
реєстраторів і депозитаріїв за порушення правил, що забезпечують 
достовірність таких копій та їх збереження;

У законодавче врегулювання питань доступу до відповідної державної 
інформації;

У розробка комплексної програми боротьби з рейдерством;
У наділення Державної комісії (комітету) у справах боротьби з 

рейдерством відповідними повноваженнями [5, с. 212].
Таким чином, наслідки впливу рейдерів доцільно сприймати аналогічно 

фінансовий тероризм, оскільки, причина знаходиться внаслідок того так само в 
недосконалості національного законодавства та тотальній корупції. До того ж, 
варто розробити найбільш ефективні правові механізми захисту інтересів як 
окремих суб’єктів господарювання, так і в цілому економічної безпеки 
держави.
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ТІНЬОВА ЕКОНОМ ІКА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЕКОНОМ ІЧНУ БЕЗПЕКУ
ДЕРЖАВИ

Загострення соціально-економічних проблем в усіх країнах світу 
стимулює конкурентну боротьбу між країнами. Досягаючи значних 
конкурентних переваг, країна підвищує свій рівень економічної безпеки та 
національної в цілому. Однак, тіньова економіка сьогодні виступає одним з 
негативних факторів, який не дозволяє країнам підвищувати та стабілізувати 
рівень економічної безпеки.

Під «тіньовою економікою» розуміють економічну діяльність, яка не 
враховується, не контролюється і не оподатковується державою і спрямована 
на отримання доходу шляхом порушення чинного законодавства [1].

Встановлено, що розміри тіньової економіки в країнах з найбільш 
розвиненою економікою знаходяться в діапазоні від 8 до 15% ВВП, а в країнах, 
що розвиваються -  від 32 до 35% ВВП.
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Для України актуальність проблеми тіньової економіки значно вища. До 
світової фінансово-економічної кризи додалося правове свавілля та 
корупція,непрозорість економічних відносин, розбалансована й деградована 
система державного управління і технологічна відсталість, що гальмує темпи 
розвитку. Через високий рівень тінізації економіки український бюджет 
недоотримує мільярди гривень, такі необхідні сьогодні.

Рівень тіньової економіки визначається на базі інтегрального показнику 
та відповідно до трьох методів («витрати населення -  роздрібний 
товарооборот», монетарний, електричний, збитковості підприємств.)

Рівень тіньової економіки України в 2017 року знизився до 37% ВВП, 
зменшившись на 6 відсоткових пунктів (в. п.) порівняно з показниками за 2016 
року [2].

За методом "витрати населення -  роздрібний товарооборот" оцінюють 
зменшення рівня тіньової економіки на 3 в. п., або до 55% від обсягу 
офіційного ВВП.

Електричний і монетарний методи зафіксували зменшення рівня тіньової 
економіки на 2 в. п. кожен. Згідно з підрахунками за електричним методом, цей 
показник скоротився до 32%, за монетарним -  до 27% від ВВП [2].

Детінізація економіки відбулася завдяки нарощуванню суб'єктами ділової 
активності в легальній економіці, поліпшенню інвестиційного та бізнес-клімату 
в країні.

Проте, існує ряд причин, які стримують детінізацію економіки України, а 
саме: системні вади податкової політики (чинна податкова система фактично 
зосереджена на максимальному залученні надходжень до бюджету, без 
урахування можливих негативних наслідків надмірного фіскального тиску на 
суб'єктів господарювання та громадян); відсутність повноцінного ринкового 
середовища (уповільнення інституційних, структурних та економічних змін, 
недосконалість ринкових механізмів призводять до неузгодженості державної 
економічної політики з інтересами суб'єктів господарювання, які змушені 
самостійно розробляти неформальні механізми взаємної співпраці); високий 
рівень корупції та некомпетентність державних службовців (корупція є одним 
з головних чинників, який впливає на розвиток України та залишається однією 
з найбільших перепон на шляху її інтеграції до світового співтовариства); 
нестабільність інвестиційного та підприємницького клімату; недостатній захист 
інвесторів; високий рівень порушень прав інтелектуальної власності; 
нестабільне політичне середовище тощо [4].

Пріоритетними напрямами детінізації економіки, на нашу думку, є:
-  посилення боротьби з корупцією та очищення влади;
-  створення умов для легалізації зайнятості;
-  удосконалення контролю за зовнішньо-економічною діяльністю;
-  створення сприятливого бізнес-середовища;
-  протидія легалізації (відмиванню) тіньових доходів тощо.

Підсумовуючи проведене дослідження, зазначимо, що в Україні на
сучасному етапі її розвитку тіньова економіка з абстрактної загрози
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національній та економічній безпеці перетворилася на реальну. Основні її 
негативні впливи на економічну безпеку України полягають у такому.

Тіньова економіка зменшує приплив грошових коштів до бюджету 
України у вигляді податків, скорочує потенційну базу оподаткування. Це 
призводить до браку грошей у державному бюджеті України, нарощування 
позикових котів та збільшення державного боргу України. На території України 
під дією тіньової влади виникла «держава в державі», яка проникла у легальні 
сфери та суспільне життя. Відповідно, частина рішень у сфері економічної 
політики приймається врозріз із державними інтересами.

Тіньовий сектор економіки робить участь господарюючих суб’єктів у 
легальному секторі економіки малоприбутковою, а часто -  й нерентабельною 
справою. Тіньова економіка впливає на точність офіційних даних економічної 
статистики, спотворює уявлення про реальну продуктивність економіки 
України, ускладнює розробку адекватних державних стратегій або програм 
розвитку економіки. Тіньова економіка впливає на економічний рівень 
розвитку областей та регіонів України, що спричиняє виникнення економічного 
дисбалансу, соціального напруження та деструктивних явищ у масштабі всієї 
країни. На наш погляд, необхідно докладати більше зусиль для зменшення 
розміру тіньового сектора економіки та мінімізації його наслідків. Це непросте 
завдання, для нього потрібен час і реалізація низки економічних, правових та 
адміністративних заходів, а головне -  політична воля вищого керівництва 
країни.
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ВПЛИВ О РГАНІЗАЦІЙ Н ОЇ КУЛЬТУРИ НА ДІЯЛ ЬН ІС ТЬ МЕДИЧНОГО
ЗАКЛАДУ

Кожна організація свою власну, притаманну саме їй культуру, яка 
формується завдяки особистим взаємодіям та цінностям, що поділяються її 
членами. Корпоративна культура визначається як «набір прийомів і правил
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