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Тіховська Т.М. Ринок силової електроніки як похідна енергетики 
Наведено сучасний підхід до прогнозування ринку силової електроніки, що ба-

зується на залежності обсягу цільового ринку напівпровідникових приладів від обсягу 
електроенергії, що виробляється. За даними десятирічних спостережень побудовано ма-
тематичну регресійну модель залежності обсягу ринку силової електроніки від вироб-
ництва електроенергії у світі; перевірено її адекватність порівняно з прогнозними дани-
ми світових фахівців; запропоновано перспективи подальшого застосування результа-
тів дослідження шляхом використання розміру прогнозного обсягу цільового ринку в 
адаптивній системі управління підприємством силової електроніки. 

Ключові слова: ємність цільового ринку, прогнозування, економіко-математичне 
моделювання, перевірка адекватності моделі, виробництво електроенергії. 

Tihovskaia T.N. The Power Electronics Market as an Energy Derivative 
The modern approach to the forecasting for power electronics market based on the de-

pendence of the volume of the semiconductor devices target market from volume of generated 
electricity is described. According to decadal observations a mathematical regression model 
of dependence of the volume of the power electronics market on power production in the 
world is developed; its adequacy compared to the forecast data of world specialists is tested. 
Some prospects of further applications of the research using the size of the forecast of the tar-
get market volume in the adaptive system of enterprise management power electronics are 
provided. 

Key words: target market capacity, forecasting, economic-mathematical modelling, mo-
del verification, electricity production. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗМІЦНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ  
СКЛАДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ'ЄКТІВ  

ПІДПРИЄМНИЦТВА УКРАЇНИ 

Визначено актуальність, ідентифіковано проблеми фінансової безпеки під-
приємницького сектору економіки України, проаналізовано стан індикаторів життє-
здатності представників підприємницького сектору у фінансовій сфері, проаналізовано 
ефективність та виявлено недоліки державної політики управління системою забезпе-
чення фінансової безпеки, а також обґрунтовано напрями удосконалення державної по-
літики посилення фінансової безпеки підприємницького сектору в Україні на посттран-
сформаційному етапі розвитку національної економіки. 
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Ключові слова: підприємництво, суб'єкти підприємницького сектору, фінансова 
безпека, державна політика забезпечення, державне регулювання. 

Постановка проблеми. Стан вітчизняного підприємницького сектору 
на сучасному посткризовому та посттрансформаційному етапі розвитку наці-
ональної економіки залишається незадовільним. Попри реформи, що реалізу-
ються, в Україні зменшується чисельність малих і середніх підприємств, скоро-
чується кількість діючих фізичних осіб – суб'єктів підприємництва, рівень 
зайнятості та обсягів виробництва і реалізації продукції (надання послуг) у сек-
торі. Безперечно, що на це є свої суб'єктивні та об'єктивні причини. Але серед 
них чи не найбільш вагомою залишається проблема економічної безпеки бізне-
су, а зокрема – її фінансової складової. 

Внаслідок реалізації цілої низки фінансових ризиків і загроз, зумовлених 
як фінансово-економічною кризою 2008-2009 рр., так і загальною макроеконо-
мічною нестабільністю ускладнився доступ та підвищилася вартість обслугову-
вання представниками бізнесу фінансово-інвестиційних та інноваційних ресур-
сів, зменшилися обсяги доходу (виручки) від реалізації продукції (послуг) через 
зниження рівня купівельної спроможності покупців, збільшилися фінансові 
витрат підприємств та зросла витратомісткість їх продукції (послуг), знизився 
рівень фінансової стійкості, ліквідності та платоспроможності підприємств, 
збільшився термін окупності капіталовкладень, посилилися ризики інститу-
ційного середовища та знизився рівень капіталізації суб'єктів господарювання. 

Наслідком цих процесів дедалі виразніше стає ділова деактивність насе-
лення та погіршення стану фінансово-економічної безпеки національного гос-
подарства. Звідси гостра актуальність розроблення і реалізації дієвих заходів 
державної політики, спрямованих на покращення середовища функціонування 
вітчизняних суб'єктів підприємництва. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Концептуальні засади роз-
витку та фінансової безпеки підприємництва знайшли своє висвітлення в робо-
тах таких вітчизняних та зарубіжних вчених, як І. Аніщенко [1], О. Барановсь-
кий [2], З. Варналій [3], Т. Васильців [4], А. Горбунов [5], Н. Коротенко [6], 
Д. Ляпін [7], О. Маліновська [8]. Проте сучасні умови посттрансформаційного 
етапу розвитку економіки України, ускладнення фінансових відносин внаслідок 
світової фінансово-економічної кризи актуалізують потребу в розробленні та 
реалізації більш дієвих заходів зміцнення фінансової безпеки вітчизняного під-
приємницького сектора. 

Постановка завдання. Метою роботи є аналіз стану, оцінювання ефек-
тивності та обґрунтування пріоритетів і заходів державної політики забезпечен-
ня фінансової безпеки суб'єктів підприємництва України. 

Виклад основного матеріалу. За результатами узагальнення загальних 
кількісних показників розвитку підприємництва (що характеризують параметри 
фінансової незалежності, ефективності використання фінансових ресурсів під-
приємств та здатності до акумулювання та збільшення обсягів фінансових ресур-
сів підприємницького сектору економіки) є всі підстави стверджувати про те, що 
рівень фінансової безпеки підприємництва в Україні є низьким. Про це свідчать 
малий фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування, низький 
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рівень рентабельності операційної діяльності підприємств, перевищення суми 
кредиторської заборгованості, збільшення частки підприємств, які не здійсню-
ють фінансово-господарської діяльності, велика частка збиткових підприємств, 
яка становить понад третину від усіх суб'єктів господарювання, мала середньомі-
сячна заробітна плата одного найманого працівника та ін. [1, c. 29-33]. 

Так, у 2011 р. фінансовий результат від звичайної діяльності у будівниц-
тві становив лише 0,4 млрд грн, а рівень рентабельності – 0,8 %; високими тем-
пами продовжують зростати ціни на продукцію суб'єктів підприємництва у ре-
альному секторі економіки України (у межах 13-20 % щорічно); високою все 
ще залишається вартість відсоткових ставок за комерційними кредитами під-
приємств (яка у середньому на 50-100 % перевищує рівень зростання цін); ниж-
чими за критичне були у 2011 р. значення середнього коефіцієнта загальної лік-
відності у промисловості, будівництві, сфері транспорту та зв'язку, а також се-
реднього коефіцієнта фінансової незалежності у промисловості та будівництві; 
продовжує зростати сукупний рівень оподаткування підприємств [9]. Усі ці 
чинники негативно впливають на фінансово-економічний стан, ефективність та 
фінансову безпеку суб'єктів підприємництва в Україні. 

Більше того, в Україні та її регіонах все ще не створено належного сере-
довища для забезпечення фінансової безпеки підприємництва. На думку О. Ба-
рановського та В. Сіденко, характерними для нашої держави залишаються такі 
проблеми та перешкоди, як низький рівень захищеності інтересів інвесторів, що 
стримує процеси як внутрішнього, так і зовнішнього інвестування та перешко-
джає належному оновленню матеріально-технічної бази вітчизняних під-
приємств, технічній модернізації економіки; нерозвиненість системи кредитної 
інформації, що є однією з перешкод подальшого розвитку вітчизняної системи 
кредитування, зокрема за напрямами: пришвидшення операцій кредитування, 
покращення рівня довіри між фінансовими установами та суб'єктами під-
приємництва, зниження вартості кредитних ресурсів (її діапазону, доступності, 
обсягів інформації про кредитування юридичних осіб, наявної в державних 
реєстрах чи приватних бюро); критично низька ефективність (стосовно стиму-
лювання ділової активності населення) системи оподаткування, що практично 
унеможливлює отримання підприємствами високих показників фінансової те 
економічної ефективності діяльності, не сприяє капіталізації підприємств, ве-
дення ними "прозорої" підприємницької та фінансової діяльності [2, с. 9]. 

Відповідності до викладеного вище, варто зробити висновок про те, що 
першочерговими напрямами удосконалення вітчизняної системи регулювання 
розвитку підприємництва (у контексті зміцнення його фінансової безпеки) є: 1) 
покращення вітчизняної податкової системи передусім щодо: загального зни-
ження рівня податкового навантаження, а також вирівняння останнього для всіх 
суб'єктів підприємництва; сприяння розвитку інноваційно-інвестиційного типу 
виробництва [3, c. 11; 4, с. 88-90]; 2) стимулювання подальшого розвитку ін-
формаційного складника фінансово-кредитної системи в Україні та її регіонах. 

Стосовно оцінювання системи державного регулювання підприємництва 
на предмет її ефективності щодо покращення фінансових позицій підприємств 
вітчизняними підприємцями, то основний негативний вплив має нестабільність 
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державної політики та корупція в органах державного управління і контролю. 
Крім того, більшість вітчизняних підприємців у регіонах України вважають, що 
бізнес в нашій державі стикається з високими процентними ставками, які збіль-
шують вартість капіталу та стають часто непереборною перешкодою на шляху 
розвитку нового бізнесу. Високі ставки податків поєднуються з браком кредитів 
на розвиток приватного сектору та дефіцитом довіри до вітчизняного банківсь-
кого сектору. Такі висновки робимо за результатами досліджень праць А. Гор-
бунова [5, с. 112-124], Н. Коротенко [6, с. 5-7], Д. Ляпіна [7, с. 56-58], О. Малі-
новської [8, с. 202-204]. 

Однією з причин недостатнього рівня доступності суб'єктів під-
приємництва до фінансово-кредитних ресурсів у регіонах України є те, що в на-
шій державі неповною мірою використовується механізм державної фінансової 
підтримки підприємництва. Так, на сьогодні не лише законодавчо закріплено, 
але й розроблено та відпрацьовано на практиці механізми фінансово-кредитно-
го сприяння суб'єктам підприємництва. Водночас аналіз цієї складової держав-
ної політики виявив неоднозначне ставлення з боку органів місцевого самовря-
дування у різних регіонах України. В окремих областях виділяються достатні 
кошти для фінансування програм фінансово-кредитного сприяння суб'єктам 
підприємництва, в окремих – кошти не виділяються взагалі. 

Відтак в Україні визріла необхідність загальнодержавного закріплення 
норми виділення органами місцевого самоврядування грошових засобів у роз-
мірі не менше певного визначеного відсотка від бюджету розвитку області (міс-
та, району тощо) з метою забезпечення фінансово-кредитної підтримки 
суб'єктів підприємництва через регіональні та місцеві фонди підтримки під-
приємництва на тендерній основі із наданням такої допомоги підприємцям (під-
приємствам), проекти яких є економічно ефективними та сприятимуть соціаль-
но-економічному розвитку регіону (зокрема спрямовані на розвиток депресив-
них районів, ефективних сільськогосподарських підприємств, на створення но-
вих робочих місць тощо). 

Обумовлений механізм підтримки підприємництва може бути доповне-
ний реалізацією на практиці розробкою і затвердженням методичних рекомен-
дацій з формування рейтингу районів та територій регіону за рівнем розвитку 
підприємництва, законодавчим закріпленням цієї методики та, відповідно, фі-
нансування регіонів (чи на субрегіональному рівні), які відстають за рівнем роз-
витку підприємництва, визначенням в межах регіонів депресивних районів що-
до розвитку підприємництва та концентрацією фінансово-кредитного сприяння 
бізнесу у цих районах. 

Зазначимо також, що аналіз стану розвитку підприємництва в регіонах 
України в аспекті секторів підприємництва (йдеться про сектори малого, се-
реднього та великого бізнесу), дає змогу стверджувати про критично великий 
розрив у показниках фінансово-економічної ефективності діяльності під-
приємств різних секторів. Причому найгіршими є показники функціонування 
сектору малого бізнесу, що є не закономірним з огляду на наявність істотних 
преференцій з боку держави до вітчизняних малих підприємств. 
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Відповідно, фінансові показники (а отже, й рівень фінансової безпеки) 
малих підприємств – суб'єктів підприємницької діяльності є гіршими, ніж для 
середніх і великих підприємств. На нашу думку, на це є як об'єктивні, так і 
суб'єктивні причини. До об'єктивних віднесемо те, що суб'єкти малого бізнесу є 
більш вразливими до змін ринкового середовища функціонування; вони харак-
теризуються меншими обсягами фінансового забезпечення діяльності, а отже – 
й фінансової стійкості та платоспроможності; життєвий цикл функціонування 
малих підприємств часто є коротким. До суб'єктивних віднесемо те, що 
суб'єкти малого підприємництва часто "використовуються" середніми та вели-
кими підприємствами з метою мінімізації (оптимізації) податкових зобов'язань 
останніх за рахунок фіктивного збільшення їх витрат чи виконання частини 
операцій з найбільшим рівнем витратомісткості, служать так званим буфером 
ефективності діяльності. 

Крім того, частка малих підприємств, які перебувають на спрощеній сис-
темі оподаткування, звітності та обліку, становить понад 40 %, а отже, виникає 
питання й про ефективність діяльності та доцільність користування нею під-
приємств. У контексті останнього, на нашу думку, наявна в Україні система 
преференцій для суб'єктів малого підприємництва є вкрай неефективною та 
потребує істотного удосконалення з метою підвищення рівня фінансової безпе-
ки вітчизняного сектору малого підприємництва. Напрямами її удосконалення 
визначимо: 

1) уніфікацію положень усіх нормативно-правових актів, які визначають ти-
пологізацію суб'єктів малого підприємництва, критерії та норми (включа-
ючи систему оподаткування) їх діяльності; 

2) збільшення критичних обмежень обсягів господарської діяльності, за яких 
суб'єкти підприємництва можуть перебувати на спрощеній системі оподат-
кування, звітності та обліку; 

3) поступове зниження рівня податкового навантаження на всі суб'єкти під-
приємництва з подальшим вирівнянням його що для малих, що для серед-
ніх та великих підприємств. 
Окремим аспектом проблеми ефективності державної політики стосовно 

зміцнення системи фінансової безпеки підприємництва у регіонах України є ви-
користання страхування та розвиток страхового ринку як чинника зниження 
рівня ризику підприємницької діяльності. Більше того, страхова сфера забезпе-
чує захист майнових інтересів громадян та суб'єктів підприємництва, викорис-
товується для забезпечення майнової відповідальності, є вагомою основою фі-
нансово-кредитної системи держави, є дієвою формою накопичення інвести-
ційних ресурсів та позичкового капіталу. У розвинених країнах страхова сфера 
є системоформувальним чинником розвитку підприємництва та є вагомим дже-
релом венчурного капіталу, основні потоки капіталу страхових компаній спря-
мовуються у галузі з високими темпами росту та інтенсивним розвитком. У роз-
витку страхової сфери прихований резерв економічного сприяння підприємниц-
тву, інноваційним проектам підприємств та зміцнення як економічної, так і фі-
нансової безпеки суб'єктів підприємницької діяльності в Україні. 
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Натомість недоліками системи державного регулювання та сприяння 
розвитку страхової сфери в Україні залишаються: недостатність спадковості у 
програмуванні розвитку цього виду економічної діяльності на загальнодержав-
ному та регіональному рівнях; істотне зниження рівня контролю та ролі держа-
ви у страховій сфері через скорочення кількості державних та збільшення кіль-
кості недержавних страхових компаній; невисокий рівень довіри до фінансових 
інституцій та страхової культури в Україні як підприємницького середовища, 
так і населення загалом; як правило, олігополістичний характер конкуренції на 
страховому ринку; фінансовий потенціал вітчизняних страхових компаній є не-
достатнім; мотивація та усвідомлення потреби добровільного страхування у 
суб'єктів підприємницької діяльності є недостатніми. 

Вказане потребує посилення цільового програмного розвитку страхової 
сфери в Україні та у регіонах через розроблення відповідних програм її розвит-
ку; стимулювання участі страхової сфери у забезпеченні доступу вітчизняних 
підприємств до фінансово-кредитних ресурсів та конкурентних позицій на зов-
нішніх ринках; гарантування ефективного захисту майнових інтересів під-
приємств-страхувальників шляхом запровадження інституту обов'язкового дер-
жавного страхового нагляду з боку держави за діяльністю страхових компаній 
(практика більшості країн Європи); забезпечення ширшої присутності держави 
у страховій сфері не лише як регулятора, але й як ефективного суб'єкта страхо-
вої діяльності; сприяння розвитку інститутів ефективної саморегуляції страхо-
вої сфери (створення та розвиток асоціативних об'єднань страхових компаній та 
страхових пулів (добровільних об'єднань страхових компаній); проведення 
просвітницької (роз'яснювальної) діяльності щодо використання страхової сфе-
ри як складової фінансової безпеки вітчизняних підприємств. 

Окремим аспектом недосконалості системи фінансової безпеки під-
приємництва, зумовленим недостатнім державним регулюванням розвитку фі-
нансової сфери в Україні, є проблеми мікрокредитування суб'єктів малого під-
приємництва. 

Для подолання вказаних недоліків та покращення таким чином цієї скла-
дової характеристики фінансової безпеки підприємництва в Україні необхідно 
спростити механізм отримання мікрокредиту, реалізувати заходи, спрямовані 
на стимулювання банків і небанківських фінансових установ до збільшення об-
сягів мікрокредитування, а також вдосконалити законодавче забезпечення їх ді-
яльності, посилити державну підтримку інформаційних та освітніх програм з 
мікрокредитування. 

Надійність системи безпеки значною мірою визначається рівнем захище-
ності її об'єкта від настання ризикових подій, які завдають йому втрат чи збит-
ків. Щодо системи фінансової безпеки підприємництва, то вагомим ризиком 
для вітчизняних підприємств (в умовах недостатньо ефективного державного 
регулювання підприємництва та забезпечення його захищеності) є т. зв. рейдер-
ство. Практично жодне підприємство в Україні не застраховане від право- чи 
неправомірного втручання у його власність, що є чи не найбільш вразливим ас-
пектом безпеки підприємництва в Україні. На жаль, вітчизняні органи держав-
ного управління, як правило, займають пасивну позицію у протидії рейдерству, 
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зокрема, коли воно здійснюється з використанням незаконних дій. Більше того, 
істотні недоліки вітчизняної судової системи навіть сприяють рейдерству в на-
шій державі. Водночас, підвищення рівня прозорості поточних приватиза-
ційних процесів дає змогу уникати вказаних проблем. 

Одним із дієвих інструментів боротьби з рейдерством стало б внесення 
змін до Кримінального кодексу України, а зокрема – запровадження криміналь-
ної відповідальності за такі дії. 

Висновки і перспективи подальших розвідок. Якість функціонування 
вітчизняної системи забезпечення фінансової безпеки підприємництва зали-
шається вкрай незначною та недостатньо ефективною через існування систем-
них недоліків вітчизняної фінансово-кредитної системи; малу роль діяльності 
більшості суб'єктів як загальної, так і фінансово-кредитної інфраструктури у 
сприянні зміцненню фінансової безпеки підприємництва; практично відсутність 
можливостей щодо пільгового доступу чи використання суб'єктами під-
приємництва фінансових ресурсів. 

Подальші дослідження в аналізованій сфері, а також обґрунтування ін-
ституційних, економічних та організаційних засобів державної політики поси-
лення фінансової безпеки підприємництва доцільно здійснювати за напрямами: 
покращення фінансового результату і рентабельності підприємств; збільшення 
кількості та частки діючих і прибуткових підприємств; покращення ліквідності 
і фінансової стійкості суб'єктів підприємництва; активізація інвестиційно-інно-
ваційної діяльності підприємств; удосконалення фінансово-кредитної підтрим-
ки підприємництва; розвиток інституційної інфраструктури системи фінансової 
безпеки бізнесу. 
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Определена актуальность, идентифицированы проблемы финансовой безопаснос-
ти предпринимательского сектора экономики Украины, проанализировано состояние 
индикаторов жизнеспособности представителей предпринимательского сектора в фи-
нансовой сфере, проанализирована эффективность и обнаружены недостатки государ-
ственной политики управления, а также обоснованы направления усовершенствования 
государственной политики обеспечения финансовой безопасности, предпринима-
тельского сектора в Украине на посттрансформацийном этапе развития национальной 
экономики. 

Ключевые слова: предпринимательство, субъекты предпринимательского секто-
ра, финансовая безопасность, государственная политика обеспечения, государственное 
регулирование. 

Shushkova Yu.V. Some Problems and Prospects for Strengthening of Fi-
nancial Constituent of Entrepreneurship Economic Security in Ukraine  

The actuality and problems of entrepreneurship sector financial safety of Ukraine's eco-
nomy are identified. The indicators of entrepreneurship sector safety in a financial sphere are 
analysed. The efficiency and lack of public policy in entrepreneurship financial safety is 
analysed. Directions for the improvement of entrepreneurship financial safety public policy in 
Ukraine on the post transformation stage of national economy development are grounded. 

Key words: entrepreneurship, subjects of entrepreneurship sector, financial safety, pub-
lic policy providing, government control. 

 


