьн
ос
ті

 в
ир
об
ни
цт
ва

 

 
 

 

Ре
нт
аб
ел
ьн
іс
ть

 

ви
ро
бн
иц
тв
а,

%
 

 

Ре
нт
аб
ел
ьн
іс
ть

 
це

 
ві
дн
ос
ни
й 
по
ка
зн
ик

 
ін
те
нс
ив
но
ст
і 

ви
ро
бн
иц
тв
а, 
то
му

 щ
о 
ві
дб
ив
ає

 р
ів
ен
ь 
пр
иб
ут
ко
во
ст
і 

щ
од
о 
ви
зн
ач
ен
ої

 б
аз
и,

 

Р 
–
 р
ів
ен
ь р
ен
та
бе
ль
но
ст
і в
ир
об
ни
цт
ва

,%
; 

ВП
 –

 су
ма

 в
ал
ов
ог
о 
пр
иб
ут
ку

; 

О
Ф

 
–
 
се
ре
дн
ьо
рі
чн
а 
ва
рт
іс
ть

 
ос
но
вн
их

 
ви
ро
бн
ич
их

 

фо
нд
ів

, 
ти
с. 
гр
н;

 

Н
О
С 

–
 
се
ре
дн
ьо
рі
чн
а 
ва
рт
іс
ть

 
но
рм
ов
ан
их

 
об
ор
от

-

ни
х 
за
со
бі
в 

(
ма
те
рі
ал
ьн
их

 
об
ор
от
ни
х 
ко
ш
ті
в)

, 
ти
с. 

гр
н 
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П
ро
до
вж

ен
ня

 т
аб
ли
ці

 Е
.1

 

1
 

2
 

3
 

Ре
нт
аб
ел
ьн
іс
ть

 

пр
од
ук
ці
ї,%

 
   

 

О
бч
ис
лю

єт
ьс
я 

як
 
ві
дн
ош

ен
ня

 
пр
иб
ут
ку

 
ві
д 

ре
ал
із
ац
ії 
пр
од
ук
ці
ї 
до

 
по
вн
ої

 
со
бі
ва
рт
ос
ті

 
ці
єї

 

пр
од
ук
ці
ї, 
де

:
 

Р 
–

 р
ен
та
бе
ль
ні
ст
ь 
пр
од
ук
ці
ї,%

 

В
П

 
–

 
ва
ло
ви
й 
пр
иб
ут
ок

 
пі
дп
ри
єм
ст
ва

, 
ти
с.

 
гр
н;

 
по
вн
а 
со
бі
ва
рт
іс
ть

 
ре
ал
із
ов
ан
ої

 
пр
од
ук
ці
ї, 

ти
с.

 

гр
н;

 

РП
 
–

 
об
ся
г 
ре
ал
із
ов
ан
ої

 
пр
од
ук
ці
ї 
у 
ві
дп
ов
ід
ни
х 

ці
на
х 

 (
за

 м
ін
ус
ом

 П
Д
В

 і 
ак
ци
зі
в)

, 
ти
с.

 г
рн

 

 
 

 

3
. 
П
ок
аз
ни
ки

 е
фе
кт
ив
но
ст
і з
ас
об
ів

 п
ра
ці

 (
ос
но
вн
их

 за
со
бі
в)

 

Ф
он
до
мі
ст
кі
ст

ь,
 
ти
с.

 
гр
н.

/
ти
с.

 

гр
н 

 

сг
с

Ф
Ф

ВП
 

  

Ро
зк
ри
ва
є 

ве
ли
чи
ну

 
вж

ив
ан
ос
ті

 
ви
ро
бн
ич
их

 

фо
нд
ів

 
(
ос
но
вн
их

 
і 
об
ор
от
ни
х)

 
у 
ро
зр
ах
ун
ку

 
на

 

од
ин
иц
ю

 
пр
од
ук
ці
ї 

і 
ви
зн
ач
ає
ть
ся

 
як

 

сп
ів
ві
дн
ош

ен
ня

 
се
ре
дн
ьо
рі
чн
ої

 
ва
рт
ос
ті

 
ви
ро
б-

ни
чи
х 

фо
нд
ів

 
(

сг
Ф

)
 
до

 
за
га
ль
но
го

 
об
ся
гу

 

ви
ро
бн
ич
ої

 п
ро
ду
кц
ії 

(
В
П

)
 

 
 

 

Ф
он
до
ві
дд
ач
а 

О
В
Ф

, 
ти
с.

 

гр
н.

/
ти
с.

 г
рн

 

с
сг

ВП
Ф

Ф
 

  
Д
оз
во
ля
є 
су
ди
ти

 
пр
о 
еф
ек
ти
вн
іс
ть

 
ви
ко
ри
ст
ан
ня

 

ви
ро
бн
ич
их

 
фо

нд
ів

, 
ви
ро
бл
ен
ої

 
пр
од
ук
ці
ї 
в 
ро
з-

ра
ху
нк
у 

на
 

од
ин
иц
ю

 
фо

нд
ів

. 
В
ід
но
ш
ен
ня

 

ви
пу
щ
ен
ої

 
пр
од
ук
ці
ї 

(
В
П

)
 
до

 
се
ре
дн
ьо
рі
чн
ої

 

ва
рт
ос
ті

 о
сн
ов
ни
х 
ви
ро
бн
ич
их

 ф
он
ді
в 

(
сг

Ф
)
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П
ро
до
вж

ен
ня

 т
аб
ли
ці

 Е
.1

 

1
 

2
 

3
 

А
мо

рт
из
ац
ія

 

ос
но
вн
их

 

за
со
бі
в,

 ч
ас
тк
и 

 

Ча
ст
ин
а 

по
ст
ій
ни
х 

ви
тр
ат

, 
щ
о 

ск
ла
да
єт
ьс
я 

ш
ля
хо
м 

ро
зп
од
іл
у 
од
но
ра
зо
ви
х 
ви
тр
ат

 
на

 
пр
ид
ба
нн
я 
ос
но
вн
ог
о 

ка
пі
та
лу

 за
 к
іл
ьк
а 
пе
рі
од
ів

 й
ог
о 
ви
ко
ри
ст
ан
ня

, 
де

:
 

пе
рв
іс
на

 
ва
рт
іс
ть

 
да
но
го

 
ел
ем
ен
та

 
ос
но
вн
ог
о 
ка
пі
та
лу

 

(
ос
но
вн
их

 ф
он
ді
в)

;
 

лі
кв
ід
на

 
ва
рт
іс
ть

 
(
ва
рт
іс
ть

 
ре
ал
із
ац
ії 

да
но
го

 
ел
ем
ен
та

 

пі
сл
я 
за
кі
нч
ен
ня

 т
ер
мі
ну

 с
лу
ж
би

)
;
 

те
рм

ін
 
сл
уж

би
 
ць
ог
о 

ел
ем
ен
та

 
ос
но
вн
ог
о 

ка
пі
та
лу

 

(
пе
рі
од

 
ча
су

, 
пр
от
яг
ом

 
як
ог
о 
пл
ан
ує
ть
ся

 
ви
ко
ри
ст
ан
ня

 

да
но
го

 е
ле
ме
нт
а)

 

 
 

 

К
ое
фі
ці
єн
т 

он
ов
ле
нн
я 

ос
-

но
вн
их

 
фо

нд
ів

, 

ти
с.

 
гр
н.

/
ти
с.

 

гр
н 

 

 

П
ок
аз
ни
к,

 щ
о 
ха
ра
кт
ер
из
ує

 т
ем
пи

 зр
ос
та
нн
я 
ві
дт
во
ре
нн
я 

ос
но
вн
ог
о 
ка
пі
та
лу

, 
де

:
 

ко
еф
іц
іє
нт

 о
но
вл
ен
ня

 о
сн
ов
ни
х 
фо

нд
ів

;
 

ос
но
вн
і ф

он
ди

, 
вв
ед
ен
і п
ро
тя
го
м 
ро
ку

;
 

ва
рт
іс
ть

 о
сн
ов
ни
х 
фо

нд
ів

 н
а 
кі
не
ць

 р
ок
у 
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П
ро
до
вж

ен
ня

 т
аб
ли
ці

 Е
.1

 

 

1
 

2
 

3
 

К
ое
фі
ці
єн
т 

об
ор
от
но
ст
і 

об
ор
от
ни
х 

ко
ш
ті
в,

 т
ис

. 

гр
н.

/
ти
с.

 г
рн

 

 

В
из
на
ча
єт
ьс
я 
ді
ле
нн
ям

 
об
ся
гу

 
ре
ал
із
ац
ії 
пр
од
ук
ці
ї в

 
оп

-

то
ви
х 
ці
на
х 
на

 
се
ре
дн
ій

 
за
ли
ш
ок

 
об
ор
от
ни
х 
ко
ш
ті
в 
на

 

пі
дп
ри
єм
ст
ві

, 
де

:
 

 к
ое
фі
ці
єн
т 
об
ор
от
но
ст
і о
бі
го
ви
х 
ко
ш
ті
в 

(
об
ор
от

)
;
 

об
ся
г 
ре
ал
із
ов
ан
ої

 п
ро
ду
кц
ії,

 т
ис

. 
гр
н;

 

се
ре
дн
ій

 за
ли
ш
ок

 о
бо
ро
тн
их

 к
ош

ті
в,

 т
ис

. 
гр
н,

  

 х
ар
ак
те
ри
зу
є 
чи
сл
о 
кр
уг
оо
бі
гі
в,

 
ск
оє
ни
х 
об
іг
ов
им

и 
ко
ш
та
ми

 
пі
дп
ри
єм
ст
ва

 
за

 
пе
вн
ий

 
пе
рі
од

 
(
рі
к,

 
кв
ар
та
л)

, 

аб
о 
по
ка
зу
є 
об
ся
г 
ре
ал
із
ов
ан
ої

 
пр
од
ук
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Критеріальні показники роботи ПАТ «Одескабель» 

Показники обсягів виробничої продукції 
Показник 2007 2008 2009 

Валова продукція,тис. грн 478 849 392 224 225 778 

Валовий дохід, тис. грн 92 755 82 753 64 545 

Виручка від реалізації,  
тис. грн 

 

485 207 

 

413 214 

 

26 3345 

Валовийприбуток, тис. грн 62 336 47 296 35 207 

 

Показники результатів діяльності (прибуток і рентабельність) 
Показник 2007 2008 2009 

Дохід, тис.грн 94 269 85 997 53 709 

Балансовий прибуток,  

тис. грн 

5 017 -28 703 -4 615 

Собівартість,тис. грн 615 371 555 318 428 315 

Коефіцієнт ефективності, % 2,17 -3,66 -1,05 

Прибуток 7 303 -8 318 2 861 

Капіталомісткість 0,27 0,31 0,40 

Капіталовіддача 1,31 1,28 1,02 

Витрати на 1 грн продукції, 
грн/грн 

 

0,92 

 

0,92 

 

0,90 

Обсяг товарної продукції, 
тис. грн 

 

371 261,2 

 

304 270,7 

 

203 442,1 

Коефіцієнт зміни 

рентабельності виробництва 
 

1,05 

 

0,91 

 

0,85 

Рентабельність виробництва 8,73 7,41 6,79 

Рентабельність продукції 15,25 13,63 15,18 

 

Показники ефективності засобів праці (основних засобів) 

Фондомісткість  2,19 2,71 4,12 

Фондовіддача  0,28 0,24 0,19 

Амортизація ОС, %  7,45 8,42 5,11 

Коефіцієнт оновлюванності 0,021 0,0029 0,0077 

Коефіцієнт оборотності 
оборотних коштів  

 

4,43 

 

4,25 

 

3,38 

Коефіцієнт завантаження 

оборотних коштів  

 

0,26 

 

0,28 

 

0,35 

Коефіцієнт зміни оборотно-

сті оборотних коштів  

 

0,82 

 

0,85 

 

0,83 

Коефіцієнт зміни фондовід-

дачі  
 

0,71 

 

0,72 

 

0,77 
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Показники ефективності використання оборотних засобів 

Витрати, тис.грн  95 444,2 263 465,1 83 098,8 

Трудомісткість продукції  78,04 76,46 74,54 

Коефіцієнт якості праці  1,01 0,95 0,45 

 

Показники ефективності праці 
Продуктивність праці,             
тис. грн  

 

726,3 

 

714,8 

 

596,5 

Трудомісткість продукції  0,004 0,005 0,006 

Коефіцієнт якості праці  0,991 0,992 0,993 

Джерело: розробка авторів. 

 

Висновки 

1. Показники обсягів виробництва ПАТ «Одескабель» за 3 роки свід-

чить про те, що світова криза не оминула й це підприємство, бо має падіння 

абсолютних показників. 

2. Відносні показники виробництва даного підприємства за ці 3 роки 

також погіршилися, але це вже пов'язано з активно проводиться на ПАТ 

«Одескабель» політикою модернізації основних засобів та послідовної реко-

нструкцією. 

3. Результатом певних заходів на ПАТ «Одескабель» вдалося в період 

кризи поліпшити ряд якісних показників (рентабельність продукції, фондомі-
сткість, оновлюваність основних фондів та ін.). 

4. Що особливо слід відзначити, покращилися показники зміни віднос-
них індикаторів виробничої діяльності ПАТ «Одескабель» (зміна оборотності 
оборотних коштів, зміна фондовіддачі, зміна матеріаломісткості та ін.). Ці 
позитивні зміни свідчать і підтверджують інтенсивні процеси переходу на 
нові технологічні процеси на даному підприємстві. 

5. Погіршення показників ефективності на цьому підприємстві відо-

бражають «муки витрат» нової продукції на нових технологіях. 

6. В цілому можна охарактеризувати дане підприємство як фінансово 

стійке в умовах кризових явищ в економіці. 
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Додаток Ж 

Положення про систему економічної безпеки підприємства (основа) 
 

1. Загальні положення 

Забезпечення безпеки підприємства є невід'ємною складовою частиною 

комерційної діяльності. Стан безпеки являє собою вміння і здатність проти-

стояти будь-яким спробам різних структур завдати шкоди підприємства і за-
хист його інтересів від внутрішніх і зовнішніх загроз. 

Об'єктами безпеки є: 
– персонал; 

– матеріальні і фінансові кошти; 

– відомості, що становлять службову, виробничу та комерційну таємни-

цю, а також інша конфіденційна інформація на паперовій, магнітній, оптич-

ної основі, інформаційні масиви і бази даних, програмне забезпечення, інфо-

рмативні фізичні поля різного характеру та інформаційні ресурси обмежено-

го доступу; 

– засоби та системи інформатизації (автоматизовані засоби та мережі), 
лінії телефонного та факсимільного зв'язку, радіозв'язок, технічні засоби пе-
редачі, обробки, розмноження і відображення інформації, допоміжні технічні 
засоби і системи; 

– технічні засоби і системи охорони та захисту матеріальних, фінансових 

та інформаційних ресурсів. 

   Зарубіжний і вітчизняний досвід забезпечення безпеки свідчить, що 

для боротьби з усією сукупністю злочинних і протиправних дій необхідна 
злагоджена й цілеспрямована організація протидії зловмисним і протиправ-

ним задумам. 

2. Системи безпеки 

Основні елементи системи підприємства: 
– відповідальний керівник системи; 

– рада з безпеки; 

– служба безпеки (співробітник з безпеки) - відповідальний виконавець, 

уповноважені з безпеки на виділених об'єктах; 

– керівники лінійних підрозділів. 

Відповідальний керівник системи власної безпеки – це директор або 

один з його помічників або заступників. 

Рада з безпеки – колегіальний орган при відповідальному керівнику си-

стеми безпеки. Рада виконує консультативну функцію, а його пропозиції но-

сять рекомендаційний характер. Цілі і завдання ради викладаються в Поло-

женні про раду з безпеки. 
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Служба безпеки – самостійне функціональний напрям діяльності під-

приємства. 
Структура, чисельність і склад СБ визначаються реальними потребами 

і можливостями підприємства. 
Керівники лінійних підрозділів беруть участь в забезпеченні безпеки і не-

суть пряму відповідальність за реалізацію заходів з безпеки в своїх підрозділах. 

3. Цілі системи безпеки 

Цілі системи безпеки: 

– захист прав підприємства, його структурних підрозділів та співробіт-
ників; 

– збереження та ефективне використання фінансових, матеріальних та 
інформаційних ресурсів; 

– своєчасне виявлення і усунення загроз, причин і умов, що сприяють 

нанесенню шкоди, порушення нормального функціонування і розвитку; 

– віднесення інформації до категорії обмеженого доступу (службової, 
комерційної таємниць, іншої конфіденційної інформації), до різних рівнів 

уразливості; 
– створення механізму і умов оперативного реагування на загрози націо-

нальній безпеці та прояви негативних тенденцій функціонування; 

– ефективне припинення зазіхань на ресурси і загроз персоналу на основі 
комплексного підходу до безпеки; 

– створення умов для максимально можливого відшкодування та локалі-
зації завдається шкоди неправомірними діями фізичних і юридичних осіб, 

для послаблення негативного впливу наслідків порушення безпеки на досяг-
нення стратегічних цілей. 

4. Завдання системи безпеки 

Основні завдання системи безпеки: 

– забезпечення безпеки функціонування підприємницької діяльності та 
захист конфіденційної інформації; 

– організація роботи з правової, організаційної та інженерно-технічного 

захисту матеріальних, фінансових та інформаційних ресурсів; 

– організація спеціального діловодства, що виключає несанкціоноване 
отримання конфіденційних відомостей; 

– виявлення і локалізація можливих каналів розголошення, витоку і не-
санкціонованого доступу до конфіденційної інформації в процесі повсякден-

ної діяльності і в екстремальних ситуаціях; 

– забезпечення режиму безпеки при проведенні всіх видів діяльності, 
включаючи зустрічі, переговори, наради, пов'язані з діловою співпрацею на 
національному та міжнародному рівні; 

472



– забезпечення охорони будівель, приміщень, обладнання та технічних 

засобів забезпечення виробничої діяльності; 
– забезпечення безпеки персоналу; 

– інформаційно-аналітична діяльність в інтересах оцінки ситуацій і вияв-

лення неправомірних дій зловмисників та конкурентів. 

Система безпеки діє на основі таких організаційно-правових докумен-

тів: 

– статуту; 

– положення про систему власної безпеки; 

– керівництва щодо захисту конфіденційної інформації; 
– інструкції про порядок роботи з іноземними фахівцями; 

– керівництва по інженерно-технічного захисту приміщень та технічних 

засобів. 

5. Функції системи безпеки 

Система безпеки виконує такі конкретні функції: 
– керує роботами по правовому й організаційному регулювання безпеки 

підприємства та його структурних підрозділів; 

– бере участь у розробці основоположних документів з метою закріплен-

ня в них вимог забезпечення безпеки та інформації; 
– розробляє документи, що регламентують порядок і організацію заходів 

безпеки; 

– розробляє і здійснює заходи щодо збереження інформації та відомостей 

конфіденційного характеру; 

– здійснює контакти з правоохоронними органами та обмін з ними інфо-

рмацією в установленому порядку з метою виконання завдань, покладених на 
СБ і в інтересах вивчення криміногенної обстановки; 

– проводить, залучаючи відповідні підрозділи, службові розслідування за 
фактами порушення вимог безпеки, недотримання правил охорони засобів і 
майна, розголошення службової та комерційної таємниці; 

– організовує і забезпечує пропускний і внутрішньо-об’єктовий режим, 

здійснює контроль за її дотриманням; 

– здійснює методичне керівництво і контроль за безпекою на об'єктах і в 

самостійних підрозділах; 

– бере участь у визначенні інженерно-технічних засобів охорони підпри-

ємства по їх придбання та встановлення; 

– забезпечує фізичну охорону майна і матеріальних цінностей; 

– здійснює виявлення і локалізацію можливих каналів витоку інформації; 
– здійснює контроль за дотриманням вимог щодо захисту комерційної 

таємниці; 
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– проводить облік і аналіз порушень режимних вимог, проводить атеста-
цію виділених приміщень і здійснює контроль проводяться в них закритих 

заходів і робіт; 
– організовує і контролює роботу адміністратора безпеки локальної ме-

режі; 
– проводить розробку і здійснення заходів щодо захисту інформації при 

її обробці засобами обчислювальної техніки; 

– організовує навчання і перевірку рівня підготовки фахівців і співробіт-
ників з питань безпеки; 

– бере участь в розробці наказів, розпоряджень та інших документів з 
питань безпеки. 
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Додаток И 

Оцінка конкурентоспроможності підприємства 
 

У 1992 р. ПАТ «Одеський завод радіально-свердлильних верстатів» 

(колишнє Одеське СПО) прийняв рішення про організацію своїх представ-

ництв в Російській Федерації. Спочатку таке представництво (фірма «Ра-
дарс») було організовано р. в Москві (грудень 1992 р.), потім (фірма «Стан-

комод») р. в Єкатеринбурзі (січень 1996 р.). В перспективі – організація 

представництв або в Кузбасі, або в р. Красноярську, або в регіоні металургій-

ної промисловості Казахстану [77; 82]. 

При цьому переслідувалися такі цілі: 
� збереження ринку збуту своєї продукції; 
� забезпечення російських споживачів у верстатах, запасних частинах і 

фірмовому сервісі на традиційно поставляється в даний регіон обладнання; 

� проведення платежів за відвантажені в РФ обладнання в ситуації пору-

шених господарських зв'язків і вводяться митних бар'єрів. 

При цьому вирішувалися такі завдання: 

� проведення маркетингових досліджень на ринку верстатній продукції РФ; 

� забезпечення рекламної діяльності в РФ для продукції свого підприєм-

ства; 
� оформлення і забезпечення операцій з клієнтами в РФ в умовах кризи 

неплатежів; 

� операції з коштами підприємства з метою поліпшення свого фінансово-

го становища; 
� участь у російських програмах структурної перебудови промисловості, 

відновлення промислових фондів російських підприємств (комплексні поста-
вки обладнання для заводу двигунів АТ «КамАЗ» і підприємств РАТ «Газп-

ром») 

� надання допомоги своєму підприємству у здійсненні контактів з різни-

ми організаціями в країнах СНД (туркменські виробники будівельних матері-
алів, узбецькі торгуючі організації в області металорізального інструменту та 
обладнання). 

Результати розрахунків ефективності функціонування своїх представ-

ництв показують, що така форма організації представлення своїх інтересів за 
кордоном в 3 рази вигідніше, ніж звертатися за допомогою у здійсненні за-
значених операцій до посередників. 

Також за співробітниками представництв закріплювалося відстеження 

ринкової кон'юнктури аналогічної продукції. 
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На ринку металообробного обладнання СНД в 1990-і рр. з'явилося від-

повідне випускається ПАТ «ОЗРСВ» обладнання з Німеччини, Румунії, Ки-

таю, КНДР. Налагодило випуск радіально-свердлильних верстатів АТ «Стер-

літамакський верстатозавод» (мод. 2С550). Продовжує випуск компактного 

радіально-свердлильного верстата мод. 2К52 Гомельського  верстатозаводу. І 
зазначене обладнання вже конкурує з обладнанням ПАТ «ОЗРСВ». 

Проведемо порівняльну оцінку трьох відомих в СНД виробників мета-
лорізального обладнання по групі свердлильних верстатів АТ «Стерлімаксь-

кий верстатозавод» (РФ), Гомельський верстатозавод (Білорусь), ПАТ 

«ОЗРСВ». У таблиці И. 1 представлений зразок такого роду систематизації 
даних під час ооцінювання конкурентоспроможності підприємства. 

Причини певного відставання вітчизняного виробника – ПАТ "ОЗРСВ" 

– серед конкурентів такі: 
� зниження вимог до якості на самому підприємстві внаслідок недофіна-

нсування у загальній кризовій ситуації; 
� скрутні причини проникнення його продукції на ринок СНД, які з'яви-

лися внаслідок митних бар'єрів та недосконалого законодавства країн СНД; 

� відсутність обґрунтованої маркетингової стратегії з чіткими стратегіч-

ними орієнтирами; 

� відтік з підприємства кваліфікованих робітників та інженерно-

технічних працівників (ІТП); 

� відсутність на підприємстві аналізу його конкурентоспроможності. 
Головні завдання забезпечення конкурентоспроможності продукції 

ПАТ «ОЗРСВ» за сучасних умов, на думку авторів, такі: 
1. Поліпшення споживчих властивостей своїх верстатів – створення 

додаткових можливостей для різних технологічних операцій (наприклад за-
міна біля верстата мод. 2А554 столу коробчатого на стіл поворотний як у ве-
рстата мод. 2А532-1). 

2. Підвищення якості продукції до відповідності стандартам ІSО-

2000. 

3. Налагодити систему сервісного обслуговування на поставлене 
споживачам СНД обладнання виробництва ПАТ «ОЗРСВ». 

4. Створення розвиненої мережі дилерів в країнах СНД, що охоплює 
всі промислово розвинені регіони. 

5. Перебудова організаційно-економічної структури управління збу-

том і виробництвом продукції, приведення її у відповідність до розробленої 
ринкової стратегій. 
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Таблиця И.1 – Лист порівняльної оцінки конкурентоспроможності  
верстатобудівних підприємств 

Досліджувані підприємства 

Фактори 

конкурентоспроможності 
ПАТ 

«ОЗРСВ» 

(Україна) 

АТ 

“Стерлі-
тамакський 

верстатозавод» 

(РФ) 

«Гомель-

ський 

верстато-

завод» 

(Білорусь) 

Продукція 

Якість 3 3 4 

Технічні параметри 5 4 3 

Право заміни виробу 2 4 4 

Стиль 5 4 3 

Престиж торгової марки 5 4 4 

Упаковка  4 3 5 

Габарити 2 4 5 

Рівень ремонтного обслуговування 3 4 4 

Гарантійний термін 4 4 4 

Багатоваріантність у використанні 4 5 3 

Унікальність (відсутність аналогів) 2 2 2 

Універсалізм 3 3 4 

Надійність 5 3 4 

Термін служби 5 3 4 

Захищеність патентами 5 5 5 

Ціна 
Прейскурантна 3 4 5 

Відсоток знижки з ціни 3 4 5 

Термін платежу 2 5 5 

Умови кредиту 2 3 3 

Канали збуту 

Форми збуту    

     Пряма доставка 2 5 4 

Торгові представництва 5 2 4 

Оптові посередники 3 5 5 

Агенти і комісіонери 4 4 5 

Дилери 2 4 5 

Ступінь охоплення ринку 3 4 4 

Розміщення складських приміщень 1 3 3 

Система контролю запасів 2 3 4 

Система транспортування 2 5 4 

Просування продукції на ринок 

Реклама:    
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для споживачів 2 4 3 

для торгівельних посередників 3 3 2 

Індивідуальний продаж    

Стимули для споживачів 2 4 3 

Демонстраційна торгівля 3 5 1 

Показ зразків продукції 3 5 2 

Навчання і підготовка збутових 

служб 

2 5 4 

Навчання персоналу 3 3 4 

Згадка про продукції в засобах 

масової інформації 
1 3 2 

Загальна кількість балів 110 138 135 

Джерело: [77]. 
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Додаток К 

Використання експрес-аналізу конкурентоспроможності продукції  
у верстатобудуванні 

 

За умов ринкової економіки оцінка конкурентоспроможності пропоно-

ваної споживачам продукції є необхідним етапом у процесі управління під-

приємством. Конкурентоспроможність – це властивість продукції, що вира-
жає її здатність бути реалізованою споживачам на конкретному ринку в пев-

ний період. Рівень конкурентоспроможності визначає відмінність аналізова-
ної продукції від продукції конкурентів, наявних на даному ринку, а також 

які прагнуть потрапити на нього, за ступенем задоволення конкретної потре-
би і за витратами на її задоволення. Для визначення цього показника необ-

хідно мати інформацію про сумарний корисний ефект від розробки, експлуа-
тації, збуту і обслуговування розглянутих і порівнюваних видах продукції, 
про повні витрати на всіх етапах їх життєвого циклу, включаючи витрати, 

пов'язані з впливом на соціальну сферу й навколишнє середовище. 
Збирання такої інформації досить трудомісткие і дороге. Особливі тру-

днощі виникають при оцінці рівня конкурентоспроможності перспективних 

розробок або імпортної продукції, яка вперше з'явилася на ринку. Таким чи-

ном, при використанні традиційних підходів до розрахунку рівня конкурен-

тоспроможності продукції виникають серйозні проблеми зі збором необхід-

ної інформації. З метою оцінити рівні конкурентоспроможності пропонованої 
споживачам конкретного ринку складної верстатної продукції, пропонується 

метод експрес-аналізу, який застосовується в широкому діапазоні умов при 

порівняно невеликому обсязі вихідних даних [78; 81]. 

Сутність методу полягає у такому. За сучасних умов продукція верста-
тобудування перетворюється в систему обслуговування певної суспільної по-

треби, наприклад, продається верстат не окремо, а верстатне обладнання з 
сервісом, тобто з відповідним консультативним, технічним і ремонтним об-

слуговуванням.  

Отже, необхідно аналізувати конкурентоспроможність продукції як 
системи обслуговування потреби і розглядати показники якості такої систе-
ми.При цьому необхідно розглядати все різноманіття показників конкуренто-

спроможності, серед яких – показники надійності, технологічності, ергономі-
чності, безпеки, призначення, а також економічні показники, та інші витрати 

пов'язані зі збутом, експлуатацією та обслуговуванням. Також визначаються 

показники конкурентоспроможності всієї системи обслуговування певної су-

спільної потреби. Отже, попередня оцінка рівня конкурентоспроможності 
продукції може бути зроблена на підставі зіставлення ціни продукції в пев-
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ний період часу на розглянутому ринку та показників конкурентоспромож-

ності, які визначають споживчий ефект. 

Розглянутий метод полягає у виконанні наступних послідовних дій. 

Здійснюється відбір n найбільш значущих для оцінки рівня конкурен-

тоспроможності продукції показників kij, де i = 1,...,n – індекс показника кон-

курентоспроможності, j – індекс виду продукції. Відбір може проводитися як 

одноосібно, так і з залученням інших експертів. Для відбору можуть викори-

стовуватися методи збору і обробки думок експертів. Збирається інформація 

про вироблені показники якості для порівнюваних видів продукції. 
Проводиться переведення показників конкурентоспроможності kij в 

безрозмірні величини kij одним з можливих способів. При перекладі кращо-

му значенню показника конкурентоспроможності має відповідати більше 
значення безрозмірного показника. 

Для кожного з вибраних показників конкурентоспроможності оціню-

ється його важливість з точки зору оцінки загального рівня конкурентоспро-

можності продукції. Оцінка важливості показників проводиться або одноосі-
бно, або із залученням інших експертів 

Для кожного з вибраних показників конкурентоспроможності одним з 
можливих способів визначається ваговий коефіцієнт mi, пропорційний 

важливості даного показника для оцінки рівня конкурентоспроможності 
продукції.Для кожного з вибраних видів продукції здійснюється підсумову-

вання утворених безрозмірних значень показників конкурентоспроможності 

на відповідні вагові коефіцієнти: 

Результат назвемо сумою зважених показників конкурентоспроможно-

сті продукції обраного виду. 

Обчислюється частка від ділення порівнянної ціни Cj одиниці кожного 

j-го виду продукції (вираженої в одній грошовій одиниці) на відповідну суму 

зважених показників конкурентоспроможності: 

Під порівнянними маються на увазі ціни на різні види продукції, які знахо-

дяться в однакових умовах з точки зору споживача. Частку від ділення назвемо 

ціною одиниці зваженої якості продукції j-го виду. 

За результатами обробки даних робиться висновок про конкурентосп-

роможність продукції конкретного виду на певному ринку. При цьому най-
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більш конкурентноздатна продукція та, у якій ціна одиниці зваженої конку-

рентоспроможності менше. 
На жаль, інформація про рід показників, що оцінюються з точки зору 

оцінки рівня конкурентоспроможності, часто відсутня в рекламних про-

спектах і навіть у відвантажувальних доментах. Це стосується, зокрема, 

показників надійності верстатів (ресурс до першого капітального ремонту, 

напрацювання на відмову, питома сумарна оперативна трудомісткість тех-

нічного обслуговування і ін) і до ергономічних показників (параметри се-

редовища на робочому місці верстатника, параметри вібрації та ін). 

В даному дослідженні обмежувалися використанням тільки тих показ-
ників, дані про яких є достатньо достовірними. Моделі верстатів об'єднані в 

групи близьких за призначенням машин. Це відображено в найбільш харак-

терному показнику – максимальний діаметр свердління по сталі 45. До пер-

шої групи (таблиця К.1) увійшли радіально-свердлильні верстати з діаметром 

свердління 50 мм, до другої (таблиця К.2) – вертикально-свердлильні з діаме-
тром свердління 32 мм, до третьої (таблиця К.3) – радіально-свердлильні з ді-
аметром свердління 35 мм. Далі здійснюємо переведення показників у без-
розмірні величини. 

 

Таблиця К.1 – Радіально-свердлильні верстати 

Модель, виробник 

Параметри верстата БОЛ 

20-40 

КНДР 

ГР-512, 

ГР-516 

Румунія 

2А554, 

   ОС-3900 

Україна 

Значення 

показника 

kij

 

Максимальний діаметр 

свердління по сталі 45, мм 

40-50 50 50 50 50  

Виліт шпинделя (відстань 

від осі шпинделя до 

утворюючої колони, 

макс.), мм 

 

1340 

 

1250 

 

1600 

 

1600 

 

1250 

 

0,4 

Потужність двигуна го-

ловного руху, КВт 
3,0 4,1 4,0 5,5 5,5 0,8 

Кількість ступенів частот 
обертання шпинделя 

12 18 18 24 24 0,3 

Кількість подач 8 8 8 24 24 0,3 

Маса верстата, кг 3800 3550 4000 4700 4170 0,6 

Ціна верстата, дол. США 6000 7000 7500 8500 7000  

Сума зважених 

показників оцінки 

конкурентоспроможності 

0,413

6 

0,669 0,702 0,43 0,884  

Ціна одиниці зваженої 
конкурентоспроможності, 
дол. США 

14506 10463 10683 9139 7918  

Джерело: [78]. 
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Таблиця К.2 – Вертикально-свердлильні верстати середнього діаметра 
свердління 

Модель, виробник 

Параметри верстата 2С132 

Росія 

ОВВС-32 

Україна 

Значення по-

казника  
kij 

Діаметр свердління в сталі, 45 мм 32 32  

Діаметр нарізаного різьблення в сталі, мм М33 М24 0,8 

Потужність головного приводу, квт 3,8 3,3 0,8 

Маса, кг 1 800 1 500 0,6 

Ціна, дол США (на 01.01.1995 р.) 3 800 4 500 - 

Сума зважених показників конкуренто-

спроможності 
 

0,676 

 

0,546 

- 

Ціна одиниці зваженої конкурентоспромож-

ності, дол. США 

 

5 921 

 

8 241 

- 

Джерело: [78]. 

 

Таблиця К.3 – Радіально-свердлильні верстати середнього діаметра 
свердління 

Модель, виробник 

Параметри верстата 2С132 

Росія 

ОВВС-32 

Україна 

Значення 

показника 
kij 

Умовний діаметр свердління, мм 35 35 - 

Діаметр нарізаного різьблення 

на верстаті, мм 

 

М33 

 

М24 

 

0,8 

Потужність двигуна приводу голов-

ного руху, кВт 
 

4,0 

 

3,0 

 

0,8 

Крутний момент на осі шпинделя, 

Нм 

 

400 

 

200 

 

0,7 

Посиленняподачі шпинделя, Н 1 500 5 000 0,7 

Затискач ручний, електро-

механічний 

гідравлічний 0,3/0,9 

Переміщення головки по рукаву, мм 800 665 0,5 

Поворот рукава навколо горизон-

тальної осі, град 

 

відсутній 

 

90 

 

0,7 

Частота обертання шпинделя, хв-1

 31-1 400 35,5-3 150 0,4 

Кількість ступенів частот обертання 

шпинделя 

 

12 

 

14 

 

0,4 

Подача шпинделя, мм/пр. 0,1-1,6 0,1-2,65 0,4 

Число подач шпинделя 9 8 0,4 

Габаритні розміри верстата, мм 2170 х 800 х 2570 1850 х 800 х 2500 0,6 

Маса верстата, кг 2 570 2 500 - 

Ціна верстата, дол. США 4 200 5 500 - 

Сума зважених показників оцінки 

конкурентоспроможності 
 

2,0538 

 

3,46 

 

- 

Ціна одиниці зваженої конкурентос-
проможності, дол. США 

 

2 044 

 

1 588 

 

- 

Джерело: [78]. 
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У процесі даного дослідження було також проведено анкетування фа-
хівців верстатобудування з метою оцінки важливості розглянутих показників 

конкурентоспроможності верстатів. Обчислені суми зважених показників 

конкурентоспроможності і ціна одиниці зваженої конкурентоспроможності 
для вітчизняних моделей і найближчих конкурентів на російському ринку 

металорізального обладнання. Результати розрахунків, короткий аналіз та ре-
комендації представлені у даному додатку. 

Таблиця  К.1. Радіально-свердлильний верстат мод. 2А554 виробництва 
ПАТ «ОЗРСВ» хоча і є за ціною найдорожчим серед порівнюваних (та й маса 
у нього більше, ніж у аналогів), тим не менш є самим «привабливим». Він 

добре відомий фахівцям. Дана модель, певною мірою, за роки свого 

існування (з 1971 р.), стала достатньо відпрацьованою. Ця модель стала в 

жорстких умовах ринку «дійною коровою» для такого відомого у світі ви-

робника металорізального обладнання як ПАТ «ОЗРСВ». Відповідно він має 
ціну одиниці зваженої конкурентоспроможності нижчу, ніж у конкурентів, 

поступаючись тільки зробленому на його базі ОС-3990. Але останній є 
спеціальним. 

Таблиця К.2. Спроба ПАТ «ОЗРСВ» з початку 1990-х рр.. вступити в 

конкурентну боротьбу з іншим відомим виробником свердлильних верстатів 

– АТ «Стерлітамакський верстатобудівний завод ім. Леніна» з випуску вер-

тикально-свердлильних верстатів середнього діаметра свердління, думається, 

не увінчалася успіхом. Російська модель, хоча і дещо більша по вазі, по всім 

іншим характеристикам обганяє українську, в першу чергу, значно за ціною. 

Тут і ціна реалізації нижче, ніж в українського конкурента і також нижча ціна 
одиниці зваженої конкурентоспроможності. Дані моделі верстатів вкрай 

необхідні для зароджуваного малого і середнього бізнесу наших країн. 

Таблиця К.3. Аналіз технічних характеристик, представлених у даній 

таблиці, досить переконливо показує переваги одеського верстата мод 2А532 

перед верстатом виробництва стерлитамакских верстатобудівників, що також 

підтверджується наведеним експрес-аналізом. З плином часу (1999), після 

семи років випуску верстата мод. 2С550, можна констатувати, що він так і не 
став конкурентоспроможним, незважаючи на посилені спроби його 

виробників по просуванню на ринку металорізального обладнання СНД. В 

цілому дана конструкція ще потребує багато доробок (перехід на гідравлічне 
управління). Модель 2А532 може бути справжньою «зіркою» для ПАТ 

«ОЗРСВ», якщо останній зробить інтенсивні зусилля по її просуванню на 
світовий ринок. 

Аналіз результатів застосування експрес-методу показав, що оцінка 
рівня конкурентоспроможності конкретних моделей верстатів, отримана за 
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його допомогою, збігається з оцінкою, зробленою провідними фахівцями 

галузі і споживачами. Запропонований метод не може замінити повного 

дослідження конкурентоспроможності, але є ефективним інструментом в 

умовах обмежених ресурсів, виділених на виконання подібних досліджень. 
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Додаток Л 

Фінансово-економічний аналіз 
бухгалтерської звітності ПАТ «Одескабель» 

 
Аналіз проведено на основі відкритої бухгалтерської звітності ПАТ 

«Одескабель»: річного звіту за 2011 р. і бухгалтерського та фінансового зві-
тів за 2012 р. Використана методика GAAP (Загальноприйняті стандарти бух-

галтерського обліку в США) (таблиці Л.1-Л.5). Даний аналіз включає в себе 
таке: 

I. Переформування бухгалтерської звітності підприємства для аналізу 

за методикою GAAP. 

II. Розрахунок і аналіз коефіцієнтів фінансової стійкості підприємства. 
III. Загальні висновки. 

I. Формування бухгалтерської звітності ПАТ «Одескабель» для аналізу 

за методикою GAAP   

 

Таблиця Л.1 – Балансовий звіт ПАТ «Одескабель» на 31 грудня 2010, 2011 і 
2012 рр., тис. грн 

                             Рік 

Показник 

2010  2011 2012 Зміни  

2010-2011 

Зміни 

2011-2012 

Активи   

Оборотні засоби 
Готівка 4 276,7 3 076,9 3 088,8 - 1 199,8 11,9 

Разхунки до отримання 86 300,3 72 313 69 490,7 - 13 987,3 - 2 822,3 

ТМЗ 73 044,1 77 695,2 101 978,8 4 651,1 24 283,6 

Разом 163 621,1 153 085,1 174 558,3 - 10 536 21 473,2 

Основні засоби 
Обладнання та будівлі 91 641,4 178 627,1 208 534,5 86 985,7 29 907,4 

Разом  91 641,4 178 627,1 208 534,5 86 985,7 29 907,4 

Разом активів 255 262,5 331 712,2 383 092,8 76 449,7 51 380,6 

Пасиви   

Потокові зобов’язання 
Рахунки до сплати 151 215,7 126 160 148 833,6 - 25 055,7 22 673,6 

разом 151 215,7 126 160 148 833,6 - 25 055,7 22 673,6 

Довгострокові зобов'язання і власний капітал 
Довгострокова заборгованість 0 0 25 250 0 25 250 

Власний капітал 50 141,6 128 357,8 127 509,8 78 216,2 - 848 

Капіталізований прибуток 0 77 194,4 81 499,4 23 289,2 4 305 

Разом  53 905,2 205 552,2 234 259,2 101 505,4 28 707 

Разом пасивів 255 262,5 331 712,2 383 092,8 76 449,7 51 380,6 

Джерело: розробка авторів 

 

Таблиця Л.2 – Узагальнення джерел і використання з балансового звіту (пе-
ревірка) 

Показник 2010-2011 рр. 2011-2012 рр. 

Джерела грошових засобів:   

Збільшення в кредиторської заборгованості - 25 055,7 22 673,6 

Збільшення у власному капіталі 78 216,2 - 848 

Збільшення в капіталізованого прибутку 23 289,2 4305 
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Разом джерела 76 449,7 26 130,6 
Використання грошових коштів:   

Збільшення дебіторської заборгованості -13 987,3 - 2 822,3 

Збільшення товарно-матеріальних запасів (ТМЗ)  4 651 24 283,6 

Зменшення довгострокової заборгованості 0 -25 250 

Придбання чистих основних засобів 86 985,7 29 907,4 

Разом 77 649,5 26 118,7 
Чисте збільшення грошових коштів -1 199,8 11,9 

Джерело: розробка автора 
 

Таблиця Л.3 – Звіт про прибуток та збитки ПАТ «Одескабель» на 31 грудня 

2010, 2011 і 2012 рр., тис. грн 

                             Рік 

Показник 

2010 2011 2012 

Обсяг продажів 319 932,6 349 671,9 387 899,6 

Вартість проданих товарів 275 581,4 324 954,9 363 772,1 

Амортизація 11 058,6 10 407,4 11 400,1 

Прибуток до виплати процентів та податків 33 292,6 14 309,6 12 727,4 

Виплачені відсотки 4 202,8 4 330 6 414,2 

Оподатковуваний прибуток 29 089,8 9 979,6 6 313,2 

Податки  6 693 3 856 2 856 

Чистий дохід 22 396 6 124 3 457 

Доповнення до капіталізованого прибутку 31 540 26 334 3 457 

Дивиденди 0 0 0 

Акцій у обороті, шт. 56 000 000 56 000 000 56 000 000 

Ціна на акцію (грн) 10 12 11 

Джерело: розробка авторів 

 

Таблиця К.4 – Звіт про грошові потоки підприємства ПАТ «Одескабель» за 
2010-2012 рр., тис. грн 

     Рік 

Показник 
2010-2011 2011-2012 

Грошові засоби на початку року 4 276,7 3 076,9 

Операційна діяльність: 
Чистий дохід 

плюс: 
Амортизація 

Збільшення в кредиторській заборгованості 
Мінус: 
Збільшення в дебіторській заборгованості 
Збільшення товарно-матеріальних запасів 

Чистий грошовий потік від операційної діяльності 

 

22 396 

 

11 058,6 

- 25 055,7 

 

- 13 987,3 

4 651,1 

17 735,1 

 

6 124 

 

10 407,4 

22 673,6 

 

- 2 822,3 

24 283,6 

17 743,7 

Інвестиційна діяльність: 
Придбання основних засобів 

Чистий грошовий потік від інвестиційної діяльності 

 

86 985,7 

86 985,7 

 

29 907,4 

29 907,4 

Фінансова діяльність: 

Зменшення довгострокової заборгованості 
Виплата дивідендів 

Збільшення у власному капіталі 
Чистий грошовий потік від фінансової діяльності 

 

0 

0 

78 216,2 

78 216,2 

 

- 25 250 

0 

- 848 

- 848 

Чисте збільшення грошових коштів - 1 199,8 11,9 

Грошові кошти в кінці року 3 076,9 3 088,8 

Джерело: розробка авторів. 
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Таблиця Л.5 – Розрахунок фінансових коефіцієнтів для передпланової оцінки 

заходів  

Джерело: розробка авторів. 

Найменування коефіцієнта 2010 2011 2012 

1. Коефіцієнти короткострокової платоспроможності або лікві-
дності 
Коефіцієнт покриття = Оборотні засоби /  потокові зобов’язання 

Коефіцієнт швидкої ліквідності =  Оборотні засоби – ТМЗ /  пото-

кові зобов’язання 

Коефіцієнт грошових коштів = Грошові кошти / потокові зобов'я-

зання 

Відношення NWC до загальної суми активів = Чистий оборотний 

капітал / Загальні активи 

Показник захищеного періоду = Оборотні ср-ва / Середні щоденні 
операційні витрати 

2. Коефіцієнти довгострокової платоспроможності або фінан-
сового важеля 
Коефіцієнт загальної заборгованості = Загальні активи –Загальний 

власний капітал / Загальні активи 

Відношення позикових коштів до власного капіталу =Загальні по-

зикові кошти / Загальний власний капітал 

Коефіцієнт власного капіталу = Загальні активи /Загальний влас-
ний капітал 

Коефіцієнт довгострокової заборгованості = Довгострокова забор-

гованість / Довгострокова заборгованість + Загальний власний ка-
пітал 

Коефіцієнт покриття відсотків = EBIT / Відсотки 

Коефіцієнт грошового забезпечення = EBIT +Амортизація / Відсо-

тки 

3.Коефіцієнти використання активів або оборотності 
Оборотність запасів = Вартість проданих товарів / ТМЗ 

Період реалізації товарів = 365 днів / Оборотність ТМЗ 

Оборотність дебіторської заборгованості = Обсяг продажів / Дебі-
торська заборгованість 

Період погашення дебіторської заборгованості = 365 днів / Оборо-

тність дебіторської заборгованості 
Оборотність NWC = Обсяг продажів / Чисті основнізасоби 

Оборотність основних засобів = Обсяг продажів /Чисті активи 

Оборотність всіх активів = Обсяг продажів / Разомактивів 

4. Показники прибутковості 
Марка прибутку = Чистий прибуток / Обсяг продажів 

Рентабельність активів ROA = Чистий прибуток / Загальні активи 

Прибутковість власного капіталу ROE = Чистий прибуток / Зага-
льний власний капітал 

5. Коефіцієнти ринкової вартості 
Прибуток на акцію = Чистий прибуток / Випущені в обіг акції 
Відношення ціни до прибутку на акцію = Ціна на акцію / Прибу-

ток на акцію 

Відношення ринкової та балансової вартості = Ринкова вартість 

акції / Балансова вартість акції 

 

 

1.08 

 

0.60 

 

0.03 

 

5 % 

 

216.7 

 

 

 

0.59 

 

1.44 

 

2.44 

 

 

- 

7.92 

 

10.55 

 

3.77 

96.74 

 

3.71 

 

98.46 

25.79 

3.49 

1.25 

 

7.00 

8.77 

 

21.35 

 

0.39 

25.64 

 
 

5.38 

 

 

1.21 

 

0.60 

 

0.02 

 

8 % 

 

171.9 

 

 

 

0.38 

 

0.61 

 

1.61 

 

 

- 

3.30 

 

5.71 

 

4.18 

87.27 

 

4.84 

 

75.48 

12.99 

1.96 

1.05 

 

1.75 

1.85 

 

2.96 

 

0.11 

109.9 

 

 

2.99 

 

 

1.17 

 

0.49 

 

0.02 

 

7 % 

 

175.1 

 

 

 

0.39 

 

0.64 

 

1.64 

 

 

0.10 

1.98 

 

3.76 

 

3.57 

102.3 

 

5.58 

 

65.39 

15.08 

1.86 

1.01 

 

0.89 

0.90 

 

1.48 

 

0.06 

183.3 

 

 

2.62 
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Рівняння Дюпона: ROE = Маржа прибутку · Оборотність активів · Кое-
фіцієнт власного капіталу 

ROE (2010 р.) = 7,00 · 1,25 · 2,44 = 21,35; 

ROE (2011 р.) = 1,75 · 1, 05 · 1,61 = 2,96; 

ROE (2012 р.) = 0,89 · 1, 01 · 1,64 = 1,48. 

II. Аналіз коефіцієнтів. 

1. Показники короткострокової платоспроможності або ліквідності. 
В силу очевидних причин коефіцієнти ліквідності в основному цікав-

лять короткострокових кредиторів. Однією з переваг оборотних коштів і по-

токових зобов'язань є те, що їх балансові та ринкові вартості можуть бути 

дуже схожими. Часто (хоча не завжди) термін існування цих активів і зобо-

в'язань недостатньо тривалий, щоб почати серйозно відрізнятися. З другого 

боку, як майже всі грошові елементи, оборотні кошти та зобов'язання можуть 

і змінюються досить швидко, так що сьогоднішні цифри можуть бути нена-
дійними орієнтирами в майбутньому. 

1.1. Для підприємства ПАТ «Одескабель» коефіцієнт покриття дорів-

нює такому: 

2010 р. – 1,08 разу;  

2012 р. – 1,21 разу; 

2013 р. – 1,17 разу. 

Так як оборотні кошти та потокове зобов'язання, в принципі, конвер-

туються в гроші протягом 12 міс., то коефіцієнт покриття вимірює коротко-

строкову ліквідність. Одиницею виміру є гривні або число раз. Так, можемо 

сказати, що «Одескабель» має 1,08; 1,21 і 1,17 грн в 2010-2012 рр. відповідно 

оборотних активів на кожну гривню потокових зобов'язань, або, що потокові 
зобов'язання в 1,08; 1,21 і 1,17 разу менше від оборотних коштів. 

Для кредиторів, і особливо для короткострокових кредиторів, таких як 

постачальники, чим більший коефіцієнт покриття, тим краще. Для підприєм-

ства високий коефіцієнт покриття означає ліквідність, це також може вказу-

вати на неефективне використання коштів та інших короткострокових акти-

вів. Не розглядаючи надзвичайні обставини, очікуємо побачити коефіцієнт 
покриття принаймні 1,0; тому що якщо коефіцієнт покриття менший за 1, то 

це буде означати, що чистий оборотний капітал (оборотні кошти мінус зобо-

в'язання) негативний. 

Як і всі інші коефіцієнти, коефіцієнт покриття піддається впливу різних 

видів угод. Наприклад, припустимо, що підприємство бере довгострокову по-

зику. Короткостроковим ефектом буде збільшення доступних засобів від емі-
сії (зобов'язань) і збільшення довгострокової заборгованості. Потокові зобо-

в'язання не будуть зачеплені, так що коефіцієнт збільшиться. Також низький 
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коефіцієнт покриття може бути поганою ознакою для підприємства з вели-

ким запасом невикористаних позик. 

1.2. Коефіцієнт термінової ліквідності. 
Товарно-матеріальні запаси часто бувають найменш ліквідним акти-

вом. Це також актив, вартість якого за балансом найменш надійна як вимірю-

вання ринкової вартості, так як не враховується його якість. Деякі з цих ТМЗ 

можуть виявитися зіпсованими, застарілими або втраченими. 

Далі, відносно великі ТМЗ часто є ознакою короткострокових про-

блем. Підприємство могло переоцінити попит і закупити або зробити за-

надто багато продукції. У даному випадку підприємство могло заморозити 

велику частину своїх ліквідних коштів в повільно реалізовані товарні запа-

си. 

Звернемо увагу, що використання коштів для покупки ТМЗ не змінює 
коефіцієнт покриття, але зменшує коефіцієнт ліквідності (тобто ТМЗ є нелік-

відні порівняно з доступними коштами). 

Для ПАТ «Одескабель» цей коефіцієнт дорівнює такому: 

2010 р. – 0,60 разу; 

2011 р.– 0,60 разу; 

2012 р. – 0,49 разу. 

За міжнародними стандартами рівень коефіцієнта термінової ліквіднос-
ті повинен бути вищим за 1. В Україні ж його оптимальне значення визначе-
но як 0,6-0,8. Тому ми бачимо, що даний показник не дотягує до оптимально-

го значення у 2012 р. 

1.3. Для кредиторів, які надають короткострокові кредити, може бути 

важливим коефіцієнт грошових коштів (або норма касових резервів), що по-

казує, в якій мірі підприємство може оплатити свої потокові зобов'язання, не 
покладаючись на продаж товарно-матеріальних запасів і на отримання дебі-
торської заборгованості. 

Для ПАТ «Одескабель» цей показник дорівнює такому: 

2010 р. – 0,03 разу; 

2011 р. – 0,02 разу; 

2012 р. – 0,02 разу. 

Оптимальне значення даного коефіцієнта визначено як 0,2-0,35. Може-
мо сказати, що «Одескабель» має 0,03 і 0,02 грн в 2010-2012 рр. відповідно 

грошових коштів на кожну гривню потокових зобов'язань, а цього зовсім не-
достатньо. 

1.4. Чистий оборотний капітал (NWS) часто розглядається як сума на-
явної у підприємства короткострокової ліквідності, тому можемо обчислити 

відношення NWS до загальної суми активів. 
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Відносно низьке значення може означати відносно низький рівень лік-

відності. У даному випадку цей показник є 5, 8 і 7 % з 2010 р. по 2011 р. 

1.5. Якщо в силу будь-яких негативних подій грошові потоки почали 

зменшуватися, як довго підприємство зможе пропрацювати? Відповідь може 
дати показник захищеного періоду. 

Захищений період дорівнює такому: 

2010 р. – 216 днів; 

2011 р. – 172 дні; 
2012 р. – 175 днів. 

Тобто підприємство могло б протриматися при існуючих ліквідних ак-

тивах, не покладаючись на доходи джерел майбутнього року, більше 6 міс., 
що за умов сучасної ринкової економіки та конкуренції є прийнятним пері-
одом. 

2. Показники довгострокової платоспроможності. 
Ця група коефіцієнтів націлена на вимір довгостроковій здатності під-

приємства до виконання своїх зобов'язань. У відповідній літературі вони на-
зиваються коефіцієнтами фінансового важеля (коефіцієнт частки позикових 

коштів, коефіцієнт важеля). Розглянемо ці показники та їх варіації. 
2.1. Коефіцієнт загальної заборгованості приймає до розгляду всі борги 

з будь-якими термінами погашення всім кредиторам. 

Для ПАТ «Одескабель» коефіцієнт дорівнює такому: 

2010 р. – 0,59 разу; 

2011 р. – 0,38 разу; 

2012 р. – 0,39 разу. 

У даному випадку можна сказати, що підприємство використовує 59, 

38 і 39 %-і борги. Чи є цей показник низьким або високим або взагалі істот-
ним, залежить від того, чи грає важливу роль структура капіталу. Іншими 

словами – ПАТ «Одескабель» має 0,59; 0,38 і 0,39 грн боргу в кожній гривні 
активів. Це значення ризиковано для діяльності, проте позитивним моментом 

є те, що ситуація поліпшується в 2011 і 2012 рр., особливо якщо врахувати 

те, що у 2012 р. підприємство бере довгострокову позику і структура капіта-
лу кардинально змінюється. 

2.2. Наприклад, розглянемо 2012 р.: у власному капіталі є 0,61 грн (1 

грн – 0,39 грн) від кожного 0,39 грн боргу. Тоді можна визначити два варіан-

ти коефіцієнта загальної заборгованості – відношення позикових коштів до 

власного капіталу і коефіцієнт власного капіталу (відношення активів до вла-
сного капіталу): 

відношення позикових коштів до власного капіталу (2012 р.) = 0,39 / 

0,61 = 0,64 разу; 
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коефіцієнт власного капіталу (2012 р.) = 1,0 / 0,61 = 1,64 разу. 

2.3. Коефіцієнт співвідношення позикового і власного капіталу характе-
ризує ступінь залежності організації від зовнішніх позик (кредитів). Він пока-
зує, скільки позикових коштів припадає на 1 грн власних. Чим вище цей коефі-
цієнт, тим більше позик у компанії і тим ризикованіше ситуація, яка може при-

звести в кінцевому підсумку до банкрутства. Високий рівень коефіцієнта відо-

бражає також потенційну небезпеку виникнення в організації дефіциту грошо-

вих коштів. Вважається, що коефіцієнт співвідношення позикового і власного 

капіталу за умов ринкової економіки не повинен перевищувати одиницю. 

2.4. Фінансові аналітики частіше стурбовані довгостроковою заборго-

ваністю підприємства, ніж короткостроковою, так як короткострокова забор-

гованість завжди буде змінюватися. Також рахунки підприємства до отри-

мання швидше відображають збутову практику, ніж політику керівництва 
щодо боргів. В силу цих причин розраховується коефіцієнт довгострокової 
заборгованості. У 2010 і 2011 рр. розрахувати даний показник неможливо, 

тому що підприємство не мало довгострокової заборгованості. У деяких ви-

падках вважається, що відсутність довгострокових кредитів означає і відсут-
ність стратегії у компанії. Цю ситуацію відображають бухгалтерські докуме-
нти (форма 1 «Баланс»). І не завжди інвесторів буде задовольняти такий стан 

речей. Але в 2012 р. ситуація кардинально змінюється і ПАТ «Одескабель» 
бере довгостроковий кредит у розмірі 2 525 000 грн. Для інвестора це озна-
чає, що у компанії є ймовірність, що вона виживе на ринку за умов жорсткої 
конкуренції і буде процвітати. 

Коефіцієнт довгострокової заборгованості (2012 р.) = 0,10 разу. 

Сума довгострокової заборгованості та власного капіталу часто назива-
ється загальною капіталізацією підприємства, і фінансисти частіше звертають 

увагу на цю величину, ніж на загальну суму активів. Таким чином, можна 
сказати, що величина довгострокового боргу становить 0,10 грн від суми ка-
піталізації. 

Слід відзначити, що різні фахівці (і різні джерела) мають на увазі різні 
речі під коефіцієнтом заборгованості. Деякі мають на увазі загальну (підсум-

кову) заборгованість, деякі мають на увазі довгострокову заборгованість. Та-
ка сама проблема виникає при обговоренні ставлення позикових коштів до 

власного капіталу. Фінансові аналітики часто обчислюють цей показник, ви-

користовуючи тільки довгострокову заборгованість. 
2.5. Іншим показником довгострокової платоспроможності є коефіцієнт 

покриття відсотків. 

2010 р. – 7,92 разу; 

2011 р. – 3,30 разу; 
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2012 р. – 1,98 разу. 

Він характеризує ступінь захищеності кредиторів від невиплати відсот-
ків за наданий кредит і демонструє, скільки разів протягом звітного періоду 

компанія заробила кошти для виплати відсотків за позиками. Цей показник 

також дозволяє визначити допустимий рівень зниження прибутку, викорис-
товуваної для виплати відсотків. Рекомендовані значення > 1. 

2.6. Проблема з цим показником полягає в тому, що він заснований на 
показнику EBIT-Earnings Before Interest and Taxes – прибуток до сплати від-

сотків і податків, який насправді вимірює доступні грошові кошти для випла-
ти відсотків. Причина полягає в тому, що включається амортизація, негрошо-

ві витрати. Відсотки явно є відтоком грошових коштів (кредиторам), тому 

одним із способів визначення коефіцієнта грошового забезпечення є вклю-

чення до формули розрахунку суми амортизації. 
Це базовий показник здатності підприємства отримувати грошові кош-

ти від своїх операцій. Для підприємства ПАТ «Одеса» значення даного пока-
зника досить високі, що відображає високу доступність грошових коштів для 

покриття зобов'язань (особливо у 2010 р). 

3. Управління активами або показники оборотності. 
Переходимо до визначення ефективності, з якою ПАТ «Одеса» викори-

стовує свої активи. Ці показники іноді називаються коефіцієнтами викорис-
тання активів. Всі ці певні коефіцієнти можуть бути названі показниками 

оборотності. Вони повинні описувати, як ефективно або інтенсивно підпри-

ємство використовує свої активи для отримання грошових коштів. 

3.1. Щоб охарактеризувати значення даних коефіцієнтів, для прикладу 

візьмемо розрахунки на рівні 2012 р. 

Протягом 2012 р. ПАТ «Одескабель» мало вартість проданої продукції 
363772,1 тис. грн. ТМЗ на кінець року склали 101 978,8 грн. З цими даними 

оборотність ТМЗ дорівнює 3,57 разу. 

По суті, «Одеса» продає або обертає всі ТМЗ 3,57 разу. Це високе зна-
чення і, чим вищий цей показник, тим ефективніше управління запасами. 

3.2. Якщо запаси обертаються 3,57 разу протягом року, то можна пора-
хувати середній час їх обороту. Результат називається середнім періодом ре-
алізації запасів: 365 днів / 3,57 разу = 102,32 разу. 

Це означає, що для реалізації потокових запасів підприємства буде по-

трібно приблизно 102 дні (за допустимої норми у 30 днів). 

У багатьох вищерозглянутих коефіцієнтах можуть також використову-

ватися середні показники. Це залежить від мети: якщо думаємо про минуле, 
то краще використовувати середні показники, а якщо про майбутнє – то кін-

цеві. Також використання кінцевих сум є досить поширеним у звітах про се-
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редньогалузеві показники, так що для порівняльних цілей в даному випадку 

повинні використовуватися кінцеві суми. 

3.3. Параметри ТМЗ дають деяке уявлення про швидкість реалізації 
продукції. Подивимося, як швидко ПАТ «Одескабель» може отримати гроші 
від продажу. Для цього розраховуємо оборотність дебіторської заборгованос-
ті, яка показує середню кількість днів, необхідну для стягнення заборговано-

сті. Чим менше це число, тим швидше дебіторська заборгованість обертаєть-

ся в кошти, а отже, підвищується ліквідність оборотних коштів підприємства. 
Високе значення коефіцієнта може свідчити про труднощі зі стягненням ко-

штів по рахунках дебіторів. 

У широкому розумінні підприємство отримує свої неоплачені рахунки 

для отримання і знову позичає їх 5,58 разу протягом року. (У даному випадку 

припускаємо, що всі продажі робляться в кредит. Якщо це не так, то можемо 

використовувати загальну суму продажів в кредит в даній формулі замість 

загального обсягу продажів). 

3.4. Цей коефіцієнт має більше сенсу, якщо його конвертувати в дні.  
Таким чином отримаємо період погашення дебіторської заборгованості: 365 

днів / 5,58 разу = 65,39 днів (для 2012 р). 

Отже, отримуємо гроші з продажу в кредит (протягом 2012 р.) протя-

гом 65 днів. З цієї причини даний коефіцієнт часто називають середнім пері-
одом стягнення заборгованості (Average Collection Period – ACP). Також зве-
ртаємо увагу, що якби використовували останні дані, то могли б сказати, що 

маємо нестягнуту торгову заборгованість за 65 днів продажів. 

3.5. Переходимо від певних статей, таких як ТМЗ або рахунки для 

отримання, до розгляду декількох загальних, великомасштабних коефіцієн-

тів. Наприклад, оборотність чистого оборотного капіталу. У 2012 р. показник 

дорівнює 15,08 разу. 

Цей показник відображає «працездатність» оборотного капіталу. Якщо 

припустити, що продаж продукції йде добре, то більш високі значення бу-

дуть краще. 
3.6. Таким самим чином оборотність основних засобів буде дорівнюва-

ти в 2012 р. 1,86 разу. 

Цей коефіцієнт показує, що з кожної гривні в основних засобах отри-

маємо 1,86 грн продажів за один рік. Чим вище значення коефіцієнта, тим 

більш ефективно підприємство використовує основні засоби. 

3.7. Наступний коефіцієнт управління активами – оборотність всіх ак-

тивів. Характеризує ефективність використання компанією всіх наявних у 

розпорядженні ресурсів, незалежно від джерел їх залучення. Даний коефіці-
єнт показує, скільки разів за рік відбувається повний цикл виробництва та 
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обігу, що приносить відповідний ефект у вигляді прибутку. Іншими словами, 

за кожну гривню в активах виробляємо 1,01 грн продажів за рік. 

Цей коефіцієнт також сильно варіюється залежно від галузі. Протягом 

3 років спостерігаються незначні зміни даного показника, але, тим не менш, 

він залишається на прийнятному для даної галузі рівні. 
4. Показники прибутковості. 
Наступні три коефіцієнта, ймовірно, є найбільш широко відомими та 

використовуваними фінансовими коефіцієнтами. У тій чи іншій формі всі 
вони націлені на визначення ефективності використання активів підприємст-
ва. Особливий інтерес в цій групі коефіцієнтів становить оцінка чистого при-

бутку у звіті про фінансові результати. 

4.1. Підприємства приділяють багато уваги їх маржі прибутку (або рен-

табельності продажів). Для ПАТ «Одескабель» цей показник дорівнює такому: 

2010 р. – 7,00 %; 

2011 р. – 1,75 %; 

2012 р. – 0,89 %. 

Це говорить про те, що в бухгалтерському сенсі ПАТ «Одеса» отримує 
7; 1,75 і 0,89 коп. прибутку з кожної гривні від продажу продукції в 2010-

2012 рр., відповідно. За інших рівних умов відносно висока маржа прибутку 

очевидно бажана. Це відношення показує, як співвідносяться витрати з про-

дажами. Однак слід відмітити, що інші умови рідко бувають рівними. 

Наприклад, зниження ціни на продукцію зазвичай приводить до збіль-
шення обсягів, але маржа прибутку при цьому зазвичай зменшується. Загаль-

ний прибуток (або, що більш важливо, операційні грошові потоки) може збі-
льшитися чи зменшитися, так що факт зниження коефіцієнта – необов'язково 

погана ознака. 
4.2. Рентабельність активів (ROA – Return on Assets) – це міра прибутку 

в гривні активів. Для ПАТ «Одескабель» цей показник дорівнює такому: 

2010 р. – 8,77 %; 

2011 р. – 1,85 %; 

2012 р. – 0,9 %. 

Як бачимо, до 2012 р. значення коефіцієнта значно знизилося. На ці 
зміни вплинуло значне зниження прибутку в 2011 і 2012 рр. 

4.3. Прибутковість власного капіталу (ROE – Return on Equity) дозволяє 
визначити ефективність використання капіталу, інвестованого власниками 

підприємства. Зазвичай цей показник порівнюють із можливим альтернатив-

ним вкладенням коштів в інші цінні папери. Рентабельність власного капіта-
лу показує, скільки грошових одиниць чистого прибутку заробила кожна 
одиниця, вкладена власниками компанії. 
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Винагорода акціонерів є серйозною метою, тому даний коефіцієнт у 

бухгалтерському сенсі – це найважливіша оцінка діяльності підприємства. 
На кожну гривню в акціонерному капіталі ПАТ «Одескабель» отримує 

таке: 
2010 р. – 21,35 коп.; 

2011 р. – 2,96 коп.; 

2012 р. – 1,48 коп. 

Але ще раз повторимо, що це справедливо в бухгалтерських термінах. 

ROA та ROE є коефіцієнтами, які часто вживаються, тому наголошує-
мо, що потрібно пам'ятати: вони є бухгалтерськими, тобто розрахунковими 

коефіцієнтами рентабельності. З цієї причини ці коефіцієнти повинні назива-
тися рентабельністю балансових активів і прибутковістю балансового влас-
ного капіталу. Фактично ROE іноді називають дохідністю чистого або акціо-

нерного капіталу (return on net worth). Як би вони не називалися, було б не-
правильно порівнювати такі результати з відсотковими ставками, скажімо, на 
фінансових ринках. 

5. Коефіцієнти ринкової вартості. 
Остання група коефіцієнтів частково заснована на інформації, взятій не 

з фінансових звітів, якою є ринкова вартість акцій. Очевидно, ці коефіцієнти 

можуть бути пораховані тільки для підприємств відкритого типу, що прода-
ють акції на відкритих торгах. 

ПАТ «Одескабель» має 56 000 000 акцій в обігу і припускаємо, що на 
кінець 2010, 2011 і 2012 рр. вони продавалися по 10, 12 і 11 грн, відповідно, 

за акцію. 

5.1. Чи можемо розрахувати прибуток на акцію – один з найбільш важ-

ливих показників, що впливають на ринкову вартість компанії? Показує час-
тку чистого прибутку (в грошових одиницях), що припадає на одну звичайну 

акцію. Прибуток на акцію складе (чистий прибуток / випущені в обіг акції): 
2010 р. – 0,39 коп.; 

2011 р. – 0,11 коп.; 

2012 р. – 0,06 коп. 

Цей показник також можна побачити в формі № 2. 

5.2. Перший з коефіцієнтів ринкової вартості, відношення ціни до при-

бутку на акцію (Earning ratio – P / E) показує, скільки грошових одиниць зго-

дні платити акціонери за одну грошову одиницю чистого прибутку компанії. 
Він також показує, наскільки швидко можуть окупитися інвестиції в акції 
компанії. 

Для ПАТ «Одескабель» цей показник такий: 

2010 р. – 25,64 разу; 
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2011 р. – 109,9 разу; 

2012 р. – 183,3 разу. 

Можна сказати, що акції ПАТ «Одескабель» продаються, наприклад, в 

2011 р. за свій 109-кратний прибуток або що акції мають коефіцієнт Р / Е, 

помножений на 109. 

Так як відношення Р / Е оцінює, скільки інвестори бажають платити за 
гривню потокового прибутку, високі значення Р / Е зазвичай прийнято розу-

міти як такі, що сигналізують суттєві перспективи для майбутнього зростан-

ня підприємства. Звичайно, якщо підприємство не має або майже не має при-

бутку, то його Р / Е буде дуже великим, тому при трактуванні цього коефіці-
єнта рекомендується підвищена увага. 

5.3. Наступним згадуваним коефіцієнтом є відношення ринкової до ба-
лансової вартості акцій: 

Для ПАТ «Одескабель» цей показник дорівнює такому: 

2010 р. – 5,38 разу; 

2011 р. – 2,99 разу; 

2012 р. – 2,62 разу. 

Звернемо увагу, що балансова вартість акцій – це власний капітал (не 
тільки всі звичайні акції), розділений на число випущених в обіг акцій. Бала-
нсова вартість є всього лиш розрахунковою, балансовою цифрою, тому вона 
відображає історичну вартість. Так, в широкому сенсі відношення ринкової 
та балансової вартості акцій порівнює ринкову вартість інвестицій підприєм-

ства з їх собівартістю. Хоч і для підприємства «Одеса» помітно знижується 
даний показник до 2012 р., однак значення більше за 1 означає, що, загалом, 

підприємство досягло успіху в створенні додаткової вартості для своїх акціо-

нерів. 

Знання всіх перерахованих коефіцієнтів достатні для проведення про-

гнозного фінансово-економічного аналізу підприємства. 
III. Загальні висновки. 

У результаті проведеного аналізу дішли таких висновків. 

1. Фінансово-економічний стан ПАТ «Одескабель» за минулі 3 роки 

можна вважати стійким. 

2. Можна припустити, що за останній час підприємство активізувало 

свою внутрішню діяльність (реконструкція і модернізація основного вироб-

ництва), стало активніше використовувати потокові кошти і, як наслідок, де-
що знизилися показники короткострокової платоспроможності. Але така ро-

бота частково дає віддачу, і в довгостроковій перспективі, можна вважати, 

ситуація докорінно покращиться. 
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3. Підприємство слабо використовує «довгі» гроші, тобто довгостроко-

ве кредитування, можливо, внаслідок недостатнього опрацювання довгостро-

кової стратегії або нестабільної політико-економічної ситуації в Україні. 
4. Слід припустити, що проведення системної модернізації основного

виробництва приведе до поліпшення показників використання активів під-

приємства. 
5. У рівній мірі це стосується і показників прибутковості, які продов-

жують погіршуватися. 

6. Рівняння Дюпона говорить нам, що прибутковість власного капіталу
залежить від 3 показників: 

1) виробнича ефективність (яка вимірюється маржею прибутку);

2) ефективність використання активів (яка вимірюється оборотністю
активів); 

3) фінансовий важіль або частка позикових коштів у капіталі (вимірю-

ється коефіцієнтом власного капіталу). 

Низька ефективність операцій і / або використання активів призведе до 

зниження рентабельності активів, що перейде в зниження рентабельності 
власного капіталу. 

Розглядаючи рівняння Дюпона, стає ясно, що прибутковість власного 

капіталу може бути підвищена збільшенням позикових коштів у капіталі фі-
рми. Але за умов сучасної України вони залишаються ще досить дорогими. 

Однак виходить, що це можливо тільки при підвищенні рентабельності акти-

вів над відсотковою ставкою по боргах. Більш важливо, що використання фі-
нансування за рахунок позикових коштів впливає на ряд інших показників. 

Співвідношення позикових і власних коштів визначається політикою фірми 

щодо структури капіталу. 

Розкладання рентабельності власного капіталу є зручним способом си-

стематичного підходу до аналізу фінансових звітів. Якщо значення ROE 

від’ємне, то рівняння Дюпона говорить нам, де шукати причину. 
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