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ймовірність настання ризику і тяжкість її наслідків, а також формування 
страхових резервів та організацію служби врегулювання збитків. 

Моніторинг та контроль забезпечують спостереження за об'єктом ризику в 
період страхування, дотримання процедур ідентифікації та оцінки ризику, 
формування достатніх страхових резервів та дотримання умов договору 
страхування при врегулюванні страхових збитків [2, с. 79]. 
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СТРАТЕГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ 
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Зростання економічної ефективності суспільного виробництва 

різноманітних видів товарів і надання послуг вимагає створення надійної 
енергетичної бази. Процеси економічного піднесення актуалізують проблеми 
ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів і раціонального 
управління ними, щоб досягти максимального задоволення матеріальних потреб 
людини. Виробнича діяльність здійснює активний вплив на процеси кругообігу 
речовин та енергії у біосфері, що створює кардинальні зміни як у напряму 
міграції енергоносіїв, так і в переорієнтації енергетичних потоків у 
навколишньому середовищі. На першочергових етапах процес 
енергоспоживання розпочався із масового використання відновлюваних джерел 
енергії, проте згодом перейшов до надмірного споживання невідновлюваних 
енергоносіїв, однак наразі знову повертається до використання відновлюваних 
енергетичних ресурсів на якісно новому рівні: з більш високим коефіцієнтом 
корисної дії. Не зважаючи на те, що протягом еволюційного процесу 
здійснювалось виснаження або відмова від того чи іншого виду енергетичних 
ресурсів, постійно відкривались нові їх джерела. В історичному плані 
простежуються сильні позитивні зв’язки між обсягами використовуваної енергії 
та розвитком цивілізації. Відтак, складність проблеми розвитку енергетики на 
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сучасному етапі значною мірою визначається співвідношенням кількісних і 
якісних характеристик економічного зростання. 

Згідно державного стандарту, термін “енергетичний ресурс” – це паливо чи 
енергія різних видів та параметрів, що використовуються або можуть бути 
використані у промисловості” [1, с. 12]. В промисловому виробництві 
енергоносіями називаються матеріальні об’єкти, в яких зосереджена енергія, що 
придатна для практичного використання людиною. Під час господарської 
діяльності енергетичні ресурси інтенсивно використовуються з відновленням 
або без відновлення (оскільки постійно приймають участь у виробничому 
процесі, тому що є предметом праці), щоб отримувати з них в основному 
теплову та електричну види енергії. 

В ринкових умовах економічне зростання спрощує вирішення проблеми 
обмеженості ресурсів, а розвиток виробництва зумовлюється доступністю 
більшої кількості найкращих за якістю природних і трудових ресурсів, 
включаючи технологічний потенціал, що в кінцевому підсумку дозволяє 
збільшити виробництво реального продукту. Основний економічний аргумент 
на користь ринкової системи полягає в тому, що вона сприяє ефективному 
розподілу ресурсів, в тому числі паливно-енергетичних [2, с. 62]. Подальший 
економічний розвиток буде наділений кращою здатністю задовольняти постійно 
зростаючі потреби виробничого спрямування та оперативно й у повній мірі 
вирішувати соціально-економічні проблеми суспільства як на території 
конкретної країни або їх об’єднань, так і на міжнародному рівні. 

В наш час паливно-енергетичні ресурси зберігають своє геостратегічне 
значення внаслідок того, що більшість економічно розвинутих країн світу є їх 
імпортерами; підприємства паливно-енергетичного комплексу залежать від 
договорів з урядами приймаючих країн, що автоматично переміщує переговори 
та виникаючі конфлікти до сфери політики; транснаціональні компанії паливно-
енергетичних комплексів діють спільно з урядами, що забезпечує їм державні 
інвестиції та страхування ризиків при проведенні геологічно-розвідувальних 
робіт [3, с. 60]. В результаті суспільного прояву наведених чинників 
комплексний фактор взаємодії здебільшого кардинально протилежних інтересів 
державних органів, країн і приватних фірм досить часто створює на ринку 
паливно-енергетичних ресурсів “непрозорі” схеми розрахунків, які 
супроводжуються порушенням рівноваги у світовій економіці через енергетичні 
кризи, ембарго, падіння темпів і рівнів видобутку та стрімким підвищенням цін. 

Сталий розвиток відображає комплексність взаємозв’язку між діяльністю 
людей та навколишнім середовищем, що є замкненою екологічною системою, 
яка не може постійно збільшуватись і має вичерпні матеріальні ресурси. При 
цьому потреби економічної діяльності в зовнішній екосистемі для поновлення 
сировинних ресурсів “на вході” та утилізації відходів “на виході” мають 
обмежуватись рівнями екологічної безпеки довкілля. Через наявність суттєвих 
екологічних чинників і значну обмеженість світових запасів невідновлюваних 
енергоресурсів, існує певна межа розвитку енергетики та тісно пов’язаної з нею 
економіки [4, с. 15]. Окреслена ситуація зумовлена тим, що діючі моделі 
виробництва, розподілу та споживання енергії на різних рівнях нестабільні й 
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нераціональні з огляду на фінансові витрати та екологічну ситуацію, становлячи 
значну перешкоду для сталого соціально-економічного розвитку як багатьох 
країн світу, так і України зокрема. Слід відзначити, що традиційні енергоносії 
при нераціональному використанні досить швидко виснажуються, тому важливо 
заощаджувати якомога більшу кількість енергії. Початок виникнення 
енергетичних криз у суспільному виробництві зумовив широке застосування 
комплексних напрямів енергозбереження, які базувались на економному 
використанні наявної ресурсної бази, оптимальному поєднанні первинних і 
вторинних енергетичних ресурсів, упровадженні маловідходних або взагалі 
безвідходних технологій виробництва, а також переходу до споживання 
відновлюваних енергетичних ресурсів. 

Відновлювана енергетика має приналежність до енергетичної галузі 
національної економіки, що спеціалізується на отриманні та використанні 
енергії із відновлюваних джерел. У форматі національних енергетичних 
програм розвинутих країн світу велика увага приділяється саме використанню 
різних видів відновлюваних джерел енергії; сонячної, вітрової, геотермальної, 
енергії біомаси тощо. Значні розробки із окресленої проблематики проводяться 
в країнах світу різного економічного розвитку (табл. 1). 

Таблиця 1 
Частка потенціалу застосування відновлюваних енергетичних ресурсів  

у структурі енергоспоживання різних країн світу 

Країна 
Частка 

відновлюваних 
енергоносіїв, % 

Країна 
Частка 

відновлюваних 
енергоносіїв, % 

Ісландія 64,5 Австралія  6,3 
Норвегія  47,8 Іспанія  5,4 

Нова Зеландія 32,3 США 5,3 
Швеція 25,0 Італія 4,3 
Австрія 22,0 Греція 4,2 
Фінляндія  20,9 Японія  3,5 
Швейцарія  17,3 Угорщина  3,1 
Канада  16,6 Ірландія 1,9 
Бразилія 16,5 Люксембург 1,6 
Мексика  11,4 Німеччина 1,5 
Португалія  9,8 Чехія  1,5 
Данія  7,2 Бельгія  1,1 
Франція  6,8 Велика Британія 0,7 

Джерело: [5, с. 11]. 
 
Проте, кожна країна характеризується різним потенціалом застосування 

відновлюваних джерел енергії у національний енергетиці. Як бачимо, 
беззаперечними лідерами виступають Ісландія, Норвегія, Нова Зеландія, Швеція, 
Австрія та Фінляндія, доля потенціалу яких у застосуванні відновлюваних 
енергетичних ресурсів у структурі енергоспоживання становить більше 20 %. 
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У Мексиці, Бразилії, Канаді та Швейцарії доля потенціалу варіює від 11,4 до 
17,3 %, а в решті країн вона становить менше 10 %. Водночас, країни світу та 
регіони надають перевагу різним видам відновлюваних джерел енергії, 
адаптуючи їх промислове використання до місцевих умов. Вони докладають 
значних зусиль у цій галузі енергетики щодо підвищення енергетичної безпеки 
й незалежності, розширюють використання власних відновлюваних 
енергетичних ресурсів, зменшуючи шкідливий вплив традиційної енергетики на 
довкілля. В розвинутих країнах світу стратегічною метою державної політики 
вважають екологію, а енергетичну ефективність – засобом для досягнення цієї 
мети. Вдосконалення світової структури попиту та пропозиції у сфері 
енергетики потрібно здійснювати шляхом розробки й комплексного 
впровадження відновлюваних джерел енергії і постійного підвищення 
ефективності їх використання. 

Таким чином при споживанні енергії існує значна кількість альтернативних 
форм її використання, що зумовлює необхідність розробки раціональних 
економічно-ефективних та екологічно-технологічних методів промислового 
генерування відновлюваної енергії для покриття енергетичних потреб. 
В еволюційному процесі споживання різних видів енергії на зміну твердим 
енергоносіям приходять рідке й газоподібне паливо та більш гнучкі екологічно 
чисті енергосистеми. Обмеженість у природі запасів традиційних видів палива 
визначає їх економічну цінність, а тому відновлювані енергетичні ресурси в 
найближчій перспективі будуть мати перманентне зростання в структурі 
споживання енергії. 

Протягом останніх десятиліть відмічається стійка тенденція до стабільного 
зростання частки відновлюваних джерел енергії, щоб здійснювати оптимізацію 
загальної структури паливно-енергетичного балансу. Високий рівень 
ефективного споживання енергоносіїв має бути досягнутий на основі постійного 
стимулювання енергозберігаючих заходів суб’єктами відносин у всіх галузях 
енергоспоживання на економічно вигідних умовах, досягаючи найвищого 
ефекту за використання відновлюваних енергоресурсів. Для формування 
необхідної стратегії модернізації паливно-енергетичного комплексу України 
потрібно підвищувати ефективність споживання енергії та здійснювати 
повномасштабне використання відновлюваних джерел енергії, надаючи 
пріоритетне значення біопаливам. У сучасних умовах стратегія споживання 
відновлюваних енергетичних ресурсів відзначається єдиним прийнятним 
напрямом стійкого економічного розвитку нашої держави. 
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ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Основним чинником ефективності системи управління фінансовою 

безпекою підприємства в умовах невизначеності та зовнішнього нестабільного 
оточення є кількісні та якісні характеристики її інформаційно-аналітичного 
забезпечення. Ці характеристики визначають надійність оцінки фінансового 
стану суб’єкта господарювання, рівня захищеності фінансових інтересів його 
власників, обґрунтованість прийнятих управлінських рішень щодо протидії 
загрозам зовнішнього та внутрішнього середовища та стабільного розвитку 
підприємства. 

Питання інформаційно-аналітичного забезпечення управління фінансовою 
безпекою висвітлюються достатньо слабко й здебільшого в теоретичній 
площині, а наявні результати наукових досліджень охоплюють практично лише 
сфери виробничої та будівельної діяльності [1, 2, 3]. Водночас, галузева 
приналежність суб’єктів господарювання в певній мірі визначає склад та зміст 
зазначеного забезпечення управління, методику та техніку формування його 
складових елементів. 

Поняття «інформаційно-аналітичне забезпечення управління» є 
комплексним, а отже потребує системного підходу до його дослідження. 

Визначальною ознакою інформаційного забезпечення управління 
фінансовою безпекою є інформація – сукупність різноманітних даних, що 
надають певне уявлення про фінансову безпеку та забезпечують виконання 
стосовно неї управлінських функцій. 

У контексті фінансової безпеки під інформаційним забезпеченням 
управління фінансовою безпекою слід розглядати функціональний комплекс, 
який забезпечує процес безперервного цілеспрямованого підбору відповідних 
інформаційних показників, необхідних для здійснення аналізу, планування й 
прийняття ефективних управлінських рішень за всіма аспектами фінансової 
безпеки підприємств [1]. 


