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конкретних умовах місця і часу. Основу побудови структури інституційного середовища структурної 
модернізації національної економіки має складати цільовий підхід, що дозволить закласти чітку орієнтацію під 
час формування інституційних умов на досягнення цілей структурного реформування та запровадити 
стратегічні засади при проведенні інституційних змін. Збереження тенденцій поглиблення структурних 
диспропорцій в економіці України та її регіонів [5; 6], що зумовлює значний розрив між функціонуванням 
національної економіки та вимогами суспільного розвитку,актуалізує необхідність спрямування структурного 
реформування, а значить і розвитку його інституційного середовища на досягнення таких основних цілей: 
забезпечення економічного зростання та сталого економічного розвитку;задоволення потреб соціального 
розвитку та підвищення стандартів життя; підвищення конкурентоспроможності національної економіки; 
забезпечення економічної безпеки країни; приведення інноваційно-технологічного рівня національно економіки 
до параметрів постіндустріального суспільства;забезпечення цілісності національної економічної системи та 
збалансованого розвитку територій. 

Значні можливості створення передумов для формування ефективного інституційного середовища 
структурного реформування економіки, що стосуються посилення дієвості як окремих державних регуляторних 
інститутів так і оптимального їх узгодження та доповнення ринкових, зниження ризиків та підвищення 
об’єктивізації функціонування інституційної системи, пов’язуються із законодавчим закріпленням такого 
інструменту як аналіз регуляторного впливу, який повинен здійснюватися щодо кожного проекта 
регуляторного акта його розробником.  

Таким чином, структурна модернізація національної економіки, яка б дозволила перейти до 
економічного зростання і сталого соціально-економічного розвитку, є можливою за умови формування 
сприятливого інституційного середовища її здійснення. Складність структурних проблем економіки України 
актуалізує необхідність вироблення моделі інституційного середовища здійснення структурних перетворень, 
яка б закладала системне інституційне підґрунтя структурного реформування національної економіки. 
Використання чіткого алгоритму формування моделі інституційного середовища цілеспрямованих структурних 
перетворень національної економіки має значну практичну цінність в аспекті об’єктивізації й забезпечення 
ефективності механізмів структурного реформування. 
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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ, ЯК ОБ’ЄКТУ УПРАВЛІННЯ РІЗНИХ ВИДІВ 
ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ 

 
Управління економічною безпекою фінансових установ є вкрай важливою проблемою, особливо з 

огляду на те, яке вагоме значення мають фінансові інституції для еволюції сучасних економічних відносин. Так, 
фінансові установи беруть участь у глобальному перерозподілі світових капіталів, обслуговують інвестиційні 
процеси, сприяють збереженню та примноженню фінансових ресурсів фізичних та юридичних осіб. Якісне й 
ефективне виконання фінансовими посередниками усіх окреслених функцій неможливе без підтримання їх 
стабільного фінансово-господарського стану, що актуалізує завдання пошуку оптимальних підходів до 
гарантування їх економічної безпеки та побудови ефективної системи її забезпечення [4].  

У процесі дослідження теоретичних основ управління економічною безпекою було виявлено, що цей 
процес нині вибудовується у практиці фінансових установ як одне із завдань їх менеджменту, а не як окремий 
вид управлінської діяльності. Крім того, об’єктом управління виступає економічна безпека як одна з 
характеристик стану функціонування фінансової установи, а не як самостійна система. На нашу думку, такий 
підхід не дозволяє забезпечити ефективність процесу управління економічною безпекою, тому пропонується 
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дослідити методичні засади формування системи економічної безпеки фінансових установ як об’єкту 
управління.  

За останнє десятиліття питанням дослідження систем економічної безпеки суб’єктів господарювання 
було присвячено велику кількість наукових праць. У їх основу покладено усвідомлення необхідності 
дослідження економічної безпеки як окремого напряму в системі економічної науки, що було доведено знаним 
українським дослідником Власюком О. С. [1].  

Переважна більшість сучасних наукових публікацій стосуються проблем формування та управління 
комплексними системами економічної безпеки підприємств різних галузей народного господарства. Однак, 
підвищення ролі фінансових установ у економічних процесах і численні прояви кризових тенденцій на 
вітчизняному фінансовому ринку, зумовили активізацію досліджень основ формування систем економічної 
безпеки та управління нею у практиці роботи фінансових установ в Україні. Так, Мельник С. І. розглядає 
основи формування системи економічної безпеки банку та сучасні підходи до її моделювання [6], 
Яременко С. М. вивчає організацію комплексної системи економічної безпеки банку і механізми управління 
нею [10], Прокопенко Н. С., Виклюк М. І. конкретизують складові безпеки банківської діяльності [8]. У межах 
функціонування установ страхового ринку проблеми економічної безпеки висвітлено у роботах Яворської Т. В., 
яка пропонує концептуальні положення гарантування безпеки страхових компаній в Україні [9] та 
Гнилицької Л. В., що вивчає сучасний досвід формування системи забезпечення економічної безпеки в 
страхових компаніях України [2]. Доречно згадати і вчених, які присвятили свої дослідження питанням 
забезпечення безпеки діяльності кредитних спілок, як, наприклад, Мєшко О., Іванець В. [7]. Проте, недостатньо 
розглянутими залишаються концептуальні підходи до формування системи економічної безпеки як 
самостійного об’єкту управління у системі менеджменту, яка була б здатною забезпечити весь перелік заходів 
захисту ресурсів фінансових установ, не залежно від специфіки функціонування кожного їх виду, але водночас, 
була побудованою із врахуванням особливостей функціонування суб’єктів господарювання, що провадять 
професійну діяльність у сфері фінансового обслуговування.  

Для формування системи економічної безпеки важливе значення має конкретний науковий підхід, 
реалізація якого на практиці дозволить досягнути окресленої мети. У цьому контексті заслуговує на увагу 
робота Федоренко І. А. та Мейти В. І., у якій виокремлено такі концептуальні підходи до формування системи 
економічної безпеки суб’єкта господарювання, як ресурсний підхід, підхід, що визначає економічну безпеку як 
певний стан системи, конкурентний підхід, специфічні підходи [3] (спираючись на представлені науковцями 
матеріали, серед них можна виокремити гармонізаційний і цільовий підходи). Що ж до проблеми формування 
системи економічної безпеки загалом, то доводиться констатувати відсутність ґрунтовних досліджень, які б 
містили спроби класифікації підходів до її організації. Так, Гончарова М. Л. наголошує на необхідності 
застосування ситуаційно-адаптивного підходу до формування системи економічної безпеки вітчизняних 
підприємств [3], однак, не наводить для порівняння позиції інших дослідників із приводу цього питання. Крім 
того, її об’єкт дослідження – підприємства, що зайвий раз підтверджує той факт, що піднята наукова 
проблематика, а саме – управління системою економічної безпеки фінансових установ – на разі не знайшла 
широкого поширення у вітчизняній фаховій літературі. Мельник С. І. підкреслює, що у сучасній науковій думці 
фактично немає єдиного системного підходу до створення теоретико-методологічної моделі системи 
забезпечення економічної безпеки підприємницьких структур, зокрема комерційного банку (а також і решти 
фінансових установ – авт.). Відсутність такої моделі призводить до того, що на практиці організація 
забезпечення економічної безпеки банку відбувається безсистемно, і процес управління нею зводиться до 
захисту його ресурсів через механізм їх охорони [6]. 

У залежності від конкретного підходу до формування системи економічної безпеки, сучасними 
вченими виділяються різні елементи її структури. Копитко М. І. вдалось сформувати узагальнений перелік 
елементів системи економічної безпеки, що пропонуються для підприємств, однак, можуть бути використані і 
фінансовими установами при формуванні власної системи економічної безпеки. До цього переліку увійшли: 
цілі, завдання, функції, принципи, функціональні складові, механізм, заходи, об’єкти, суб’єкти, політика 
економічної безпеки, стратегія економічної безпеки, загрози, індикатори оцінки (потребує уточнення – оцінки 
чого саме – стану системи, ефективності управління нею, тощо – авт.), засоби, практичні дії співробітників із 
забезпечення економічної безпеки, методи, органи, служби (вважаємо за доцільне віднести їх до переліку 
суб’єктів економічної безпеки – авт.), конкурентна розвідка, контррозвідка, режим функціонування (останні 
радше належать до засобів забезпечення безпеки, а не до елементів її системи – авт.) [5]. Зважаючи на надмірну, 
на нашу думку, кількість елементів у даному переліку, та ряд зауважень до деяких із них, для використання 
фінансовим установам доцільно рекомендувати такі елементи системи економічної безпеки, як цілі, завдання, 
функції, принципи, функціональні складові, механізм, об’єкти, суб’єкти, політику (до якої увійде і стратегія, і 
заходи, і індикатори оцінювання як інструменти аналізу). 

Функціонування системи економічної безпеки фінансових установ повинно сприяти забезпеченню 
такого стану їх активів, що дозволить їм без перешкод вести фінансову та інвестиційну діяльність у поточний 
момент часу та гарантувати таку можливість у майбутньому; забезпечить стійкість до негативного впливу на 
результати роботи установ зовнішніх і внутрішніх загроз, мінімізує ризики настання несприятливих для 
установ подій, а у випадку їх прояву, дасть змогу компенсувати збитки, ними спричинені. Наявність і 
функціонування системи економічної безпеки є обов’язковою умовою для досягнення фінансовими установами 
конкурентних переваг у боротьбі за споживачів фінансових послуг. 
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Отже, дослідження концептуальних засад формування системи економічної безпеки фінансових 
установ як об’єкту управління дозволило виявити факт поліструкурності системи економічної безпеки, що 
передбачає виокремлення у її складі кількох складових нижчого рівня. При формуванні системи економічної 
безпеки фінансових установ доцільним є використання функціонального підходу. Але так як у процесі 
дослідження було виявлено існування великої кількості елементів, важливих для ефективного функціонування 
системи економічної безпеки, та визначено декілька рівнів, на яких повинні проходити етапи побудови системи 
економічної безпеки, то не можна заперечувати необхідність застосування і системного (комплексного) та 
ієрархічного підходів до побудови системи економічної безпеки фінансових установ.  

На стан системи економічної безпеки учасників фінансового ринку, до професійної категорії яких 
належать фінансові установи, чинять вплив регулятори ринків фінансових послуг та ринку цінних паперів і 
фондового ринку, а також Національний банк України [11]. Їх інструкції, розпорядження, регулятивні вимоги 
закладають основи економічної безпеки, яким має відповідати діяльність фінансових установ. Тому 
організаційний підхід до побудови системи їх економічної безпеки фінансових установ також є актуальним. 
Отже, формування системи економічної безпеки фінансових установ як об’єкту управління має відбуватись за 
змішаним підходом, який поєднує у собі ознаки та характерні риси усіх розглянутих наукових підходів.  

Управління сформованою із врахуванням усіх наведених рекомендацій системою економічної безпеки 
фінансових установ є важливим завданням, що постає нині перед власниками та управлінським персоналом 
учасників фінансового ринку з огляду на численні загрози, які супроводжують їх діяльність у сучасних 
економічних умовах ведення бізнесу, а зважаючи на важливу роль фінансових інституцій у забезпеченні 
сталості економічної системи держави та у процесі забезпечення економічної безпеки України, це завдання на 
разі набуває національного значення. 
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ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ПО-МЕДИЧНОМУ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО СТАНОВИЩА 
УКРАЇНИ 

 
Постановка проблеми. Механізм медичного страхування в Україні перебуває лише на стадії 

формування. Медична галузь не має можливості користуватися перевагами ринкової економіки. Державний 
бюджет, з якого сьогодні вона фінансується, неспроможний покрити навіть половину її потреб. До сьогодні 
задекларовані зобов’язання держави не були підкріплені фінансовими гарантіями. Тому і визначено 
необхідність реформування системи медичного страхування та запровадження страхової медицини в Україні. 
Уже підготовлено більше десятка альтернативних законопроектів, якими визначаються правові засади 
здійснення медичного страхування. Окреслено основні інституційні механізми й організаційні заходи, що 
сприятимуть євроінтеграції в цій сфері, у т. ч., розвиток бюджетно-страхової моделі медичного страхування; 



СЕКЦІЯ 4. Підготовка кадрів для проведення реформ децентралізації: ресурсні, інформаційні, інноваційні, транспортні технології 

186 

 
Наукове видання 

 
 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ, ПРОВЕДЕННЯ РЕФОРМ В УКРАЇНІ.  
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ  

ДЛЯ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

 
Матеріали 

І Міжнародної науково-методичної конференції  
 

                                       

19-20 жовтня 2017 року 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Підписано до друку 11.10.2017 р. Формат 60x84 1/8. Папір офсет.  
Ґарнітура «PT Serif». Друк офсет.  

Ум. друк. арк. 21,62. Наклад 100 пр. Зам. 69. 
Видавництво «Волинські обереги». 

33028 м. Рівне, вул. 16 Липня, 38; тел./факс: (0362) 62-03-97; 
e-mail: oberegi97@ukr.net 

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єкта 
видавничої справи ДК № 270 від 07.12.2000 р. 

 
Надруковано в друкарні видавництва «Волинські обереги». 


