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Іванов Р. В., Порохня В. М. Формування економічної поведінки домогосподарств України  

під дією інфляційних процесів
Основною метою роботи є уточнення причинно-наслідкових зв’язків між інфляційними процесами в Україні й формуванням стратегій еконо-
мічної поведінки домогосподарств. Дослідження показало, що існування інституціональних рис конкретного домогосподарства, як соціально-
економічного утворення, що формуються під впливом ендогенних і екзогенних факторів, безпосередньо впливають на визначення стратегії 
економічної поведінки, спрямованої на подолання (попередження) негативних наслідків інфляційних процесів. Відзначено, що стратегії, залежно 
від інтенсивності дій, можна розділити на активні, проактивні, реактивні й пасивні. При цьому аналіз наявної статистичної інформації й еконо-
міко-математичне моделювання дозволяють стверджувати, що в сучасних умовах проактивна стратегія, що полягає в реінвестуванні коштів 
у власний людський капітал або участь у державних програмах підвищення кваліфікації, може мати позитивний ефект у короткостроковій і 
середньостроковій перспективах.
Ключові слова: інфляція, економічна поведінка, домогосподарство, проактивна стратегія, інституціональні особливості.
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домохозяйств Украины под действием инфляционных процессов
Основной целью работы является уточнение причинно-следственных 
связей между инфляционными процессами в Украине и формировани-
ем стратегий экономического поведения домохозяйств. Исследование 
показало, что существование институциональных черт конкретного 
домохозяйства, как социально-экономического образования, которое 
формируется под влиянием эндогенных и экзогенных факторов, не-
посредственно влияют на определение стратегии экономического 
поведения, направленного на преодоление (предупреждение) негатив-
ных последствий инфляционных процессов. Отмечено, что страте-
гии, в зависимости от интенсивности действий, можно разделить 
на активные, проактивные, реактивные и пассивные. При этом ана-
лиз имеющейся статистической информации и экономико-матема-
тическое моделирование позволяют утверждать, что в современных 
условиях проактивная стратегия, состоящая в реинвестировании 
средств в собственный человеческий капитал или участие в государ-
ственных программах повышения квалификации, может иметь поло-
жительный эффект в краткосрочной и среднесрочной перспективах.
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The main aim of the publication is clarifying the causal relations between in-
flationary processes in Ukraine and the formation of strategies for economic 
behavior of households. The study showed that the existence of institutional 
traits of a particular household, such as socio-economic education, which is 
formed under the influence of endogenous and exogenous factors, directly 
influence the definition of the strategy of economic behavior aimed at over-
coming (preventing) the negative effects of inflationary processes. It is speci-
fied that strategies, depending on the intensity of actions, can be divided into 
active, proactive, reactive, and passive. At the same time, analyzing of avail-
able statistical information plus economic and mathematical modeling allow 
to assert that in modern conditions proactive strategy, consisting in reinvest-
ment of funds into own human capital or participation in the State training 
programs may have a positive effect in the short and medium term.
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Вплив кризових явищ на величину та структуру 
бюджету домогосподарств здійснюється через 
такі напрями і конкретні канали, як інфляція 

та безробіття, внутрішній і зовнішній борг держави, 
стійкість національної валюти, сальдо зовнішньо-
торговельного та платіжного балансу. 

При цьому інфляція є однією з найбільш гострих 
проблем сучасного розвитку економіки багатьох кра-
їн світу, яка негативно впливає на всі аспекти життя 
суспільства. Вона знецінює результати праці, знищує 
заощадження юридичних і фізичних осіб, перешко-
джає довгостроковим інвестиціям й економічному 
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зростанню. Висока інфляція руйнує грошову систе-
му, провокує втечу національного капіталу за кордон, 
послаблює національну валюту, сприяє її витісненню 
у внутрішньому обігу іноземною валютою, підриває 
можливості фінансування державного бюджету, по-
силює соціальне розшарування.

Домогосподарства, як економічні суб’єкти, є 
найбільш адаптованими до зміни зовнішніх умов, які, 
зокрема, мають негативний характер. Їм простіше 
скоригувати модель управління заощадженнями, змі-
нити споживчу поведінку, щоб нівелювати негативні 
наслідки кризових явищ. Від того, як адаптуються до-
могосподарства, здебільшого залежить, як переживе 
кризу економіка в цілому [1].

Саме це зумовлює значимість й актуальність 
дослідження особливостей формування еко-
номічної поведінки домогосподарств та на-

прямів її оптимізації під впливом інфляційних про-
цесів згідно із загальною метою сталого якісного роз-
витку національної економіки, зростання добробуту 
населення та задоволення його потреб.

Явище інфляції досліджувала велика кількість 
учених, які намагалися знайти ефективні методи бо-
ротьби з нею. Так, Дж. М. Кейнс вперше проаналі-
зував інфляцію як елемент макроекономічної теорії,  
а М. Фрідман під інфляцією розумів стійке та безпе-
рервне зростання цін, що завжди і всюди виступає як 
грошовий феномен.

Загалом теоретичну основу вивчення інфляції 
становлять праці таких класиків економічної науки, 
як А. Маршалл, А. Пігу, Д. Рікардо, І. Фішер, Е. Фелпс, 
Д. Юм. Серед зарубіжних науковців, які займають-
ся розробкою засад антиінфляційної політики, вар-
то виділити Г. Глена, Р. Дорнбуша, К. Макконелла 
та С. Брю, Г. Манківа, Дж. Сакса, П. Самуельсона та  
В. Нордхауса.

Серед вітчизняних і російських науковців: В. Бе-
седіна, А. Гальчинського, В. Гейця, А. Гриценка, А. Іларі-
онова, С. Корабліна, С. Лушина, Т. Кричевську, О. Куз-
нецова, О. Мельник, Ю. Семенова, А. Савченка та ін.

Незважаючи на величезну кількість досліджень 
сутності та причин виникнення інфляційних проце-
сів, її впливу на економічні суб’єкти, зокрема домо-
господарства, та економіку в цілому ці питання не 
можна вважати закритими. 

Метою представленої роботи є уточнення при-
чино-наслідкових зв’язків між інфляційними проце-
сами в Україні та формуванням стратегій економічної 
поведінки домогосподарств з урахуванням їх інсти-
туціональних особливостей.

Окремі економісти [2] поділяють інфляцію, з од - 
ного боку, на передбачену й непередбачену, а з іншого –  
на збалансовану і незбалансовану. За місцем розпо-
всюдження виділяють локальну (у межах однієї дер-
жави) та світову інфляцію (охоплює групу країн або 
всю глобальну економіку). Залежно від причин і ме-
ханізму зростання загального рівня цін розрізняють 
інфляцію попиту та інфляцію витрат або інфляцію 
пропозиції [3].

Зовнішнім проявом інфляції є знецінення гро-
шей внаслідок їхньої надмірної емісії, яка супрово-
джується зростанням цін на товари та послуги. На-
томість основними показниками інфляції є індекси 
інфляції, які використовують для вивчення показни-
ків у динаміці. 

Дослідження динаміки номінального та реаль-
ного ВВП України [4] (рис. 1) свідчить, що з 2011 до 
2013 рр. обсяг реального ВВП щорічно зростав. Обсяг 
реального валового внутрішнього продукту кожного 
наступного року дорівнював або перевищував обсяг 
номінального ВВП попереднього року, що відповідає 
позитивній динаміці та свідчить про незначне зрос-
тання економіки країни. 
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Рис. 1. Динаміка ВВП України (млн грн)
Джерело: складено за [4].
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У 2014 р. вітчизняна економіка відчувала на собі 
впливи створених раніше як зовнішніх, так і внутріш-
ніх дисбалансів. Несприятлива цінова кон’юнктура 
на зовнішніх ринках, військовий конфлікт на сході 
України, анексія АР Крим і м. Севастополя, торго-
вельні обмеження з боку Російської Федерації також 
негативно позначилися на економіці країни.

Згідно з рис. 1 спостерігається негативна тенден-
ція зниження реального ВВП у 2014 р. Обсяг номіналь-
ного ВВП, навпаки, продовжував зростати порівняно  
з 2013 р. Таке відхилення між показниками номіналь-
ного та реального ВВП супроводжувалось інфляцій-
ними процесами в країні у зв’язку зі зростанням цін на 
товари та послуги з одночасним скороченням обсягів 
виробництва, споживання (надання) цих товарів (по-
слуг), що не могло не позначитися на зниженні купі-
вельної спроможності населення та його добробуті. 
Так, основні показники динаміки індексу споживчих 
цін (ІСЦ) і дефлятора ВВП наведено в табл. 1.

інфляція супроводжується порушенням співвідно-
шення компонентів балансового рівняння 

  ,Y C S T= + +   (1)
де Y – дохід домогосподарства; C – обсяг споживан-
ня; S – заощадження; Т – податки.

Це зумовлено комплексом зовнішніх (відносно 
домогосподарства) причин, при яких підтримка звич-
ного рівня задоволення власних потреб і виконання 
зобов’язань (споживання і сплата податків) можлива 
лише при зміні структури виконання виробничої функ-
ції з метою оптимізації формування доходів або шля-
хом коригування величини та структури заощаджень.

Відомо, що поведінка є способом адаптації 
системи до зовнішнього середовища [6], що забез-
печується здатністю сприймати, зберігати, перетво-
рювати або створювати (генерувати) інформацію, 
використовуючи її для самозбереження та присто-
сування до умов існування, а економічна поведінка є 
інтегральною компонентою діяльності індивіда, яка 

Таблиця 1

Основні показники динаміки ІСЦ (2011–2017 рр.) 

Рік ІСЦ
Абсолютний приріст, % Темп зростання, % Темп приросту, %

базисний ланцюговий базисний ланцюговий базисний ланцюговий

2011 104,6%

2012 99,8% –4,8 –4,8 95,4% 95,41 –4,59 –4,59

2013 100,5% –4,1 0,7 96,08 100,70 –3,92 0,70

2014 124,9% 20,3 24,4 119,41 124,28 19,41 24,28

2015 143,3% 38,7 18,4 137,00 114,73 37,00 14,73

2016 112,4% 7,8 –30,9 107,46 78,44 7,46 –21,56

2017 111,5% 6,9 –0,9 106,60 99,20 6,60 –0,80

Джерело: складено за [5].

Отже, стрімка інфляція 2014 р. на тлі глибокої 
девальвації гривні сильно підірвала доходи 
населення, відповідно, вдарила по роздрібній 

торгівлі, по інвестиціях домогосподарств, що негатив-
но позначилося на макроекономічних показниках, зо-
крема на триваючому зменшенні обсягів виробництва.

Як відомо, «домогосподарство» є одним з базо-
вих понять соціально-економічних досліджень, яке 
використовується для позначення вільно створеного 
співтовариства осіб (мінімальна кількість дорівнює 
одиниці), що веде сумісну діяльність з відтворення 
безпосередніх умов проживання та розподілу резуль-
татів сумісного господарювання [1].

Водночас «домашнє господарство» є еконо-
мічною одиницею, яка забезпечує створення та від-
творення людського капіталу, самостійно приймає 
рішення на різних ринках, є власником і постачаль-
ником факторів виробництва та намагається макси-
мізувати задоволення власних потреб.

З точки зору визначення категорії «домогоспо-
дарства» та притаманних йому функцій очевидно, що 

відображає зовнішню спрямованість його активності 
[7], що можна розуміти як факт перманентної проти-
дії екзогенним факторам або з метою збереження на-
явного соціально-економічного стану, або в процесі 
власного розвитку.

При цьому більшість дослідників погоджуються 
з тим, що поведінка визначається здатністю індивіду 
до зміни своїх дій під впливом ендогенних та екзоген-
них факторів, поведінка має причину і наслідок, а різ-
номанітні причини породжують різну поведінку [8].

Так, з огляду на наявні статистичні дані (див. 
табл. 1), можна стверджувати, що до кінця 2013 р. ін-
фляція в Україні мала характер повзучої та знаходи-
лася на майже нульовому рівні. 

Таким чином, екзогенні фактори на той час 
мали усталений характер, що давало (і дає зазвичай) 
можливість прояву функціональної раціональності 
економічної поведінки, яка здебільшого є проявом 
когнітивної функції. Адже раціональний суб’єкт має 
можливість адаптуватися до зовнішніх умов з огля-
ду на наявні в нього здібності, можливість оперува-
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ти інформацією в межах наявних у суспільстві знань 
і технологій та відповідно до поставленої мети, руху 
до чітко виражених результатів.

Дохідна поведінка домогосподарств найчасті-
ше трактується як діяльність, спрямована на форму-
вання та оптимізацію всіх можливих джерел доходів 
домогосподарств [9]. А з позиції мікроекономічного 
підходу доходи домогосподарств є сукупністю надхо-
джень упродовж певного періоду часу з усіх можли-
вих джерел як у грошовій, так і негрошовій формах, 
що збільшують активи домашнього господарства та 
можуть бути спожиті ними без зменшення реальної 
вартості його майна [10]. Саме стратегія дохідної по-
ведінки спрямована на формування необхідних і до-
ступних для забезпечення життєдіяльності на бажа-
ному рівні ресурсів.

Загальна динаміка структури доходів домогос-
подарств України [11] (табл. 2) свідчить про 
майже стійкі значення (незначні коливання) на 

період до кінця 2013 р. частки таких джерел форму-
вання доходів домогосподарств України, як заробіт-
ної плати та доходів від власності та незначне зро-
стання (спадання) частки соціальної допомоги та по-
точних трансферів (прибутку та змішаного доходу).

них трансфертів супроводжується заощаджувальною 
стратегією та відповідає ситуації, при якій виконання 
зовнішньої виробничої функції перестає бути факто-
ром наповнення дохідної частини бюджету домогос-
подарства.

А інвестиційна докризова стратегія супрово-
джується використанням власних фінансових ресур-
сів, сформованих здебільшого за рахунок заробітної 
платні та прибутку та змішаного доходу.

Слід зазначити, що прибуток і змішаний дохід 
є результатом певного рівня ділової активності до-
могосподарства, що дає можливість за рахунок са-
моорганізації та формування відповідної логістичної 
структури домогосподарства впливати на загальний 
рівень доходів.

Так, у дослідженні [13] було запропоновано еко-
номіко-математичну модель, яка відображає дохідну 
поведінку домогосподарства, мотиваційно-стимулю-
ючим фактором якої є величина відхилення наявних 
доходів N(t) від бажаних Nдост. = Nдост.(t), яка зміню-
ється в часі під впливом інфляційних процесів. 

Якщо приріст інфляції має сталий темп, то може 
бути представлена у вигляді

 0
. . 1( ) (1 ) ,t

дост достN t N= + α                  (2)

Таблиця 2

Склад доходів домогосподарств в Україні (2011–2017 рр.) 

Дохід
Рік

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Заробітна плата, % 42,2 41,4 41,6 41,1 39,3 43,3 46,8

Прибуток та змішаний доход,% 16,1 15,6 14,6 17,7 18,1 17,4 13,1

Доходи від власності (одержані), % 4,9 4,7 4,9 5,7 5,4 3,9 2,6

Соціальні допомоги та інші одержані поточні 
трансферти, % 37,8 38,3 38,9 35,5 37,2 35,4 37,5

Джерело: складено за [11].

При цьому інституціональні особливості на 
мікрорівні зумовлюють різну для різних домогос-
подарств структуру доходів, яка формується як на-
слідок докризових стратегій економічної поведінки. 
При цьому такі складові доходів домашнього госпо-
дарства, як дохід від власності та змішаний дохід, 
безпосередньо залежать від стратегій формування 
витратної частини балансового рівняння (1), до яких 
належать [12]: кредитоорієнтована, споживча, інвес-
тиційна, заощаджувальна.

Зацікавлює той факт, що вибір окремих стра-
тегій або їх комбінацій узгоджується як зі стадією, 
на якій перебуває, згідно з теорією життєвого циклу  
Ф. Модільяні, А. Андо, Р. Брумберга, конкретне домо-
господарство, так і з домінуючими на цій стадії дже-
релами доходів (див. табл. 2).

Так, отримання доходів від власності та за раху-
нок соціальної допомоги та інших одержаних поточ-

де
 

 0
.достN − початкове значення величини достат-

нього рівня доходу домогосподарства; α1 − відсоток 
приросту інфляції за одиницю часу або при переході 
до неперервного зростання інфляції 

0
. . 2( ) exp( ).дост достN t N t= α

                  (3)

У такому випадку динаміка доходів описується 
рівнянням

 
0

. 2
1 ,

exp( )дост

dN NkN
dt N t

 
= −  α               

(4)

загальний аналітичний розв’язок якого має вигляд
0

. 2

2

( )
( ) exp( ),

exp(( ) )
достN k

N t kt
k k t C

− α
=

− α +
         

(5)

де С – довільна стала, яка визначається з початкових 
умов N(0) = N0; k − коефіцієнт пропорційності, який 
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характеризує швидкість зростання доходу та зале-
жить від освіти, кваліфікації, віку, статевих особли-
востей, стану здоров’я та ін. 

На підставі рівняння (4) та функції (5) встанов-
лено, що в результаті повзучої інфляції, яка мала місце 
до кінця 2013 р., підтримка рівня доходів домогоспо-
дарств на рівні, близькому до бажаного, супроводжу-
ється незначними коливаннями абсолютної їх вели-
чини відносно загального тренду та відповідними 
коливаннями частки окремих складових (див. табл. 2).

Виникнення зазначеної солітоноподібної дина-
міки є результатом як організації за рахунок 
державного регулювання, так і внутрішньої са-

моорганізації, спрямованої на виникнення та стійке 
функціонування у просторі станів «області стабіль-
ності», яка утворюється як результат когнітивно-
рефлексивної поведінки та визначає величину та ло-
гістичну структуру ресурсів, здатних забезпечувати 
процеси комунікативно-інформаційної взаємодії за-
безпечення життєдіяльності [14].

З точки зору мікроекономічного підходу завдан-
ням домогосподарства є забезпечення своєчасної ре-
акції на рівні організації, самоорганізації або рефлек-
сії на можливі зміни окремих компонентів рівняння 
(1) з метою повернення в стан рівноваги.

В умовах стрімкого посилення дії негативних зо-
внішніх факторів (галопуюча інфляція) арифметична 
рівність (1) зазвичай порушується, а стратегії подо-
лання їх наслідків залежно від інтенсивності дій по-
діляють на активні, проактивні, реактивні та пасивні.

Пасивною стратегією економічної поведінки до-
могосподарств при підвищенні рівня споживчих цін є 
ситуація, коли заощадження домогосподарства, нако-
пичені за попередні періоди, і які можуть виражатись 
як у грошовій формі, так й мати майнові характерис-
тики, починають витрачатись на протидію зовнішньо-
му впливу з метою підтримки звичного рівня життя 
(положення в просторі станів). Природним наслідком 
такої економічної поведінки є поступове виснаження 
ресурсів домогосподарства, що відображається на 
розмірах згадуваної вище «області стабільності». 

Адаптивною можна вважати стратегію еконо-
мічної поведінки, при якій домогосподарства, на-
магаючись стабілізувати досягнутий рівень доброту, 
скорочують обсяг і змінюють структури споживання 
продовольчих і непродовольчих товарів і послуг, що 

часто відбувається вже після використання більшості 
з наявних заощаджень.

Активною ж стратегією домогосподарств на 
кризові явища є підвищення рівня ділової активнос-
ті. Саме така активна стратегія дозволяє позитивно 
впливати на економіку держави, здійснюючи інвес-
тиції не опосередковано (через фінансові інституції, 
довіра до яких в умовах кризи значно знижується),  
а безпосередньо, що в умовах інфляції та нестабіль-
ності відповідає нижчому рівню ризику, адже виріз-
няється більшою адаптивністю [15].

При цьому можна стверджувати, що під час еко-
номічної кризи рефлексивна поведінка, яка в окремих 
випадках має характер афективної, може домінувати 
над когнітивною поведінкою раціонального індивіда. 
Адже реальність є такою, що в умовах невизначеності 
та змінюваності зовнішнього середовища, ризику та 
відсутності достовірної інформації індивід приймає 
рішення з огляду на власні стереотипи, фактично ін-
туїтивно, намагаючись скорішого усунення проблеми 
за будь-яку ціну [15].

Так, в умовах галопуючої інфляції 2014–2015 рр.  
спостерігалося як збільшення рівня ділової актив-
ності домогосподарств (див. табл. 2), так і суттєве 
зниження їх заощаджень (табл. 3), більшість з яких 
було витрачено на споживання. Зокрема, збільшення 
фінансових активів домогосподарств у 2014 р. та їх 
стрімке зменшення у наступних роках було наслід-
ком монетизації депозитних рахунків з подальшим їх 
витрачанням (реактивна стратегія).

Отже, домогосподарства намагаються ком-
пенсувати негативний вплив інфляції підви-
щенням «ділової активності» з метою кори-

гування загального рівня доходів за рахунок підви-
щення частки прибутку та змішаного доходу. 

Зміни частки прибутку та змішаного доходу  
в загальних доходах домогосподарств (див. табл. 3) 
мають характер прямої залежності від динаміки ін-
фляції. Тобто, збільшення інфляції провокує підви-
щення «ділової активності» домогосподарств. Але 
така стратегія не є універсальною, що зумовлено різ-
норідним демографічним складом домогосподарств, 
а підвищення (стабілізація) частки прибутку в дохо-
дах є таким, що зменшується одночасно зі зниженням 
(стабілізацією) інфляційних показників.

Таблиця 3

Склад заощаджень домогосподарств (%) в Україні (2011–2017 рр.) 

Заощадження
Рік

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Нагромадження нефінансових активів, % 1,9 1,7 1,7 1,3 0,1 –0,2 –1,7

Приріст фінансових активів, % 7,2 6,3 2,9 5,4 1,5 –2,8 –3,7

Джерело: складено за [11].
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Крім того, збільшення прибутку та змішаного 
доходу в доходах домашніх господарств супрово-
джувалось відповідним збільшенням частки податків 
на прибуток і змішаний дохід в загальних витратах 
домогосподарств з 4,7% до 7%, а частка податків на 
поточні доходи, майно та інші поточні трансферти 
зросла з 6,5% до 8,5%, що свідчить про непропорційне 
зростання податкового навантаження та компенсу-
валося, зокрема, зниженням частки внесків на соці-
альне страхування – з 1,3% до 0,1% [11].

Державна політика полягає здебільшого у спро-
бах компенсувати інфляційні втрати окремих домо-
господарств за рахунок соціальних трансфертів та 
коригування рівня заробітної платні (див. табл. 2). 
Але такі дії є не упереджувальними, а мають реактив-
ний характер із певним часовим лагом.

Однією з ефективних стратегій економічної по-
ведінки домогосподарств, здатних нівелювати нега-
тивні наслідки галопуючої інфляції та спрямованих 
на забезпечення стабільного економічного стану до-
могосподарства, є реінвестування частки доходів в 
освіту, підвищення кваліфікації та ін. з метою розви-
тку власного людського капіталу, що приведе до збіль-
шення коефіцієнта k у рівнянні (4) та, відповідно, до 
зменшення часу адаптації до інфляційних стрибків.

Результати роботи [16] підтверджують тезу про 
те, що в умовах економічної нестабільності під-
вищення рівня освіти та кваліфікації за рахунок 

інвестування власних коштів у людський капітал або 
участі в державних програмах підвищення кваліфі-
кації (перепідготовки) в короткостроковому періоді 
може сприяти позитивній динаміці дохідної та, зокре-
ма, інвестиційної поведінки домогосподарств і пози-
тивно впливати на їх фінансово-економічну безпеку.

Запропонована стратегії економічної поведінки 
є проактивною, яка, перш за все, характеризується 
намаганням прогнозувати розвиток ситуації, ак-
тивним пошуком та аналізом інформації та подій. У 
центрі мотивації проактивної поведінки лежить ког-
нітивна складова, здатність до прийняття обізнаних 
раціональних рішень.

ВИСНОВКИ
Проведений аналіз дозволяє стверджувати, що 

саме інституціональні риси конкретного домогоспо-
дарства, їх когнітивно-рефлексивні особливості як со-
ціально-економічного утворення, які формуються під 
впливом ендогенних і екзогенних факторів, безпосе-
редньо впливають на визначення стратегії економічної 
поведінки, спрямованої на подолання (попередження) 
негативних наслідків інфляційних процесів. 

З огляду на значення ІСЦ у 2016–2018 рр., яке 
незначно перевищує 10%, можна вважати, що на сьо-
годні інфляція є квазіповзучою, а використання за-
пропонованої проактивної стратегії може мати пози-

тивний ефект у короткостроковій та середньостроко-
вій перспективах.

Напрямки подальших досліджень вбачаємо у 
врахуванні отриманих результатів для побудови та 
вдосконалення адекватних економіко-математичних 
моделей економічної поведінки домогосподарств, за-
стосування яких дозволить розробляти рекомендації 
щодо шляхів забезпечення економічної безпеки за-
значених економічних агентів.                  
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