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УТОЧНЕННЯ СУТНІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК КАТЕГОРІЇ 
"ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМНИЦТВА" 

Проаналізовано наукові підходи до трактування сутності економічної та фінансо-
вої безпеки на рівні держави, регіону, підприємницького сектору та суб'єкта господа-
рювання. Ідентифіковано сутнісні характеристики категорії "фінансова безпека" держа-
ви, регіону, підприємництва, підприємства. Подано авторський погляд на концептуаль-
не трактування фінансової безпеки підприємництва, її роль та місце в системі розвитку 
національного господарства. Встановлено напрями формування індикаторів фінансової 
безпеки підприємництва за показниками, які характеризують параметри фінансової без-
пеки підприємства, відображають вплив безпеки підприємництва на фінансову та еко-
номічну безпеку регіону, характеризують діяльність та стан розвитку підприємництва 
як сектору економіки. 
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Постановка проблеми. Забезпечення належного рівня безпеки національ-
ної економіки є невід'ємним завданням державної політики кожної суверенної дер-
жави. Робота у цьому напрямі передусім передбачає вирішення складної багатог-
ранної проблеми формування такого стану держави, за яким вона забезпечена мож-
ливістю створення і розвитку умов для плідного життя її населення, перспективно-
го розвитку її економіки в майбутньому та в зростанні добробуту її мешканців. 

Важливе місце в системі безпеки об'єктивно відводиться безпеці під-
приємництва. За її гарантування активно розвивається малий і середній бізнес, 
що важливо в контексті розвитку економіки та формування середнього класу, 
покращення рівня якості життя населення. Відповідно, важливим завданням ре-
гіональних та місцевих органів влади є створення сприятливих економіко-пра-
вових умов для розвитку підприємництва та економіки загалом. Разом із тим, 
найбільш важливою функціонально-структурною характеристикою безпеки 
підприємництва традиційно вважається фінансова, що виражає забезпеченість 
суб'єктів підприємництва фінансовими ресурсами, характеризує їх фінансову 
стійкість, ліквідність, а також ефективність фінансово-господарської діяльнос-
ті. Відтак, актуалізуються проблеми ефективного управління фінансовою безпе-
кою підприємництва. А це потребує концептуального уточнення сутнісних за-
сад цього поняття. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Концептуальні засади фінансо-
вої безпеки висвітлені в роботах таких вітчизняних та зарубіжних вчених, як 
Л. Абалкін, О. Барановський, О. Власюк, В. Геєць, М. Єрмошенко, В. Сєнчагов та 
ін. Удосконаленню системи безпеки підприємництва, зокрема фінансової, розгля-
нуто в дослідженнях З. Варналія, Т. Васильціва, Л. Воротіної, М. Козоріз, В. Мік-
ловди, інших вітчизняних і зарубіжних вчених. Проте рівень фінансової безпеки 
підприємництва в Україні залишається невисоким, що актуалізує потребу в по-
дальшому уточненні сутнісно-типологічних характеристик цієї категорії заради 
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розроблення та впровадження більш ефективних державницьких управлінських 
рішень. 

Постановка завдання. Метою роботи є виявлення змісту та уточнення 
категорії фінансової безпеки підприємництва. 

Виклад основного матеріалу. Як зазначає Т. Васильців, лише завдяки 
усвідомленню місця економічної безпеки підприємництва у системі безпеки на-
ціональної економіки стає можливим обґрунтувати зміст цієї економічної кате-
горії [1, с. 14-16]. Науковець наводить ієрархічну декомпозицію багаторівневої 
системи економічної безпеки держави на окремі рівні з їх функціональними 
складниками та вказує на місце в ній економічної безпеки підприємництва. Зок-
рема, зазначено, що економічну безпеку підприємництва потрібно розглядати 
на рівні економічної безпеки в галузево-секторальному аспекті як категорію, 
що є ширшою за економічну безпеку окремого підприємства та частиною по-
няття економічної безпеки держави. Вважаємо, що варто погодитися з таким 
підходом, оскільки згідно з ним підприємництво розглядається як сфера діяль-
ності та одночасно як сектор національного господарства, а отже, його еконо-
мічні інтереси, гарантування їх захищеності і є об'єктом проблеми економічної 
безпеки підприємництва. 

Враховуючи, що фінансова безпека є функціональною складовою еконо-
мічної безпеки підприємництва, потрібно узагальнити наведені в економічній лі-
тературі сутнісні характеристики останньої. Якщо питання забезпечення еконо-
мічної безпеки підприємства почали вивчатись в Україні в середині 90-х років та 
на сьогодні як визначення суті цього поняття, так і переліку його функціональ-
них складників є практично усталеним, то проблему гарантування економічної 
безпеки підприємництва почали вивчати в Україні лише на початку XXI ст. 

Погоджуючись із доволі повною та системною характеристикою категорії 
"економічна безпека підприємництва", зауважимо, що, по-перше, в наведених ха-
рактеристиках відсутній функціональний аспект або мета системи безпеки, якою, 
окрім захисту інтересів підприємців, безперечно, є створення умов для забезпе-
чення розвитку підприємництва та його життєздатності; по-друге, основою визна-
чення суті досліджуваного поняття, на нашу думку, має бути захист інтересів під-
приємців, який зокрема передбачає їх узгодженість з інтересами держави і сус-
пільства. 

Так, К. Горячева стверджує, що роль фінансової безпеки в гарантуванні 
економічної безпеки підприємства є визначальною (порівняно з іншими склад-
никами безпеки), вона має право на самостійне вивчення як окрема економічна 
категорія та, своєю чергою, включає такі функціональні складники, як бюджет-
ний, грошово-кредитний, валютний, банківський, інвестиційний, фондовий та 
страховий. Щодо визначення суті цього поняття, то, на думку науковця, це фі-
нансовий стан підприємства, який характеризується: 1) збалансованістю і якіс-
тю сукупності фінансових інструментів, технологій і послуг, що використову-
ються підприємством; 2) стійкістю до внутрішніх та зовнішніх загроз; 3) здат-
ністю фінансової системи суб'єкта господарювання забезпечувати реалізацію 
власних фінансових інтересів, місії і завдань достатніми обсягами фінансових 
ресурсів; 4) гарантувати ефективний і сталий розвиток фінансової системи під-
приємства [2, с. 5]. 
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Безпосередньо для підприємства, як вважає більшість науковців, функці-
ональними складниками фінансової безпеки доцільно визначати: обсяги реалі-
зації продукції; фактичні та необхідні обсяги інвестицій; рівень інноваційної ак-
тивності; рівень рентабельності; показник фондовіддачі; частку протермінова-
ної заборгованості; частку забезпеченості власними коштами оборотних засо-
бів; коефіцієнти чистої виручки, лівереджу, чистого прибутку в розрахунку на 
одну акцію тощо. Щодо загроз фінансовій безпеці підприємства, то до них від-
носять зниження якості дебіторської заборгованості, підвищення відсоткових 
ставок за кредитами комерційних банків, посилення волатильності валютного 
ринку, брак власних оборотних коштів, надлишкові виробничі потужності, ви-
користання неефективних форм фінансування відновлення основних фондів, 
використання неефективних інструментів управління ризиком у контрактах під-
приємства [3, с. 133]. 

Загалом, погоджуючись з наведеними характеристиками індикаторів та 
загроз фінансовій безпеці суб'єкта господарювання, зазначимо, що категорія 
"фінансова безпека підприємства" передусім є складовою економічної безпеки, 
а отже, і під час її вивчення потрібно дотримуватися основних принципів та 
підходів, характерних для науки про економічну безпеку. Тобто фінансова без-
пека є динамічною категорією (її визначає як досвід господарської діяльності 
підприємства, так і існуючий стан його розвитку, а також здатність та можли-
вості до подальшого покращення показників ефективності функціонування); 
механізм її забезпечення потребує системного підходу, стосується стратегічно-
го, тактичного й оперативного складників управління підприємством; процес 
управління фінансовою безпекою характеризується комплексністю його струк-
тури у вигляді сукупності фінансових ресурсів та інтересів підприємства, фун-
кцій, принципів та методів управління, організаційної структури управління, 
фінансових інструментів, критеріїв оцінки та показників рівня безпеки. Стосов-
но індикаторів стану фінансової безпеки підприємства, то це передусім показ-
ники рівня ліквідності і платоспроможності, фінансової стійкості, наявність та 
рівень доступу до необхідних фінансових ресурсів, вартість використання фі-
нансових ресурсів, рівень капіталізації прибутку підприємства. 

В економічній літературі присутні також підходи, згідно з якими фінан-
сову безпеку визначають основою загальної економічної стійкості та безпеки 
підприємства. Так, В. Бєлоліпецький стверджує, що фінансова рівновага на мік-
рорівні є результатом сприятливої вирішення основного фінансової супереч-
ності між дохідністю, ліквідністю та ризиком, основними параметрами вартості 
[4, с. 102]. Погоджуючись з цією думкою, В. Богомолов обґрунтовує зв'язок між 
ризиком, рівнем дохідності та прибутковості діяльності підприємства, його лік-
відністю та стверджує, що основою роботи з управління фінансовою безпекою 
підприємства, а отже, й економічною безпекою підприємства загалом є вдале 
формулювання місії життєдіяльності підприємства, яка є основним параметром 
досягнення гармонії суб'єкта господарювання з його зовнішнім середовищем [5, 
с. 273-281]. Поняття місії, як вважає науковець, має обов'язково включатися у 
сферу аналізу стану стійкості підприємства як найважливіший фактор підтрим-
ки фінансової рівноваги. 
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Підтвердженням значного рівня вагомості фінансового складника у сис-
темі економічної безпеки підприємства є також сім груп критеріїв методики 
рейтингового аналізу стану розвитку корпорацій CAMELS: 1) показники зрос-
тання корпорації (темпи зростання оборотів, доходів та ін.); 2) тип категорії 
підприємства на ринку; 3) інвестиції у високоризикові зони діяльності; 4) на-
дійність, капітальна позиція підприємства; 5) кількість та вартість проблемних 
контрактів; 6) джерела доходів, загальний прибуток порівняно з іншими під-
приємствами; 7) становище підприємства відносно обсягів зобов'язань, які під-
даються впливу ринкових сил. 

Дещо ширший перелік напрямів оцінки фінансової безпеки первинної 
ланки економіки пропонує російський науковець Г. Вєчканов [6, с. 236-237], 
який, окрім рівня платоспроможності та ліквідності оборотних засобів, пропо-
нує вивчати також рівень ефективності використання ресурсів підприємства, 
прибутковість та рентабельність, ефективність діяльності з запобігання нега-
тивних внутрішніх та зовнішніх впливів на фінансову безпеку, рівень контролю 
господарської діяльності з позиції підвищення ефективності виробництва. 

Важливим аспектом досліджуваної проблеми є те, що зміни фінансового 
та, як наслідок, економічного стану більшості підприємств мають значний 
вплив на рівень розвитку регіону чи території, на якій вони розташовані та від-
повідно є потенційним джерелом загроз економічній безпеці соціально-еконо-
мічної системи вищого рівня (регіону чи держави загалом). У цьому відобра-
жується зв'язок між характеристиками фінансової безпеки різних рівнів ієрархії 
управління економікою, а також простежується окремий напрям у вивченні ка-
тегорії фінансової безпеки підприємництва. 

В економічній літературі присутні також дещо відмінні погляди на сут-
ність категорії фінансової безпеки. Так, М. Медвідь характеризує її як стан роз-
витку регіону, який характеризується необхідними фінансовими ресурсами для 
задоволення потреб його населення, виконання всіма ланками фінансової систе-
ми своїх функціональних зобов'язань, захисту їх фінансових інтересів, випере-
дження фінансових загроз та небезпек, подолання фінансової кризи та забезпе-
чення ефективного функціонування економіки регіону [7, с. 3]. Погоджуючись 
з тим, що метою політики забезпечення фінансової безпеки регіону є покращен-
ня показників стану розвитку економіки (що є об'єктивним з огляду на те, що 
фінансова безпека є функціональним складником економічної безпеки), заува-
жимо, що подане науковцем визначення є дещо нечітким та не характеризує 
внутрішніх функціональних складників фінансової безпеки. 

Узагальнюючи підходи, представлені в економічній літературі до визна-
чення суті поняття фінансової безпеки та напрямів і індикаторів, які її визнача-
ють на різних рівнях ієрархії управління економікою, зазначимо, що фінансова 
безпека підприємництва регіону є невід'ємною складовою системи фінансової 
безпеки регіону, а до переліку показників, які її визначають, необхідно включа-
ти показники, які, по-перше, характеризують параметри фінансової безпеки під-
приємства, по-друге, відображають вплив безпеки підприємництва на фінансо-
ву та економічну безпеку регіону загалом, по-третє, характеризують діяльність 
та стан розвитку підприємництва. 
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На нашу думку, варто погодитись, що з аналізу представлених показни-
ків дійсно можна визначити узагальнюючий показник рівня фінансової безпеки 
підприємництва. Але разом з тим вважаємо, що показники підібрані дещо ха-
отично (передусім не відповідно до типологізації складників, груп та безпосе-
редньо показників індикаторів) та не повною мірою відображають мету роботи, 
яка проводилася (йдеться про рівень захищеності інтересів підприємництва у 
фінансовій сфері, а через нього – розвиток соціально-економічної системи). 
Можна стверджувати, що, незважаючи на певну взаємообумовленість, показни-
ки, які характеризують рівень фінансової безпеки, різняться на різних рівнях 
ієрархії управління економікою (табл.). 

Табл. Сутнісні характеристики категорії "фінансова безпека" 
Рівень 
ієрархії 

управління 
Суть поняття Об'єкт 

безпеки 

Суб'єкт га-
рантування 
безпеки 

Показники – 
індикатори рівня 

безпеки 
Фінансова 
безпека 
держави 

незалежність, ефективність і 
конкурентоспроможність фі-
нансово-кредитної сфери 
країни; рівень захищеності 
фінансових інтересів; здат-
ність забезпечити фінансову 
стійкість та ефективне фун-
кціонування національної 
економічної  

стабіль-
ність фі-
нансово-
кредитної 
сфери кра-
їни 

центральні 
органи дер-
жавного 
управління 

показники стану фінан-
сової, грошово-кредит-
ної, валютної, банківсь-
кої, бюджетної, подат-
кової, розрахункової, ін-
вестиційної, митно-та-
рифної, фондової та 
системи ціноутворення 

Фінансова 
безпека ре-
гіону 

стан розвитку регіону, який 
характеризується необхідни-
ми фінансовими ресурсами 
для задоволення потреб на-
селення, виконання всіма 
ланками фінансової системи 
своїх функціональних зо-
бов'язань 

стабіль-
ність фі-
нансово-
кредитної 
сфери регі-
ону 

державні, 
регіональні 
та місцеві 
органи дер-
жавного 
управління 
і самовря-
дування 

темпи зростання ВРП, 
індекс споживчих цін, 
обсяг інвестицій, якість 
дебіторської та креди-
торської заборгованості, 
темпи зростання фінан-
сових результатів в еко-
номіці 

Фінансова 
безпека під-
приємниц-
тва регіону 
(як сектору 
економіки) 

складова системи фінансової 
безпеки держави, характери-
зує рівень забезпечення 
суб'єктів підприємницької 
діяльності фінансовими ре-
сурсами в контексті задово-
лення за рахунок своїх по-
точних та перспективних 
потреб 

забезпече-
ність та 
ефектив-
ність вико-
ристання 
суб'єктами 
під-
приємниц-
тва фінан-
сових ре-
сурсів 

органи дер-
жавного 
управління 
та контро-
лю у сфері 
господарсь-
кої діяль-
ності 

показники відповідно до 
функціональних складни-
ків безпеки (ресурсний, 
безпека грошового ринку 
та інфляційних процесів, 
валютний, фінансова 
стійкість, ліквідність і 
платоспроможність, без-
пека страхового та фон-
дового ринків) під-
приємництва регіону 

Фінансова 
безпека під-
приємства 

рівень фінансової забезпече-
ності та економічної ефек-
тивності функціонування і 
використання ресурсів, 
стійкості до банкрутства та 
отримання прибутку 

фінансові 
ресурси 
підпри-
ємства 

управлінсь-
кий персо-
нал підпри-
ємства 

показники економічної 
ефективності під-
приємства, ліквідності 
та фінансової стійкості, 
доступу до джерел фі-
нансування, капіталіза-
ція підприємства 

Зауважимо, що усвідомлення місця та ролі фінансової безпеки під-
приємництва, своєю чергою, є основою для обґрунтування сутнісно-типологіч-
них характеристик поняття фінансової безпеки підприємництва. Причому до 
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понятійного апарату проблеми, яка вивчається, в економічній літературі пере-
важно відносять як категорії, так і зміст поняття, мету політики із гарантуван-
ням безпеки, об'єкт, суб'єкт і предмет, загрози, ризики та джерела небезпеки, 
механізм забезпечення, критерії, методи та методологію оцінювання. 

Усвідомлення сутнісних характеристик, елементів, способів їх поєднан-
ня та використання є актуальним на сучасному етапі розвитку підприємництва 
в регіонах України. Це зокрема зумовлено такими негативними тенденціями, як 
невисокі показники ефективності діяльності підприємств (передусім у розра-
хунку на одне підприємство та за такими показниками, як продуктивність пра-
ці, фондовіддача, показники оборотності оборотних активів та ін.), незадовільні 
показники ліквідності та фінансової стійкості суб'єктів господарювання, значна 
залежність підприємств від фінансово-кредитних ресурсів, а також низькі місця 
України у відповідних рейтингах міжнародних організацій. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Фінансова безпека 
підприємництва є невід'ємною складовою системи як економічної, так і зокрема 
фінансової безпеки держави. Причому до переліку індикаторів фінансової без-
пеки підприємництва регіону входять показники, що, по-перше, характеризу-
ють параметри фінансової безпеки підприємства, по-друге, відображають вплив 
безпеки підприємництва на фінансову та економічну безпеку регіону, по-третє 
характеризують діяльність та стан розвитку підприємництва як сектору еконо-
міки. Подальші наукові дослідження у цій сфері мають стосуватися обґрунту-
вання механізмів забезпечення фінансової безпеки підприємницького сектору 
держави. 
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Парфенюк Е.И., Шушкова Ю.В. Уточнение сущностных характерис-
тик категории "финансовая безопасность предпринимательства" 

Проанализированы научные подходы к трактовке сущности экономической и фи-
нансовой безопасности на уровне государства, региона, предпринимательского сектора 
и субъекта ведения хозяйства. Идентифицированы сущностные характеристики катего-
рии "финансовая безопасность" государства, региона, предпринимательства, предпри-
ятия. Подан авторский взгляд на концептуальную трактовку финансовой безопасности 
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предпринимательства, ее роль и место в системе развития национального хозяйства. 
Установлены направления формирования индикаторов финансовой безопасности пред-
принимательства по показателям, которые характеризируют параметры финансовой бе-
зопасности предприятия, отображают влияние безопасности предпринимательства на 
финансовую и экономическую безопасность региона, характеризуют деятельность и 
состояние развития предпринимательства как сектора экономики. 

Ключевые слова: предпринимательство, национальная безопасность, финансовая 
безопасность, сущностные характеристики. 

Parfeniuck Ye.І., Shyshkova Yu.V. Clarification of Financial Safety of En-
terprise Category Descriptions 

The scientific interpretation of economic and financial security at the level of the state, 
region, entrepreneurship and enterprise is analysed. Descriptions of financial safety of the sta-
te, region, entrepreneurship, enterprise are identified. The author’s view to conceptual in-
terpretation of entrepreneurship financial safety, its role and place in the system of national 
economy development is given. Directions of entrepreneurship financial safety indicators that 
characterize the parameters of financial safety, represent influence on financial and economic 
safety of region, characterize activity and development of enterprise status as a sector of eco-
nomy are stated. 

Keywords: entrepreneurship, national safety, financial safety, essence descriptions. 

 

УДК 330.341.42:332.12(477) Здобувач А.М. Потинський
1 – Ужгородський НУ 

ФАКТОРНІ ДЕТЕРМІНАЦІЇ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН СТРУКТУРИ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ АСПЕКТ 
Розглянуто теоретичні основи та сучасні процеси територіальної трансформації 

структури національної економіки України. Визначено класифікацію та перелік факто-
рів, що впливають на трансформацію структури національної економіки України. Вста-
новлено необхідність інноваційних перетворень та використання досвіду процесу фор-
мування нових територіальних форм у національній економіці держави. 

Ключові слова: структура національної економіки, територіальний аспект, фак-
торні детермінації. 

Теоретичні основи та теорії вивчення можливих варіантів трансформації 
територіальної структури економіки розвинених країн мають велике значення 
для нашої держави нині. Будь-яка пов'язана з цим економічна теорія чи концеп-
ція відображає спосіб та особливості господарювання на момент її створення і є 
зазвичай пов'язаною з потребами та інтересами всього суспільства, його части-
ни чи окремої особи щодо використання тих чи інших видів ресурсів з метою 
максимально можливого задоволення матеріальних і духовних потреб людини. 
Усвідомлення особливостей зміни потреб й інтересів та можливостей їх забез-
печення через призму трансформації територіальної структури економіки дасть 
змогу нам змогу обґрунтувати власне бачення щодо вирішення зазначених пи-
тань нині і передбачити як розгортатимуться події у найближчій перспективі. 

Окремі аспекти трансформаційних змін територіальної структури наці-
ональної економіки досліджували у своїх працях такі вчені, як: О. Амоша, 
В. Геєць, С. Злупко, М. Долішній, Т. Дюльманов, А. Мельник, Є. Кузьменко, 
Д. Стеченко, Г. Клейнер, Е. Домар, М. Портер та ін. 
                                                           
 
1 Наук. керівник: проф. В.П. Мікловда, д-р екон. наук 

Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.1 

4. Економіка, планування та управління в галузях 271 

Актуальність дослідження полягає в тому, що процеси трансформа-
ційних змін структури національної економіки в територіальному аспекті в Ук-
раїні мають некерований та спонтанний характер, що може негативно відобра-
зитись у майбутньому. 

Мета цієї публікації – визначити основні фактори та їх вплив на територі-
альну трансформацію національної економіки нашої держави на сучасному етапі. 

Саме територіальний розподіл праці визначає нині економічну специфі-
ку того чи іншого регіону. На сьогодні в економіці України цей фактор відіграє 
визначальну роль ще й тому, що з переходом від планової економіки до ринко-
вої відбулась ліквідація структури галузевого управління і регіональні фактори 
стали сильніші за галузеві, що привело до виникнення істотних відмінностей у 
фінансово-економічному стані підприємств однієї галузі в різних регіонах та 
відповідно посилення регіональних відмінностей [1]. 

Національну економіку потрібно розглядати як економічну систему зі 
своїми елементами, підсистемами та зв'язками. Економічна система є сукупніс-
тю усіх видів економічної діяльності людей у процесі їх взаємодії, спрямованої 
на виробництво, обмін, розподіл та споживання товарів і послуг. Економічна 
система існує в стані безперервного впливу на неї певних сил, що мають внут-
рішню або зовнішню природу [2, с. 16]. Очевидно, що в нашому випадку в ролі 
економічної системи виступає національна економіка, яка через своєю складну 
внутрішню природу піддається неперервним впливам різновекторного та різно-
силового характеру. Сили, які впливають на неї на різному рівні і різними спо-
собами, є факторами, що приводять з часом до її перетворень, визначення 
особливостей та певних проявів, присутніх у різних сферах і регіонах як скла-
дових цієї системи. 

До вивчення факторів трансформації територіальної структури націона-
льної економіки ми повинні підходити з позиції визначення умов, рушійних сил 
та чинника самого процесу такої трансформації. Сам процес трансформації еко-
номічної системи російський вчений Є. Платонова визначає з точки зору теорії 
господарського порядку як процес заміни конституційних ознак одного госпо-
дарського порядку подібними ознаками іншого порядку, результатом якої є до-
корінне перетворення економічної системи загалом [3, с. 36]. 

Для повного розуміння теоретичних аспектів оцінки факторного впливу 
на трансформації територіальної структури національної економіки необхідно 
визначити структуру відповідних факторів, класифікаційні підходи до їх розпо-
ділу та основні види. Необхідно визначити поділ на чотири основні групи згід-
но з ознакою місця виникнення: мегафактори (планетарний, міждержавний, 
глобальний рівень), макрофактори (державний рівень), мезофактори (регіональ-
ний рівень) та мікрофактори (індивідуальний рівень, рівень суб'єктів економіч-
ної діяльності). На рисунку представимо їх загальну схему. Кожній з груп заз-
начених факторів властиві й інші класифіційні ознаки факторної приналежнос-
ті. У різній просторовій вимірності вони можуть дещо диференціюватись. Про-
те в загальному для України важливо окреслити їх позитивний чи, навпаки, не-
гативний детермінаційний характер. 


