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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

АБС – автоматизована банківська система. 

ВВП – валовий внутрішній продукт. 

ДВ – дилема в’язня. 

ДВП – дилема в’язня, що повторюється. 

ЕОМ – електронна обчислювальна машина. 

ЄС – Європейський Союз. 

ЗМІ – засоби масової інформації. 

ЗПВДФТ – запобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму. 

ІСІ – інститути спільного інвестування. 

МВФ – Міжнародний валютний фонд. 

МОКА – модель оцінки капітальних активів. 

НКРРФП – Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг. 

НКЦПФР – Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. 

ОЕСР – Організація економічного співробітництва і розвитку. 

ОПЕК – Організація країн-експортерів нафти. 

ПДВ – податок на додану вартість. 

ПФР – підрозділ фінансової розвідки. 

РНБОУ – Рада національної безпеки і оборони України. 

СБУ – Служба безпеки України. 

СЕЗ – спеціальна економічна зона. 

СОТ – Світова організація торгівлі. 

СПФМ – суб’єкт первинного фінансового моніторингу. 

США – Сполучені Штати Америки. 

ФРС – Федеральна резервна система Сполучених Штатів Америки. 

ФФС – Форум фінансової стабільності. 

АМСs – компанії з управління активами. 

FATF (ФАТФ) – група з розробки фінансових заходів боротьби з 

відмиванням грошей. 

FOREX – світовий ринок операцій з обміну валют. 

IFTS – неформальна система переказу фондів. 

IVTM – неформальні методи переказу вартості. 

IVTS – неформальна система переказу вартості. 

LIBOR – середньозважена процентна ставка за міжбанківськими кредитами 

на лондонському ринку. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Сучасна глобалізація фінансової системи та 

євроінтеграційні процеси в Україні зумовлюють необхідність розвитку 

вітчизняної науки у напрямі посилення теоретико-методологічних основ 

управління фінансовою безпекою держави, суб’єктів підприємництва та 

фінансових інститутів. Фінансова наука, як наука про розподіл і перерозподіл 

благ, може зробити вагомий внесок у дослідження відповідних процесів з 

урахуванням конфліктів інтересів різних осіб і стратегій їх поведінки. 

Розв’язання цієї проблематики можливе шляхом виявлення та оцінки впливу 

на фінансову систему основних елементів її інституційної інфраструктури й 

типових стратегій фінансової поведінки суб’єктів господарювання. З позицій 

безпеки, відповідні стратегії можуть бути конструктивними, деструктивними, 

нейтральними. Рівень поширення певних моделей поведінки у суспільстві 

визначає їх роль як мікро- чи макрорівневих чинників фінансової безпеки. 

Зважаючи на це, вітчизняна фінансова наука має виявляти чинники 

поширення конструктивної та обмеження деструктивної фінансової 

поведінки суб’єктів господарювання в Україні. 

Дослідження особливостей і закономірностей розвитку фінансової 

системи України в безпековому контексті набуває надзвичайної актуальності, 

оскільки дієвість державного впливу визначає не лише тенденції розвитку 

національної економіки, а й рівень фінансової безпеки в Україні загалом. В 

умовах напруженої та нестабільної ситуації в країні важливо реально 

оцінювати можливості впливу держави на фінансову поведінку економічних 

суб’єктів шляхом запровадження офіційних інститутів, оскільки вирішальний 

вплив на економіку можуть мати інтереси людей і суспільні інститути, не 

відображені в офіційних нормативно-правових актах. Тому актуальним є 

формування методологічного апарату виявлення й оцінювання важливих, з 

позицій фінансової безпеки, інститутів, як формальних, так і неформальних. 

Загальнотеоретичні проблеми фінансової безпеки досліджували такі 
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вітчизняні науковці, як О. Барановський, І. Бінько, І. Бланк, З. Варналій, 

О. Власюк, В. Геєць, В. Глущенко, В. Грушко, Б. Губський, А. Єпіфанов, 

М. Єрмошенко, Я. Жаліло, М. Камлик, Л. Кошембар, О. Ладюк, С. Лаптєв, 

І. Михасюк, І. Мойсеєнко, В. Мунтіян, С. Ніколаюк, Д. Никифорчук, 

О. Новікова, Г. Пастернак-Таранушенко, А. Сухоруков, В. Шлемко, 

Н. Яценко та інші. У працях Т. Вахненко, О. Глущенка, М. Карліна, І. Мазур, 

П. Нікіфорова, Ю. Пасічника, М. Поповича, В. Предборського, Б. Пшика, 

Ю. Уманціва, М. Флейчук, А. Ходжаян, Л. Яструбецької приділена увага 

широкому колу формальних і неформальних інституційних чинників 

фінансової безпеки. Взаємозв’язки проблем безпеки й розвитку фінансової 

системи національної економіки досліджували О. Береславська, В. Зимовець, 

М. Крупка. Формування методологічного інструментарію дослідження 

проблем фінансової безпеки відображене у працях Т. Васильціва, 

А. Вожжова, Є. Іоніна, І. Медведєвої, Ю. Харазішвілі. 

За дослідження проблем, тісно пов’язаних з фінансовою безпекою, 

лауреатами Нобелівської премії з економіки стали такі зарубіжні науковці: 

Г. Беккер, Д. Канеман, В. Сміт – за пояснення фінансової поведінки індивідів 

за різних умов, Р. Коуз, Д. Норт, Р. Фогель – за дослідження інституційних 

чинників фінансової поведінки економічних суб’єктів, Дж. Акерлоф, В. Вікрі, 

Дж. Міррліс, М. Спенс, Дж. Стігліц – за аналіз конфлікту інтересів у 

контексті проблеми асиметричної інформації, Р. Ауман, Р. Зелтен, Дж. Неш, 

Дж. Харсаньї, Т. Шеллінг – за дослідження конфлікту й кооперації з 

використанням математичного апарату теорії ігор. До зарубіжних учених, які 

досліджували функціонування нелегальних фінансових систем і державну 

політику щодо них належать: А. Бекряшев, Н. Бекряшева, В. Ваханія, 

Г. Глонті, Г. Дімітріаді, Р. Кутаков, В. Лавров, П. Ланд, Ю. Латов, С. Лаурейн, 

Є. Логінов, Ч. Маккей, Н. Пассас, Е. Сазерленд, Г. Сатре, С. Хантінгтон, 

Ф. Шнейдер та інші. 

Важливо відзначити наявність досліджень проблем фінансової безпеки 

як на рівні національної економіки, так і на рівні суб’єктів господарювання, 
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оскільки мікрорівневі небезпеки спричиняють негативні загальносистемні 

наслідки, які неможливо подолати засобами макрорівневого впливу й 

зусиллями лише державних органів. Водночас дослідження фінансової 

безпеки в Україні ведуться переважно у напрямі виокремлення її видів 

(грошова, валютна, інфляційна, кредитна, боргова, бюджетна, податкова 

тощо) та обґрунтування ознак безпечної ситуації за цими видами. 

Зосередження уваги вітчизняних науковців на ознаках і видах фінансової 

безпеки зумовило недостатню, з погляду прикладних проблем сучасності, 

глибину досліджень її чинників для прогнозування й регулювання розвитку 

фінансової системи. Досі не висвітлено належним чином проблематику 

державного впливу на рівень фінансової безпеки в країні як важливої 

передумови розвитку національної економіки України. Ґрунтовнішого 

дослідження потребує розроблення теоретико-методологічних основ і 

практичних рекомендацій щодо зміцнення фінансової безпеки країни в 

ринковому середовищі. Залишаються недостатньо розкритими напрями 

посилення фінансової безпеки в умовах глобалізації та євроінтеграційних 

процесів в Україні. 

Недостатність дієвих наукових розробок методів факторного аналізу 

фінансової безпеки України, теоретична й практична значущість відповідних 

проблем визначили мету, завдання та структуру дисертаційної роботи. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація – складова частина науково-дослідної роботи кафедри фінансів, 

грошового обігу і кредиту Львівського національного університету імені 

Івана Франка за темою “Фінансові стратегії розвитку економіки України” 

(реєстраційний номер 0112 U 004029), у напрямі якої розроблено критерії 

фінансової безпеки, розвинуто методологію її аналізу та виявлено критичні 

чинники фінансової безпеки України в сучасних умовах. У межах науково-

дослідної роботи кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки 

Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи 

Національного банку України “Сучасні напрями та механізми модернізації 
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фінансової системи України” (реєстраційний номер 0115 U 002173) автором 

досліджено проблеми еволюції інститутів фінансової системи в контексті 

досягнення безпеки економічними суб’єктами. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертації є удосконалення й 

розвиток методології аналізу та стратегічних орієнтирів фінасової безпеки 

для підвищення якості рішень державних органів і суб’єктів господарювання 

у сфері управління фінансовою безпекою України на різних рівнях. 

Досягнення вказаної мети передбачало вирішення таких завдань: 

– з’ясувати сутність фінансової безпеки і стратегічні орієнтири для 

оцінювання її рівня та ухвалення відповідних управлінських рішень; 

– уточнити й доповнити принципи та поняття, систематизувати 

інструментарій методології аналізу фінансової безпеки; 

– розвинути систематизацію видів і чинників фінансової безпеки; 

– виявити характеристики, види й чинники фінансових конфліктів; 

– розкрити складові фінансової компетентності з уточненням критерів 

її оцінювання, зокрема, для учасників ринків ліквідних активів; 

– розробити модель для аналізу поведінки суб’єктів нелегального 

підприємництва щодо розподілу коштів між легальним і 

нелегальним секторами економіки; 

– обґрунтувати класифікації фінансових операцій та угод з позицій 

фінансової безпеки; 

– систематизувати критерії ризик-орієнтованого підходу у сфері 

виявлення сумнівних фінансових операцій; 

– удосконалити систему міжвідомчого обміну знаннями з проблем 

фінансового моніторингу та контролю; 

– сформувати математичний інструментарій аналізу впливу 

нелегальних фінансів на економіку; 

– розробити економіко-математичні засоби діагностики фінансових 

процесів на предмет функціонування фінансових пірамід і 

прогнозування моменту їх краху; 
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– запропонувати принципи і структурно-логічну модель концепції 

фінансової безпеки України в умовах глобалізації економічних 

відносин. 

Об’єктом дослідження є фінансова система України з урахуванням її 

зв’язків з іншими секторами вітчизняної та світової економіки. 

Предметом дослідження виступають теоретико-методологічні засади 

фінансової безпеки і науково-прикладні аспекти підвищення якості рішень у 

сфері управління нею з урахуванням впливу різноманітних загроз. 

Методи дослідження. Для досягнення мети й розв’язання поставлених 

завдань у роботі застосовані такі методи дослідження: історичний, 

абстрагування, узагальнення та деталізації – для дослідження сутності 

фінансової безпеки, розвитку її стратегічних орієнтирів та обґрунтування 

принципів і понятійного апарату концепції фінансової безпеки України; 

порівняння та систематизація – для розвитку класифікацій видів і чинників 

фінансової безпеки, фінансових операцій та угод у контексті її досягнення; 

аналіз і синтез, індукція та дедукція – в удосконаленні принципів і понять, 

систематизації інструментарію методології аналізу фінансової безпеки; 

порівняння й деталізації – у розкритті складових фінансової компетентності, 

уточненні критеріїв її оцінки; економіко-математичне моделювання – для 

побудови моделей впливу нелегальних фінансів на економіку, 

функціонування фінансових пірамід, поведінки суб’єктів нелегального 

підприємництва щодо розподілу коштів між легальним та нелегальним 

секторами економіки; абстрагування, групування, аналіз і синтез – для 

розвитку знання характеристик, видів і чинників фінансових конфліктів, 

систематизації критеріїв ризик-орієнтованого підходу в сфері виявлення 

сумнівних фінансових операцій, удосконаленні системи міжвідомчого обміну 

знаннями з проблем фінансового моніторингу й контролю. 

Інформаційною базою дослідження слугували законодавчі акти 

Верховної Ради України, укази Президента України, нормативні акти 

Кабінету Міністрів України та інших центральних органів влади нашої 
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держави, стратегічні й програмні документи з питань внутрішнього і 

зовнішнього становища та перспектив розвитку України, вітчизняна й 

зарубіжна економічна література, офіційні публікації державних органів 

України, а також власні аналітичні розрахунки й дослідження автора. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у доповненні, 

систематизації й узагальненні теоретико-методологічних основ управління 

фінансовою безпекою країни, а також у виявленні можливостей та 

обґрунтуванні напрямів підвищення її рівня в Україні. 

На захист винесено основні наукові результати, які становлять 

особистий здобуток дисертанта: 

вперше: 

– сформульовано людиноцентричний інституційний принцип, згідно 

якого фінансова безпека країни визначається переважно поширенням певних 

моделей фінансової поведінки людей, а не регуляторними, зокрема, 

фінансовими інститутами державного рівня; обґрунтовано, що компетентні 

індивіди здатні обмежувати конфліктний потенціал фінансових угод, 

забезпечуючи позитивні мікро- та макрорівневі економічні ефекти; 

– запропоновано економіко-математичну модель впливу нелегальних 

фінансів на економіку, яка відображає взаємозв’язки корупції, безробіття, 

компетентності економічних суб’єктів у сфері розподілу благ, 

продуктивності праці індивідів у секторі виробництва; вказана модель 

допомагає аналізувати і прогнозувати фінансово-економічні процеси з 

урахуванням складності й нелінійності їх взаємодій у контексті загальної 

ділової активності в економіці та загроз соціальних потрясінь; 

– побудовано імітаційну модель функціонування фінансової піраміди 

з використанням показника атакуючого потенціалу; відповідна модель дає 

змогу розділити час існування фінансової піраміди на дискретні періоди та 

шляхом ітерацій на основі системи формул розраховувати динаміку 

заощаджень економічних суб’єктів, обсягу ресурсів фінансової піраміди, 

доходу її організаторів, момент краху тощо; 
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удосконалено: 

– принципи і понятійний апарат методології, класифікацію методів 

аналізу фінансової безпеки в розрізі таких складових: 

принцип критичної ланки, який синтезовано на основі принципів 

слабкої і сильної ланок; під критичною ланкою розуміється елемент або 

характеристика системи, що суттєво впливає на рівень її безпеки (критична 

ланка залежно від обставин може виявитись слабкою чи сильною); в 

існуючих методах оцінювання рівня безпеки часто використовують 

інтегральні показники, тоді як вирішальним чинником може стати критична 

ланка, жодним чином не врахована певною методикою; 

загроза фінансовій безпеці з акцентуванням уваги на суб’єктивному 

характері цього явища та його здатності негативно впливати на фінансові 

можливості функціонування ділової одиниці; 

трансакційні фінансові втрати як зменшення власних фінансових 

ресурсів або зростання боргів ділової одиниці, які, на відміну від 

трансакційних витрат, не мають позитивного економічного ефекту; також 

втрати не тотожні збиткам як перевищенню витрат над доходами; 

управління фінансовою безпекою як цілеспрямований вплив на рівень 

конфліктного потенціалу фінансових угод; такий погляд, на відміну від 

існуючих, зосереджує увагу на конфліктах як чинниках фінансової безпеки; 

виокремлення трьох груп методів дослідження проблем фінансової 

безпеки: 1) виявлення, 2) систематизації, 3) оцінки впливу чинників; такий 

поділ, порівняно з існуючими, дає змогу обґрунтувати й висвітлити 

пріоритетні методи досліджень фінансової безпеки та конкретизувати їх 

призначення; 

– модель поведінки суб’єктів нелегального підприємництва щодо 

розподілу коштів між легальним і нелегальним секторами економіки, в якій 

враховано сподівані дохідності операцій, ймовірність виявлення 

нелегалізованих активів та операцій з їх відмивання, обсяги активів певного 

індивіда та суми санкцій з боку держави. Це дало змогу, на відміну від 
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існуючих моделей, пояснити особливості різних країн, оскільки в деяких з 

них переважає практика відмивання доходів незаконного походження, 

натомість в Україні домінує тенденція конвертування безготівкових грошей у 

готівкові для використання у сфері нелегального обігу; 

– систему міжвідомчого обміну знаннями з проблем фінансового 

моніторингу й контролю шляхом виокремлення спільних і специфічних 

елементів моніторингу, аудиту, ревізії та розслідування; виявлено, що до 

спільних елементів належать: перелік значущих ознак відповідних процесів 

та явищ, склад потенційних носіїв інформації, типові версії, обставини, що 

підлягають з’ясуванню по справі, критерії достовірності інформації; до 

специфічних елементів належать: критерії суттєвості та вимоги щодо 

точності висновків, перелік передбачених законодавством організаційно-

правових процедур і спеціальних заходів, документальне оформлення 

результатів та правовий статус відповідних документів. Це дало змогу 

підвищити, порівняно з попередньою практикою обміну досвідом, 

ефективність професійної підготовки фахівців у сфері запобігання та 

протидії незаконним фінансовим операціям; 

– критерії оцінки компетентності трейдерів на ліквідних фінансових 

ринках, які, на відміну від існуючих, дають змогу обґрунтувати мінімально 

необхідну частку точних прогнозів та порівняти із нею фактичні результати 

діяльності трейдера з урахуванням мінливості цін фінансових інструментів, 

трансакційних витрат на здійснення операцій, стратегії учасника ринку; 

отримали подальший розвиток: 

– розкриття характеристик і видів фінансових конфліктів, а саме: 

виділено ресурсо-орієнтовані та статус-орієнтовані фінансові конфлікти; 

ресурсо-орієнтовані конфлікти пов’язані з отриманням ресурсів, необхідних 

для функціонування суб’єктів господарювання, а статус-орієнтовані – 

можливостями впливу на інших суб’єктів; обґрунтовано, що фінансові 

конфлікти, порівняно з іншими видами конфліктів, характеризуються 

наявністю певної фінансової угоди, що може бути як засобом досягнення цілі, 
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так і предметом конфлікту; виділено низку критеріїв оцінки конфліктного 

потенціалу фінансових угод: справедливість взаємних прав та обов’язків 

учасників, вплив на економічну ефективність їх діяльності, вразливість 

фінансового стану учасників при зміні деяких характеристик економічного 

середовища (валютного курсу, процентної ставки тощо), готовність 

учасників угоди її виконувати, зв’язок з інтересами осіб, які не є учасниками 

угоди. Такі напрацювання, порівняно з існуючими, дали змогу підвищити 

ефективність аналізу конфліктів як важливих чинників фінансової безпеки; 

– висвітлення змісту фінансової безпеки шляхом ширшого 

використання конфліктологічних ідей у її дослідженні, а саме: запропоновано 

розглядати фінансову безпеку як узагальнену характеристику можливих 

наслідків конфлікту інтересів учасників фінансових угод, яка обернено 

залежить від гостроти конфлікту й величини можливої шкоди від його 

розгортання; сформульовано головні критерії оцінювання рівня фінансової 

безпеки у конкретній ситуації: достатність фінансових ресурсів для покриття 

поточних потреб, захищеність фінансових прав, рівень боргової незалежності, 

кооперативний чи конфліктний характер взаємозв’язків учасників 

фінансових угод, рівень компетентності осіб, від яких залежить фінансовий 

стан ділових одиниць, можливість діяти у напрямі обмеження фінансових 

втрат від конфлікту інтересів і некомпетентності; виділено три групи 

стратегічних орієнтирів фінансової безпеки, які можуть бути застосовані як 

на мікро-, так і на макрорівні: цільові орієнтири (якісні та кількісні); важливі 

загрози; ресурси та шляхи розв’язання проблем фінансової безпеки. Такий 

погляд, порівняно з існуючими, більшою мірою сприяє посиленню 

взаємозв’язків наукових досліджень фінансової безпеки з прикладними її 

проблемами в Україні; 

– систематизація видів і чинників фінансової безпеки, а саме: 

з погляду об’єктів управління і дослідження, запропоновано виділяти 

два відносно самостійних види фінансової безпеки: операційну і боргову 

безпеки (операційна безпека стосується суб’єктивних чинників, що можуть 
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спричинити негативні відхилення від запланованих фінансових показників 

функціонування держави й суб’єктів господарювання, а боргова пов’язана із 

загрозою банкрутства чи потрапляння під надмірний вплив кредитора). 

Такий поділ, порівняно з існуючими, більш узагальнений і, разом з тим, може 

бути застосований до різних практичних ситуацій; 

класифіковано чинники фінансової безпеки за такими ознаками: за 

сферою дії: зовнішні і внутрішні; за характеристиками суб’єкта: мотиви й 

можливості; за ресурсною невідповідністю: дефіцит і надлишок ресурсів; за 

стабільністю існування: системні (стратегічні) й ситуативні (тактичні); за 

рівнем поширення: одиничні та масові; за масштабами дії: національні й 

міжнародні; за елементами фінансової системи: суб’єкти фінансових 

відносин, фінансові методи, фінансові важелі, фінансові норми, фінансові 

повідомлення, технічні та програмні засоби фінансової діяльності; за 

відображенням форм конфліктів у законодавстві: відображені і 

невідображені; за критичністю впливу: критичні й некритичні; за зв’язком з 

іншими факторами: автономні, комбіновані, синергетичні; за актуальністю: 

актуальні та потенційні; відповідна класифікація, на відміну від поширених 

класифікацій загроз, враховує можливість як позитивного, так і негативного 

впливу окремих чинників на фінансову безпеку залежно від обставин та 

виявленню загроз фінансовій безпеці й чинників їх нейтралізації; 

обґрунтовано класифікацію фінансових важелів з погляду фінансової 

безпеки держави, а саме: за відповідністю законодавству: легальні й 

нелегальні; за сферою виникнення: зовнішні і внутрішні; за способом 

вираження: кількісні, структурні, якісні; за особливістю природи: реальні й 

номінальні; за суб’єктом чи об’єктом протистояння: власні, партнера по 

коаліції, протилежної сторони конфлікту, економічного середовища; за 

реакцією: стимулюючі і стримуючі; за характером впливу: потенційні й 

актуальні. Запропонована класифікація, на відміну від існуючих, орієнтована 

на проблеми фінансової безпеки й підвищує ефективність заходів 

нейтралізації відповідних загроз; 
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– класифікація операцій та угод з позицій фінансової безпеки, а саме: 

запропоновано класифікацію операцій з відмивання нелегальних 

доходів за стратегічним і тактичним цільовим призначенням, а саме: до 

стратегічних цілей відмивання можуть належати: споживання, зниження 

ризиків кримінальних заощаджень, інвестування, підкуп, збільшення 

політичного впливу, досягнення синергетичного ефекту від поєднання 

легального та злочинного бізнесу; до тактичних – приховування ознак 

походження доходів з нелегальних джерел, створення видимості законності 

отримання доходів, маскування осіб, що отримують незаконні доходи та 

здійснюють сам процес відмивання, ухилення від сплати податків, 

забезпечення зручного й оперативного доступу до грошей, одержаних з 

нелегальних джерел, створення умов для безпечного і зручного їх 

використання, створення умов для безпечного інвестування в легальний 

бізнес. Така класифікація, порівняно з іншими, охоплює ширше коло аспектів 

проблеми відмивання доходів і сприяє підвищенню ефективності 

аналітичних заходів фінансового моніторингу й контролю; 

розширено класифікацію фінансових інструментів (угод) з позицій 

фінансової безпеки, а саме за ознаками вигідності й добровільності участі: 

угоди, в яких вигідно брати участь на добровільних засадах; невигідні угоди, 

яких можна уникнути; невигідні угоди, які нав’язані домінуючою стороною 

конфлікту. Запропонована класифікація, на відміну від існуючих, орієнтована 

на проблеми фінансової безпеки й висвітлює резерви підвищення її рівня 

діловими одиницями на практиці; 

– систематизація критеріїв ризик-орієнтованого підходу у сфері 

виявлення сумнівних фінансових операцій, а саме: за суб’єктом 

господарювання, що використовується; за видом активів; за особливостями 

оформлення фінансових документів, з погляду повноти інформації; за 

особою платника і вигодоотримувача; за видом законної операції, під яку 

маскується незаконна; за зв’язком операції з територією; за часом; за 

особливостями зафіксованих цін; за відповідністю звичайним способам 
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проведення операцій; за характером фінансових результатів операції; за 

відображенням у нормативно-правовій базі; за участю представників або 

посередників; за способом оформлення права володіння, користування чи 

розпорядження; за пов’язаністю учасників операції; за ступенем виконання 

угоди; за узгодженістю інформації про операцію з різних джерел. Така 

класифікація детальніша, порівняно з існуючими, та допомагає ефективніше 

здійснювати фінансовий моніторинг і контроль. 

Теоретичне значення результатів дослідження полягає у розвитку 

факторного аналізу фінансової безпеки в контексті інституційної економічної 

науки та поведінкових фінансів і розширенні кола моделей для дослідження 

проблем фінансової безпеки держави й суб’єктів господарювання. 

Науково-методичні положення дисертації використано у навчальному 

процесі економічного факультету Львівського національного університету 

імені Івана Франка у викладанні дисциплін: “Фінансова безпека”, “Методи 

наукових досліджень”, “Фінансовий ринок”, “Ринок фінансових послуг”, 

“Фінансова санація і банкрутство підприємств” (довідка ғ 4451-Н 

від 21.10.2014 р.). Результати дисертації також використано у навчальному 

процесі Львівського інституту банківської справи Університету банківської 

справи Національного банку України при викладанні дисциплін: 

“Фінансовий моніторинг”, “Фінансовий моніторинг у банку”, “Організація та 

управління фінансово-економічною безпекою банків та фінансових установ” 

(довідка ғ 01-015/1026 від 03.11.2014 р.). 

Практичне значення отриманих результатів. Окремі положення, 

висновки та рекомендації дисертації впроваджено в діяльність низки установ 

та організацій України. 

Комітетом Верховної Ради України з питань боротьби з організованою 

злочинністю і корупцією у процесі підготовки правових і програмних 

документів використано: модель взаємозв’язків корупції, безробіття, 

компетентності і продуктивності праці; класифікації ознак сумнівних 

операцій і фінансових важелів з погляду національної безпеки (акт ВРУ 
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ғ 02/11/14/33 від 12.11.2014 р.). 

У навчальний процес “Навчально-методичного центру перепідготовки 

та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в 

сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним 

шляхом, і фінансуванням тероризму” Державної служби фінансового 

моніторингу України впроваджені класифікації: сумнівних фінансових 

операцій, фінансових важелів з погляду фінансової безпеки держави, цілей 

суб’єктів нелегального підприємництва у сфері відмивання доходів. Для 

підвищення ефективності взаємодії суб’єктів первинного фінансового 

моніторингу й державних органів слухачів спецкурсів знайомлять із 

систематизацією спільних елементів й особливостей моніторингу, аудиту, 

ревізії та розслідування (акт ғ 691/9100 від 29.12.2012 р.). 

Для виявлення цінових маніпулювань на ринку цінних паперів, 

прогнозування й запобігання неплатоспроможності інститутів спільного 

інвестування використовується модель функціонування фінансових пірамід; 

у систему контролю учасників ринку цінних паперів як суб’єктів первинного 

фінансового моніторингу впроваджена класифікація сумнівних фінансових 

операцій; в системі підготовки та регулювання діяльності учасників ринку 

цінних паперів використовується система критеріїв компетентності трейдера 

(акт Західного регіонального управління Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку ғ 04-1/170 від 13.02.2013 р.). 

У методичному забезпеченні прогнозно-аналітичної роботи 

Львівського обласного центру зайнятості Державного центру зайнятості 

Міністерства соціальної політики України використано модель 

взаємозв’язків корупції, безробіття, компетентності і продуктивності праці 

(довідка ғ 11-206/0-15 від 21.01.2015 р.). 

В управлінні ризиками й системі фінансового моніторингу 

ПАТ “Кредобанк” (довідка ғ14-2990/14 від 12.01.2015 р.) і ПАТ “Банк 

інвестицій та заощаджень” (довідка ғ 109/10/35 від 10.03.2015 р.) 

використано класифікації сумнівних фінансових операцій. 
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Для оцінки рівня кваліфікації відповідного персоналу ПАТ 

“Діамантбанк” використано критерії оцінки компетентності трейдерів на 

ліквідних фінансових ринках (довідка ғ ЛД-53/15 від 21.01.2015 р.). 

У методичний інструментарій аналізу ризиків фінансових інвестицій 

ПрАТ Страхова компанія “ВУСО” включено модель прогнозування моменту 

краху фінансової піраміди з метою уникнення небезпечних вкладень (довідка 

ғ 45 від 11.03.2015 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою 

працею здобувача, у якій викладено власний підхід автора до вирішення 

проблем фінансової безпеки України. Особистий внесок автора у праці, 

підготовлені у співавторстві, відображено у списку опублікованих матеріалів. 

Апробація результатів дисертаційної роботи. Основні теоретичні й 

методологічні положення роботи доповідались, обговорювались та отримали 

позитивну оцінку на наукових конференціях, зокрема таких: 

а) міжнародних – “Економічна система України. Минуле, сучасне, 

майбутнє” (м. Львів, 2005 р.); “Проблеми розвитку фінансової системи 

України в умовах глобалізації” (м. Сімферополь, 2007 р.); “Управління 

підприємством: проблеми та шляхи їх розв’язання” (м. Севастополь, 2009 р.); 

“Science and education in Australia, America and Eurasia: fundamental and 

applied science” (Melbourn, 2014); “Development of Science, Education and 

Culture” (London, 2014); 

б) всеукраїнських – “Сучасні аспекти фінансового управління 

економічними процесами” (м. Севастополь, 2005 р., 2006 р., 2007 р.); 

Міжвузівська науково-технічна конференція науково-педагогічних 

працівників при НУ “Львівська політехніка” (м. Львів, 2006 р.); “Засоби 

фінансового забезпечення стійкого економічного розвитку” (м. Севастополь, 

2009 р.); “Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи 

України” (м. Київ, 2012 р.); “Фінансова безпека України: проблеми та 

пріоритети забезпечення” (м. Івано-Франківськ, 2013 р.); “Потенціал стійкого 
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розвитку та фінансова безпека соціально-економічних систем” 

(м. Сімферополь, 2013 р.). 

Публікації. Основні результати дисертації опубліковані у 51 науковій 

праці, серед яких дві одноосібні монографії загальним обсягом 39,5 д.а., одна 

монографія у співавторстві (особисто автору належить 3,5 д.а.), два 

навчальних посібники і підручник у співавторстві з грифом МОН України 

(особисто автору належить 7,7 д.а.), 28 статей у наукових фахових виданнях 

України й інших держав (12,64 д.а., особисто автору належить 8,4 д.а.), 4 в 

інших наукових виданнях України (2 д.а., особисто автору належить 1,25 д.а.), 

13 тез доповідей на конференціях (2 д.а., особисто автору належить 1,75 д.а.). 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 

п’ятьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. 

Загальний обсяг дисертації становить 383 сторінок друкованого тексту. 

Дисертація містить 12 таблиць, 58 рисунків та 19 додатків. Список 

використаних джерел включає 299 найменувань. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ФІНАНСОВОЇ 

БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У ГЛОБАЛЬНОМУ КОНКУРЕНТНОМУ 

СЕРЕДОВИЩІ 

1.1. Сутнісні характеристики фінансової безпеки національної 

економіки 

 

До фундаментальних умов існування держави, яка дбає про 

забезпечення нормального життя свого народу в середовищі міжнародних і 

внутрішніх конфліктів, належить економічна безпека. Нині традиційна війна 

замінена різними формами прихованого, зовні цивілізованого, однак, по суті, 

надзвичайно цинічного протистояння, серед яких провідну роль відіграє 

використання арсеналу фінансових інструментів. А конфлікти, що мають 

економічне підгрунтя, можуть переростати у специфічні збройні 

протистояння, названі іррегулярними або гібридними війнами. 

Водночас із допомогою загальновідомих теорій не вдається ефективно 

аналізувати й прогнозувати процеси формування державного боргу, 

валютного курсу, фінансової кризи тощо. Тому за умов глобалізації 

економіки й підвищення її вразливості до кризових явищ формування та 

реалізація концепції фінансової безпеки України набувають 

першочергового значення. 

Узагальнюючи творчий доробок вітчизняних науковців із проблем 

економічної та фінансової безпеки варто відзначити наступне. У монографії 

В. Мунтіяна [120] викладені результати наукового дослідження економічної 

безпеки України, а саме: її місця серед складових національної безпеки, 

чинників, напрямів забезпечення. Робота містить детальний аналіз 

початкового етапу реформування економіки України, дослідження чинників 

економічної кризи, пропозиції щодо макро- та мікрорівневих структурних 

перетворень господарської системи України. 

У наукових працях О. Барановського фінансова безпека виділена як 
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важлива складова безпеки економічної [13; 14]. Сама ж фінансова безпека 

розглядається багатоаспектно з урахуванням низки проблем: грошового 

обігу, інфляційної та бюджетної безпеки, державного боргу, валютних 

відносин, інвестицій тощо. Водночас О. Барановський пропонує широке 

коло ознак класифікації видів фінансової безпеки (див. додаток А) й 

відповідних загроз (див. додаток Б). Окрім дослідження фінансової безпеки 

держави, учений здійснює аналіз проблем функціонування банківської 

системи України, безпеки страхового ринку та ринку цінних паперів. 

Значну увагу приділяє О. Барановський проблемі відмивання доходів, 

одержаних злочинним шляхом [12]. 

М. Єрмошенко досліджує взаємозв’язки економічної незалежності 

України із політичними та правовими аспектами існування держави. Вчений 

здійснив оцінку місця й ролі фінансової безпеки у структурі національної 

безпеки держави та в системі її міжнародної економічної безпеки, дослідив 

відповідний понятійний апарат, принципи й методи. Також М. Єрмошенко, 

розглянувши низку індикаторів, підкреслив важливість інформаційного та 

прогнозно-аналітичного чинників фінансової безпеки [55; 56]. 

Г. Пастернак-Таранушенко звертається до поняття екосистейту – науки 

про формування економічної безпеки держави. Учений використовує 

широкий спектр сучасних інструментів наукового дослідження: синергетику, 

кваліджметрію, крементацію, теорію потенційних конфліктів тощо [135]. 

В. Предборський розглядає тіньову економіку як одну з найважливіших 

загроз економічній безпеці, досліджує особливості тінізації господарського 

життя та шляхи її обмеження [169]. 

З. Варналій, М. Камлик, С. Ніколаюк і Д. Никифорчук систематизують 

наукові та практичні розробки з проблем безпеки суб’єктів підприємницької 

діяльності та державної політики у сфері економічної безпеки [29; 54; 71; 

127]. 

І. Бланк на основі комплексного підходу актуалізує коло основних 

проблем управління фінансовою безпекою підприємства, висвітлює 
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теоретичну базу управління нею, формулюючи його сутність, завдання та 

функції, методологічний інструментарій [19]. 

В. Грушко, С. Лаптєв, Л. Кошембар зосередили увагу на податкових 

аспектах фінансової безпеки суб’єктів господарювання [45]. 

З повагою оцінюючи внесок згаданих вище та багато інших 

дослідників [30; 46; 49; 57; 74; 76; 78; 114; 116; 126; 128; 221; 227; 234; 237; 

250] у вирішення проблем як економічної безпеки загалом, так і фінансової 

безпеки, зокрема, все ж таки варто відзначити часте ототожнення проблем 

фінансової безпеки як із проблемами макроекономічного регулювання, так і з 

проблемами фінансового менеджменту підприємств. У теоретичній площині 

це ставить питання про доцільність виділення фінансової безпеки як 

окремого предмету дослідження, а в практичній – сприяє розпорошенню 

відповідальності за конкретні проблеми фінансової безпеки серед різних 

органів управління. Варто відзначити досить широкий спектр поглядів різних 

дослідників на сутність безпеки. Чимало авторів розуміють під безпекою 

стан або ж комплекс умов захищеності певної системи чи життєво важливих 

інтересів особи, суспільства й держави від внутрішніх і зовнішніх загроз. 

Водночас у науковій літературі можна зустріти й багато інших характеристик 

безпеки, приміром, здатність до розвитку й самовідтворення [76]. 

До ідейних основ дослідження фінансової безпеки необхідно залучити 

понятійний апарат інституціоналізму [129; 244], який враховує культурні 

чинники, їх вплив на інформаційний простір суспільства й ухвалення рішень 

окремими особами. Культура визначає як характер взаємодії між окремими 

людьми, так і їх відношення до загальносуспільних проблем. На нашу думку, 

проблеми безпеки варто досліджувати, передусім, в контексті інтересів 

різних суб’єктів, а не з погляду збереження різних систем [148, с. 285]. 

Водночас серед дослідників відсутнє єдине бачення поняття інтересу. 

Загалом інтереси пов’язують з потребами, однак не ототожнюють з ними. 

Зокрема, існує трактування інтересу як системи потреб. Згідно таких 

поглядів, інтерес, відображаючи єдність всіх потреб, спрямований на 



 23 

відносини й життєві умови загалом, тоді як потреби орієнтовані на предметні 

цілі. Також можна зустріти бачення інтересу як об’єктивного спонукального 

мотиву діяльності, як форми прояву потреби. У даній роботі ми вважаємо, 

що інтерес – це усвідомлена потреба або система потреб. 

У структурі економічних інтересів залежно від суб’єктів можна 

виділити інтереси індивіда, корпорації, суспільства, держави. Реальним 

носієм будь-якого інтересу завжди є індивід. Як самостійного явища інтересу 

групи не існує. Є різні приватні інтереси членів групи, які при взаємодії 

породжують певний усереднений результат, котрий однак не можна 

розглядати просто як “середньозважену величину” різних інтересів. Рівень 

інтересу однієї групи, зазвичай, відрізняється від рівня інтересу іншої групи, 

суспільства загалом. Помилковою є думка про груповий інтерес як істотну й 

стабільну характеристику. Насправді вона мінлива й несуттєва. Зі зміною 

складу групи або інтересів хоча б одного її члена рівень групового інтересу 

зміниться. Реальним поєднанням інтересів може бути лише включення 

окремим індивідом інтересів інших індивідів, груп у коло своїх інтересів. 

До фінансових інтересів можна віднести ті, які пов’язані з фінансовими 

угодами. З одного боку, інтереси можуть бути чинниками виникнення й 

розвитку відносин, з іншого, – характер фінансових відносин визначає рівень 

реалізації фінансових інтересів. Проблема співвідношення та пріоритетності 

фінансових інтересів суб’єктів господарювання залишається дискусійною. 

Механізм їх поєднання визначається системою інститутів економічної 

системи. Загальними підходами до об’єднання інтересів є підпорядкування й 

узгодження. На практиці не вдається досягти повної відповідності інтересів 

різних суб’єктів, що породжує конфлікти й проблеми безпеки, зокрема, 

фінансової. З допомогою деяких прийомів управління й комунікації можна 

знижувати рівень невідповідності інтересів. Разом з тим, у деяких ситуаціях 

інтереси однієї сторони можуть бути реалізовані лише в результаті перемоги 

над іншою, що простимулювало розвиток методів дослідження взаємодії 

конфліктних стратегій. 
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Водночас дослідники не завжди відображають проблему інтересів у 

визначеннях фінансової безпеки. Розглянемо деякі визначення фінансової 

безпеки, що висвітлені у науковій літературі та нормативній базі. Під 

фінансовою безпекою деякі автори розуміють такий стан фінансової системи, 

який характеризується її стійкістю до негативних впливів, або стан 

фінансової системи, який забезпечує ефективність та стійкість економіки. 

“Під фінансовою безпекою слід розуміти такий стан фінансової, 

грошово-кредитної, валютної, банківської, бюджетної, податкової систем, 

який характеризується збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх 

негативних впливів, здатністю забезпечити ефективне функціонування 

національної економічної системи та економічне зростання” [250]. 

У Методиці розрахунку рівня економічної безпеки України від 02.03.2007 

р. міститься дуже схоже визначення: “Фінансова безпека – це такий стан 

бюджетної, грошово-кредитної, банківської, валютної системи та фінансових 

ринків, який характеризується збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і 

зовнішніх негативних загроз, здатністю забезпечити ефективне функціонування 

національної економічної системи та економічне зростання” [110]. 

У Методичних рекомендаціях щодо розрахунку рівня економічної 

безпеки України від 29.10.2013 р., які замінили попередню методику, 

визначення фінансової безпеки оновлено: “Фінансова безпека – це стан 

фінансової системи країни, за якого створюються необхідні фінансові умови 

для стабільного соціально-економічного розвитку країни, забезпечується її 

стійкість до фінансових шоків та дисбалансів, створюються умови для 

збереження цілісності та єдності фінансової системи країни” [187]. 

“Під фінансовою безпекою слід розуміти стан фінансової, грошово-

кредитної, валютної, банківської, бюджетної, податкової системи, який 

характеризується спроможністю держави забезпечити ефективне 

функціонування національної економічної системи, її структурну 

збалансованість, стійкість до внутрішніх і зовнішніх негативних впливів” [46]. 

Існують також інші погляди на фінансову безпеку, згідно з якими 
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об’єктом захисту є не фінансова чи економічна система, а інтереси певних 

осіб. Такий підхід передбачає допустимість навіть суттєвої трансформації 

фінансової системи в інтересах людей, на противагу намаганням зберегти 

фінансову систему в існуючій формі за будь-яких умов. 

“Фінансова безпека – це захищеність фінансових інтересів суб’єктів 

господарювання на усіх рівнях фінансових відносин, забезпеченість 

домашніх господарств, підприємств, організацій і установ, регіонів, галузей, 

секторів економіки, держави фінансовими ресурсами, достатніми для 

задоволення їх потреб і виконання існуючих зобов’язань” [78]. 

“Під фінансовою безпекою слід розуміти такий стан фінансово-

кредитної сфери держави, який характеризується збалансованістю і якістю 

системної сукупності фінансових інструментів, технологій і послуг, 

стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негативних чинників (загроз), здатністю 

цієї сфери забезпечувати захист національних фінансових інтересів, достатні 

обсяги фінансових ресурсів для всіх суб’єктів господарювання і населення 

загалом” [55]. 

“Сутність фінансової безпеки країни полягає у захисті державних 

інтересів фінансово-кредитної сфери держави від впливу внутрішніх і 

зовнішніх загроз… Критерієм фінансової безпеки держави є стабільний, 

збалансований розвиток фінансової, грошово-кредитної, валютної, 

банківської, бюджетної, податкової, розрахункової, інвестиційної та 

фондової систем, а також ціноутворення, що характеризується стійкістю до 

внутрішніх і зовнішніх негативних впливів, здатністю забезпечити ефективне 

функціонування економіки країни. Об’єктом фінансової безпеки держави є 

територія країни та її фінансово-кредитна інфраструктура” [263]. 

На думку О. Барановського, “фінансова безпека – це: 

– важлива складова частина економічної безпеки держави, що 

базується на незалежності, ефективності і конкурентоспроможності 

фінансово-кредитної сфери України, яка відображається через 

систему критеріїв і показників її стану, що характеризують 
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збалансованість фінансів, достатню ліквідність активів і наявність 

необхідних грошових і золотовалютних резервів; 

– ступінь захищеності фінансових інтересів на усіх рівнях фінансових 

відносин; 

– рівень забезпеченості громадянина, домашнього господарства, 

верств населення, підприємства, організації, установи, регіону, 

галузі, сектора економіки, ринку, держави, суспільства, 

міждержавних утворень, світового співтовариства фінансовими 

ресурсами, достатніми для задоволення їх потреб і виконання 

існуючих зобов`язань; 

– стан фінансової, грошово-кредитної, валютної, банківської, 

бюджетної, податкової, розрахункової, інвестиційної, митно-

тарифної та фондової систем, а також системи ціноутворення, який 

характеризується збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і 

зовнішніх негативних впливів, здатністю відвернути зовнішню 

фінансову експансію, забезпечити фінансову стійкість (стабільність), 

ефективне функціонування національної економічної системи та 

економічне зростання; 

– стан фінансових потоків в економіці, що характеризується 

збалансованістю і наявністю апробованих механізмів регулювання і 

саморегулювання; 

– якість фінансових інструментів і послуг, що запобігає негативному 

впливу можливих прорахунків і прямих зловживань на фінансовий 

стан наявних і потенційних клієнтів, а також гарантує (у разі 

потреби) повернення вкладених коштів” [14, с. 28]. 

У практичній площині можна виділити різні аспекти фінансової безпеки. 

З погляду різних аспектів, фінансова безпека – це [159, с. 14]: 

1) ситуація, коли особа не перебуває у борговій залежності; 

2) можливість уникнення втрат при використанні фінансових 

інструментів; 
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3) ситуація, коли особа має у розпорядженні достатньо фінансових 

інструментів, у першу чергу, грошей для отримання необхідних їй ресурсів, 

наприклад, продуктів харчування, від інших членів суспільства (ситуація 

дефіциту продуктів харчування для всього суспільства пов’язана із 

продовольчою небезпекою, а неможливість їх придбання окремими особами, 

коли продуктів, у принципі, вистачає на всіх, – із фінансовою); 

4) відповідність між правами й обов’язками певної особи, які зумовлені 

існуванням фінансових інструментів. 

При виборі інструментарію вивчення проблем фінансової безпеки 

можуть бути окреслені дилеми щодо пріоритетності, по-перше, статичного і 

динамічного підходів, по-друге, макро- та мікрорівневого. За результатами 

дослідження практичних проблем і різноманітних теоретичних розробок 

нами виявлено, що досить успішно вказані дилеми можна розв’язати на 

основі ідей еволюційної економіки. Засновником еволюційного напряму в 

економіці вважають Й. Шумпетера, який стверджував про наявність в 

економічній системі джерела енергії, що порушує рівновагу [253, с. 52]. 

Разом з тим, елементи еволюційних ідей можна простежити ще в працях 

А. Сміта, Т. Мальтуса, К. Маркса. В руслі еволюційного підходу 

економічний розвиток розглядають як спонтанний, самовідтворювальний і 

незворотний процес, який досліджують з допомогою динамічних методів. На 

макрорівні вплив попередніх станів економіки пояснити досить просто: 

заощадження, мобілізовані раніше, безпосередньо впливають на інвестиції в 

наступні періоди. Згідно неокласичної теорії, на мікрорівні поведінка 

споживача не залежить від прийнятих ним раніше рішень, а визначається 

виключно максимізацією корисності. Еволюціоністи ж стверджують, що й на 

рівні ухвалення індивідуальних рішень має значення вплив історії. 

На думку еволюціоністів, будь-яке економічне явище відображає вплив 

широкого кола культурних, політичних, природних та інших чинників, а не 

просто обсяг залучених ресурсів і рівень відносних цін. Тому в еволюційній 

теорії надзвичайно актуалізована проблема зв’язків. Ми пропонуємо 
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узагальнене бачення системи зв’язків чинників та ознак у контексті проблем 

фінансової безпеки, висвітлене на рис. 1.1 [160, с. 10]. 
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Рис. 1.1. Зв’язки чинників та ознак проблем фінансової безпеки 
Джерело: складено автором 
 

Американський економіст Д. Норт акцентує увагу на двосторонньому 

характері взаємодії інститутів і сприйняття індивідами власних інтересів 

[129]. Інститути задають межі сприйняття інтересів, але водночас індивіди 

здатні змінити інституційні рамки. Елементи економічної поведінки можуть 

поширюватись шляхом імітації одними суб’єктами поведінки інших, навіть 

якщо між ними значні просторові й часові відстані. Таким чином, певні 

особливості поведінки навіть одного суб’єкта господарювання з часом 

можуть спричинити навіть макроекономічні ефекти. 

Цікаво, що ключові постаті еволюційної економічної теорії Р. Нельсон 

та С. Уінтер визнали, що побудовані ними математичні моделі не можна 

застосовувати для макрорівневих досліджень [124]. Це значно обмежує 

застосовність відповідних моделей для порівняння результатів економічного 

розвитку різних країн і вироблення економічної політики. Водночас дана 
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обставина стала стимулом для подальших досліджень. Згідно Нельсона та 

Уінтера, фірми реагують на зміни зовнішніх умов зміною сформованих 

принципів поведінки – так званих рутин. Під рутиною розуміють правило 

поведінки, в якому синтезовані певні навички й методи. Нельсон та Уінтер 

вказали, що роль рутин в їх теорії аналогічна ролі генів у біології. Щодо генів 

варто відзначити, що вони проявляються на рівнях клітин, організмів, 

популяцій. Це скеровує до думки, що певна рутина або ж інститут може мати 

мікро-, мезо- та макрорівневі прояви. Пошук рутин, найадекватніших умовам 

існування, – це питання виживання фірми в конкурентній взаємодії з іншими, 

при якій відбираються як рутини, так і фірми. 

На нашу думку, обмеженість моделей Нельсона та Уінтера зумовлена, 

передусім, особливостями використання математичного апарату, 

ускладнення якого при намаганні точніше й повніше відображати реальність 

здатне унеможливити розуміння моделі. Вузька спеціалізованість 

математичного апарату окремих моделей не означає принципової 

обмеженості еволюційної економічної теорії. Це підкреслює та обставина, що 

еволюціонізм ХІХ і початку ХХ століть був макрорівневим. Еволюційна 

економіка розглядає результати індивідуального вибору й системної 

взаємодії як рівнозначні та взаємопов’язані. У результаті вибір індивідів і 

тиск економічної системи вступають у взаємодію, спричиняючи незворотний 

процес розвитку. Об’єктом змін, які вивчає еволюційна економіка, є як 

окремий суб’єкт, так і їх сукупність. Чимало еволюціоністів стверджують, що 

перехід від індивідуального рівня, на якому здійснюються первинні зміни, до 

рівня сукупності (популяції) – одна з ключових проблем. Однак ще 

Шумпетер запропонував методологію переходу від мікрорівня через ринок 

до рівня галузі та економіки загалом. До того ж чимало дослідників вивчали 

закономірності й моделювали процеси поширення інновацій між індивідами, 

що можна застосовувати й при вивченні суспільних інститутів [207]. 

Щодо методології досліджень еволюційна економіка орієнтована на 

використання комп’ютерного імітаційного моделювання, яке не потребує 
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жорстких обмежень, властивих аналітичним моделям, дає змогу включати 

випадкові чинники й експериментувати, розвиває розуміння факторів, що 

спричиняють ті чи інші явища. Принципово можливе розроблення 

імітаційних моделей, що дають змогу спостерігати одночасно мікро- та 

макрорівневі явища. Разом з тим, цілком можливо, що деякі як мікро-, так і 

макрорівневі економічні явища не можуть бути адекватно змодельовані з 

допомогою математичних засобів. В періоди суспільних трансформацій, коли 

економіка переходить зі стабільного в імпульсний режим, можна простежити, 

як точкові перетворення на одному з рівнів, відображаються інколи 

абсолютно несподіваним чином на функціонуванні іншого рівня. 

Особливо тісними видаються зв’язки між рівнями при розгляді 

інституційних аспектів. Інституційна структура економіки менш розподілена 

по рівнях, ніж управлінська, оскільки основні суспільні інститути мають 

багаторівневий характер і, формуючись на одному рівні, мають, зазвичай, 

проекції на інші. Такі інститути, як угоди, системи ієрархії, відносини 

“принципал-агент” охоплюють всі рівні економіки. Тому руйнування навіть 

деяких інститутів досить швидко змінює всю економіку. 

Необхідно також відзначити, що економісти К. Допфер, Дж. Фостер і 

Дж. Поттс розробили Мікро-мезо-макро теорію еволюційної економіки, в 

якій розглядають економічну систему як популяцію правил, структуру 

правил і процес формування правил [274]. Найважливішою особливістю 

мезоекономічної структури ці вчені вважають вивчення фактичної мережі 

договорів, формальних і неформальних, в сімейних, корпоративних, 

ринкових, громадянських і соціальних інститутах. Ці чинники формують 

зв’язки між мікро- і макрорівнями, оскільки правила й інститути мікрорівня, 

зазвичай, зумовлюють наслідки на макрорівні. 

На нашу думку, проблеми фінансової безпеки, значною мірою, 

обумовлені характером ресурсних потоків в економіці [148, с. 285–286]. 

Функціонування суб’єктів господарювання пов’язане з різноманітними 

вхідними та вихідними потоками ресурсів. Загалом проблеми безпеки 
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можуть спричинятись надмірними дефіцитами чи надлишками певних 

ресурсів у окремих суб’єктів. Схематично різні варіанти ситуацій з 

ресурсними потоками в контексті проблеми безпеки висвітлює рис. 1.2. 
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Рис. 1.2. Проблема безпеки з погляду ресурсних потоків 
Джерело: складено автором 
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Ресурсні потоки порівняно просто ідентифікувати, відслідковувати, 

вимірювати. Поряд з цим, у різних ситуаціях присутня невизначеність щодо 

прояву прихованих чинників, прогнозних показників, альтернативних 

сценаріїв розвитку, поведінки учасників. Тому в контексті дослідження 

фінансової безпеки важлива роль належить розумінню змісту та 

співвідношень низки понять: “безпека”, “небезпека”, “загроза”, “ризик”. 

Загрози безпеці, головним чином, розглядають як сукупність умов і 

чинників, що створюють небезпеку. Небезпеку ж визначають як об’єктивно 

існуючу, але не фатальну вірогідність негативного впливу, що може завдати 

шкоди чи збитку. Поняття загрози й небезпеки близькі за змістом до явища 

ризику. Однак існує дуже багато визначень ризику, що вживаються у різних 

ситуативних контекстах. Можливий і ризик збитків, і ризик надприбутків. У 

найзагальнішому розумінні ризик означає випадкову за своєю природою 

можливість отримати результат, що відрізняється від очікуваного. Водночас 

загроза зумовлює не ймовірність як негативного, так і позитивного 

відхилення від очікуваного результату, а чітко виражену можливість 

настання виключно несприятливих наслідків. 

На жаль, поняття загрози, небезпеки й ризику не завжди розрізняють. 

Приміром, в Законі України “Про запобігання та протидію легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” 

сформульовано визначення: “ризики – небезпека (загроза, уразливі місця) для 

суб’єктів первинного фінансового моніторингу бути використаними з метою 

легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового 

знищення під час надання ними послуг відповідно до характеру їх 

діяльності”. 

На нашу думку, поняття фінансової безпеки й орієнтири для її оцінки 

потребують глибшого вивчення. Бо якщо їх пов’язувати із будь-якими 

чинниками ризику, які враховують в управлінських рішеннях, то проблеми 
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фінансової безпеки стануть тотожними всій сукупності проблем управління 

економікою. Тому, на нашу думку, зміст фінансової безпеки доцільно 

досліджувати в руслі уникнення і нейтралізації загроз, пов’язаних із 

негативними діями чи бездіяльністю деяких суб’єктів, та обмеження 

можливих втрат від прояву вказаних чинників. 

Ризик, як і небезпека, пов’язаний із можливістю втрат. Однак загалом 

ризик – це випадкова за своєю природою можливість отримання як 

негативного, так і позитивного результату, тобто, головним чинником ризику 

є випадковість, тоді як основними чинниками фінансових небезпек є 

конфлікти й некомпетентність. Слабша сторона конфлікту й некомпетентна 

особа можуть і не мати шансів отримання позитивного результату, тому 

слабшій стороні конфлікту або некомпетентній особі вигідний перехід від 

ситуації небезпеки до ситуації ризику, коли в неї з’являються шанси виграшу 

чи уникнення збитків через переважання фактора випадковості над іншими 

факторами. Однак, коли замість підвищення компетентності люди постійно 

вдаються до переходу від ситуації негативної визначеності до ситуації 

примарних шансів на успіх, не варто розраховувати на позитивні результати 

у довгостроковій перспективі. Це модель поведінки азартного гравця з усіма 

відповідними наслідками. Прикладом застосування стратегії переходу від 

небезпеки до ризику слугує запровадження у 1765 р. гри в рулетку 

лейтенантом французької поліції Г. де Сартином, щоб обмежити вплив 

шулерів як, по-своєму, “компетентніших” учасників перерозподільчих 

ігрових відносин [210, с. 26]. Однак, з огляду на значне поширення психічної 

залежності людей від азартних ігор, питання про те, що виявилось меншим 

злом залишається дискусійним. 

З іншого боку, навіть компетентна особа перебуває в ситуації ризику, 

оскільки неможливо повністю нівелювати вплив випадкових факторів. 

Досить просто розмежувати ризики й небезпеки на теоретичному рівні. 

Однак на практиці можуть бути різні версії пояснень конкретних фактів 

фінансових втрат. Різні версії можуть бути вигідні різним особам. Приміром, 
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некомпетентність може маскуватись із допомогою ризику або вигаданого 

конфлікту, агресор може пояснювати жертві її втрати проявом “об’єктивних” 

економічних ризиків тощо. Можливий також взаємодоповнювальний 

негативний вплив ризиків і небезпек. 

Для кращого виокремлення проблем фінансової безпеки як відносно 

самостійного предмету дослідження ми окреслили місце чинників фінансової 

безпеки серед чинників загальної безпеки (див. рис. 1.3) [148, с. 287]. 
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Рис. 1.3. Місце чинників фінансової безпеки серед чинників загальної 

безпеки 
Джерело: складено автором 

 

Варто відзначити, що спектр проблем фінансової безпеки вужчий, ніж 

увесь спектр проблем управління ризиками. Фінансова безпека 

безпосередньо стосується гармонії прав та обов’язків у сфері розподілу й 

перерозподілу економічних цінностей у грошовій формі. Це означає, що, 

наприклад, такий метод управління ризиками як страхування має відношення 

до подій, багато з яких за своїм змістом не є загрозами фінансовій безпеці 
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певної особи, хоча й можуть завдати їй збитків чи іншої шкоди як, наприклад, 

стихійне лихо. Але у таких випадках збитки не є результатом 

некомпетентності чи свідомого впливу іншої особи за умов конфлікту 

інтересів. Якщо ж розглядати взаємовідносини страховика і страхувальника, 

то потенційно вони становлять загрозу фінансовій безпеці один одного, 

оскільки одна із сторін може своїми діями чи бездіяльністю свідомо завдати 

шкоди інтересам іншої. 

Проблема фінансової безпеки може поєднуватись не лише з різними 

видами ризиків. На практиці бувають ситуації, коли перетинаються проблеми 

кількох видів безпеки. Так, у взаємовідносинах України і Росії завищена ціна 

природного газу є проблемою фінансової безпеки, а можливість припинення 

постачання газу – енергетичної. Хоча, теоретично, угоди купівлі-продажу 

певних товарів чи послуг за своїм змістом є обмінними, а не розподільчими, 

однак в ціні може бути закладена надлишкова складова, яка виконує роль 

своєрідного податку чи данини. Внутрішні та зовнішні монополісти часто 

отримують такі надлишки, що є проблемою фінансової безпеки держави, 

вирішувати яку перешкоджає корупція. 

Також дуже небезпечною і складною ситуація буває тоді, коли загалом 

сумлінна посадова особа приймає рішення руйнівне для власної організації, 

керуючись хибною, однак широко визнаною науковою теорією. З огляду на 

те, що й добре апробовані теорії мають винятки з правил, джерела 

відповідних загроз дуже нечіткі. Тому відповідальність розпорошується 

серед широкого кола осіб, тоді як наслідки бувають цілком конкретними й 

дуже важкими. З урахуванням цього, надзвичайно важливими для фінансової 

безпеки стають проблема компетентності та критичний підхід до оцінки 

наукових розробок з питань управління, економіки й фінансів. 

Однак часто існують загрози фінансовій безпеці, прояви яких дуже 

важко відрізнити від наслідків реалізації об’єктивних ризиків. Ми узагальнили 

причини фінансових втрат, вказавши їх на вершинах трикутника (див. рис. 1.4) 

[156, с. 205]. 
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Фінансова некомпетентність     Фінансовий конфлікт 

 

 
 

 

 

 

Об’єктивна ризикованість ситуації 

Рис. 1.4. Трикутник невизначеності причин фінансових втрат 
Джерело: складено автором 

 

Фінансові конфлікти й некомпетентність належать до суб’єктивних 

чинників фінансових втрат. Об’єктивні фінансові втрати можуть бути  

спричинені явищами природи, процесами функціонування й розвитку 

соціально-економічних систем, незалежними від окремих суб’єктів. 

Важливо усвідомити, що принципово неможливо досягти фінансової 

безпеки держави без її формування на рівні суб’єктів господарювання. З 

погляду результату, фінансова безпека суб’єкта господарювання – це 

досягнута ним фінансова стійкість [64; 65]. На досягнення цього ж 

результату орієнтують такі дисципліни як фінансовий аналіз, фінансовий 

менеджмент. Однак у цих дисциплінах не розглядають конфлікти й 

дезінформацію, що їх супроводжує, як важливі чинники порушення 

фінансової стійкості. З позицій господарських трансакцій, фінансова 

стійкість – це гармонія між вимогами й зобов’язаннями певної особи. 

Відсутність у суб’єкта зобов’язань знижує для нього актуальність проблеми 

фінансової стійкості. Але для переважної більшості ділових одиниць, 

діяльність яких передбачає взаємодію з іншими, можливість відсутності 

зобов’язань існує лише гіпотетично. Достатнім аргументом на користь цього 

Фінансові втрати, зумовлені загрозами 

фінансовій безпеці 

(суб’єктивний компонент 

фінансових втрат) 

__________________________ 

Інші фінансові втрати 

(об’єктивний компонент 

фінансових втрат) 
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твердження є необхідність сплати податків. 

Хоч фінансова стійкість ділової одиниці залежить не лише від чинників 

фінансової безпеки, проте різні суб’єктивні загрози можуть накладати 

значний відбиток на прибутковість, ліквідність, платоспроможність. Тому, з 

погляду фінансової стійкості, безпека ділової одиниці – це досягнута за умов 

конфлікту інтересів і дезінформаційних впливів відповідність між фактичним 

приростом її чистих активів і плановим прибутком, вимогами й боргами 

тощо [156, с. 206–207]. Досягнута фінансова безпека формально нічим не 

відрізняється від загальноприйнятого уявлення про фінансову стійкість. 

Однак на основі лише звітних показників не можна з’ясувати, які загрози 

довелось подолати діловій одиниці, і яких небезпек вдалось їй уникнути 

протягом відповідного періоду. Тому дослідники, які просто констатують 

відповідність між фактичним і запланованим прибутком підприємства, 

реальними і плановими доходами бюджету, достатність ліквідних активів для 

покриття боргів тощо, не виявляють нейтралізовані загрози. 

Ми пропонуємо узагальнено виділити два відносно самостійних види 

фінансової безпеки: операційну безпеку і боргову безпеку [159, с. 33–34]. 

Операційна фінансова безпека стосується суб’єктивних чинників, що можуть 

спричинити негативні відхилення від запланованих показників прибутку 

підприємства, доходів і видатків державного чи місцевих бюджетів тощо. До 

таких чинників належать як некомпетентність управлінців, так і свідомі 

дезінформаційні впливи конкурентів, які можуть зумовити помилкові 

рішення навіть з боку компетентних керівників. Критичним проявом 

некомпетентності є принципова неготовність багатьох відповідальних осіб до 

роботи в умовах ризику. Прикладами ризикових рішень є вибір 

інвестиційних проектів, ділових партнерів, форм розрахунків та забезпечення 

виконання зобов’язань. Однак навіть при позитивному фінансовому 

результаті можуть виникнути гострі проблеми безпеки ділової одиниці, 

пов’язані із борговими відносинами. І навіть можна простежити 

закономірність: чим ефективніша ділова одиниця, тим серйозніші бувають 
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спроби “посадити” її у “боргову яму” з метою захоплення контролю над нею. 

Варто відзначити, що з позицій стратегічних інтересів окремої ділової 

одиниці не можна однозначно позитивно розцінювати суттєве перевищення її 

вимог над зобов’язаннями, неприродно високі показники доходів чи 

рентабельності. Надто високі прибутки одних осіб можуть означати збитки 

інших суб’єктів господарювання, які або надто дешево продавали їм свою 

продукцію, або ж переплачували за товари чи послуги. Рекордні показники 

податкових надходжень до бюджету держави у певному періоді можуть 

супроводжуватись надмірним вилученням ресурсів платників податків і, 

відповідно, звуженням бази оподаткування в наступному періоді. 

Фінансові вимоги й зобов’язання виникають, зазвичай, у результаті 

цілком нормальних господарських процесів. Однак частина з них є 

результатом дій, зумовлених конфліктом інтересів: борговий тягар, штучно 

нав’язаний державі; кредит, отриманий на основі недостовірної інформації, 

який ніхто не збирається повертати; вимога виплати страхового 

відшкодування за сфальсифікованим страховим випадком тощо. Разом з тим, 

вимоги і борги можуть бути не лише результатом, а й причиною конфліктів 

[148, с. 285]. Надто великі вимоги часто означають непосильний борговий 

тягар, накладений на інших осіб, що провокує конфлікт. Боржники можуть 

просто виявитись не в змозі виконати свої зобов’язання або ж свідомо 

вдаватись до дій, які послаблюють позиції кредитора. 

Так, за підсумками 2013 р. зовнішній борг Росії, яка критично залежить 

від експорту енергоносіїв, склав 732 млрд. дол. США при золотовалютних 

резервах 509,6 млрд. дол. США [229]. За таких умов ризик фінансового краху 

від можливого зниження рівня світових цін нафти й газу підштовхнув Росію 

шантажувати країни Європи гібридною війною. Розв’язання цієї війни Росія 

розпочала з України, яка була виснажена внутрішніми соціальними 

протистояннями через критичні масштаби поширення корупції. Варто 

відзначити, що проблема корупції дуже актуальна й для Росії, де протягом 

2011-2013 рр. також відбувались соціальні протести. Через корупцію 
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економіка обох країн характеризується неефективністю і технологічною 

відсталістю. Поєднання проблем зовнішнього боргу, надмірної залежності 

від експорту енергоносіїв, як єдиного джерела платоспроможності, корупції, 

як чинника неефективності економіки, деформації світогляду населення під 

впливом пропаганди вивело Росію на агресивну лінію поведінки, першою 

жертвою якої стала Україна. Через загрозу поширення гібридної війни, яка 

продемонстрована на території нашої країни, низка європейських країн 

вдалась до пошуку компромісів з Росією. 

Важливо відзначити, що це відбулось у ситуації, коли Росія більше 

залежть від грошей ЄС, ніж Європа від російського газу. Росія забезпечує 

лише близько 35 % поставок газу, який використовує Європа, тоді як у ЄС 

спрямовано більше половини російського експорту. Тобто, фінансове 

домінування не гарантує безпеки, а от загрози для сильнішої сторони 

спричинити може. Збереження Євросоюзу як головного покупця газу стало 

для Росії пріоритетним стратегічним завданням, в буквальному сенсі 

питанням виживання. До того ж для Росії життєво важливо не просто 

продавати свій газ до Європи, але й робити це за необґрунтовано високими 

цінами, які можливі тільки в тому разі, якщо “Газпром” збереже свої 

монопольні позиції на газовому ринку. Адже навіть незначне падіння ціни 

призведе до колапсу російської економіки. Водночас, якщо Росія діятиме 

мирно і в правовому полі, її неминуче усунуть з газового ринку, і втрати її 

бюджету будуть катастрофічними, оскільки крім нафти й газу Росія мало що 

може запропонувати світові. 

Тому значна частина населення Росії, рівень життя якого може стати 

значно нижчим від рівня 1990-х рр., має також економічні передумови 

позитивного сприйняття неправдивої й агресивної пропаганди російських 

ЗМІ, готовності до витрат і жертв. Перед загрозою надзвичайно глибокої 

кризи, чимало росіян розглядають шлях збройних протистоянь як варіант 

перекладення власних проблем на інші країни. Росія налаштована діяти 

досить швидко й рішуче поки має фінансові можливості, і розрив технічного 
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рівня її армії порівняно із рівнем армій розвинутих країн не зріс ще більше. 

Європа налаштована позбутися газової залежності від Росії. Однак не 

може це зробити відразу й без втрат. Підготовка необхідної інфраструктури 

потребує часу. Водночас Росія не погоджується пасивно очікувати, коли ЄС 

зможе обходитись без неї. Можливість залишитись без ринків збуту в Європі 

підштовхує Росію до надзвичайних дій. Головне спрямування цих дій 

полягає у створенні осередків нестабільності всюди, де тільки можливо. 

Балансуючи на межі відкритого військового конфлікту, Росія намагатиметься 

не допустити його, оскільки в такому разі її поразка буде неминучою. Ці 

виклики актуалізують для України такі проблеми фінансової безпеки, як 

боротьба з фінансуванням тероризму і контроль цільового використання 

бюджетних коштів, особливо у сфері видатків на оборону. 

Варто звернути увагу на те, що серед двох головних джерел фінансових 

небезпек, а саме конфлікту інтересів і некомпетентності, у відповідних 

проблемних ситуаціях конфлікт інтересів присутній як невід’ємний атрибут, 

а некомпетентність може й не мати місця. Бо можливий конфлікт і в ситуації 

фінансової компетентності усіх його учасників. Тоді як некомпетентність 

практично завжди поєднується з конфліктом. Люди не зацікавлені в 

некомпетентності тих, кому довірили розв’язання своїх проблем. Разом з тим, 

люди не завжди докладають достатньо зусиль для розвитку власної 

компетентності щодо виконання професійних обов’язків. Коли існує така 

невідповідність між вимогами одних та бажанням працювати інших, завжди 

виникає конфлікт. 

Чинники фінансової безпеки характеризуються значною 

різноманітністю [2; 7; 12; 26; 27; 33; 41; 45; 60; 74; 84; 86; 118; 133; 134; 141; 

142; 143; 144; 148; 154; 155; 157; 162; 164; 206; 261; 280; 286; 288; 289]. 

Вони можуть виникнути і проявитись практично у всіх сферах 

суспільного життя. Виявляти важливі чинники фінансової безпеки допомагає, 

певною мірою, їх класифікація. З огляду на це, ми пропонуємо класифікацію 

чинників фінансової безпеки, висвітлену в табл. 1.1 [148, с. 288]. 



 41 

Таблиця 1.1 

Класифікація чинників фінансової безпеки 

№ 
Ознака 

класифікації 
Види чинників Примітки 

1 За сферою дії 
Зовнішні 

 
Внутрішні 

2 

За 

характеристиками 

суб'єкта 

Мотиви 
Мотивація може стати джерелом 

конфліктів; можливості, зокрема, 

характеризуються фінансовою 

компетентністю чи 

некомпетентністю 
Можливості 

3 
За ресурсною 

невідповідністю 

Дефіцит ресурсів 
 

Надлишок ресурсів 

4 
За стабільністю 

існування 

Системні (стратегічні) 

Зокрема, до системних належать 

сильні та слабі ланки ділової 

одиниці, які можна об'єднати під 

назвою "критичні ланки", а також 

синергетичні ефекти; до 

тактичних – епізодичні конфлікти, 

тактичні помилки 

Ситуативні (тактичні) 

5 
За рівнем 

поширення 

Одиничні 
 

Масові 

6 За масштабами дії 
Національні 

 
Міжнародні 

7 
За елементами 

фінансової системи 

Учасники фінансових 

відносин 

Включено елементи фінансового 

механізму, а також учасників і 

засоби фінансової діяльності 

Фінансові методи 

Фінансові важелі 

Фінансові норми 

Фінансові інструменти 

Фінансові повідомлення 

Технічні та програмні 

засоби фінансової роботи 

8 

За відображенням 

форм конфліктів у 

законодавстві 

Відображені у 

законодавстві 
Зокрема, цивільному, 

адміністративному, 

кримінальному 
Не відображені у 

законодавстві 

9 
За критичністю 

впливу 

Критичні 
 

Некритичні 

10 
За зв’язком з 

іншими факторами 

Автономні Критичним може стати поєднання 

дії низки чинників, кожен із яких 

сам по собі не є критичним 
Комбіновані 

Синергетичні 

11 За актуальністю 
Актуальні 

 
Потенційні 

Джерело: складено автором 
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На рівні світогляду й мислення фінансова безпека – це здатність 

уникати прояву загроз, що можуть спричинити фінансові втрати. Під 

фінансовими втратами будемо розуміти не виправдані, з міркувань 

господарської доцільності та справедливого розподілу ресурсів, збільшення 

кредиторської заборгованості та зменшення власного капіталу ділової 

одиниці, зумовлені суб’єктивними чинниками. Оскільки до найважливіших 

чинників, що породжують фінансову небезпеку, належать конфлікт інтересів 

і некомпетентність, то, з практичного погляду, фінансова безпека України – 

це рівень етики й компетентності її населення і, насамперед, посадових осіб у 

справі уникнення несправедливого та неефективного розподілу фінансових 

ресурсів. Також варто відзначити, що фінансова безпека сама по собі не є 

чинником створення суспільних благ і розвитку економіки, однак вона є 

необхідною умовою нормального перебігу цих процесів [84]. 

Загалом треба визнати, що фінансова безпека – дуже складна 

характеристика. Серед іншого, це зумовлено й тим, що одна особа може бути 

учасником багатьох фінансових угод з різним потенціалом конфлікту інтересів. 

Крім того, учасниками однієї фінансової угоди можуть бути дуже багато осіб. 

Яскравим прикладом цього є суспільна угода щодо використання грошей. 

Також певна група осіб, уклавши між собою фінансову угоду, може завдати 

шкоди інтересам інших. У цьому контексті велике значення має дослідження 

тих суспільних інститутів, які формують соціокультурну й правову основу 

фінансових угод, і, відповідно, обумовлюють рівень фінансової безпеки. 

Ми пропонуємо визначення в руслі конфліктологічного підходу, згідно 

якого фінансова безпека – це узагальнена характеристика можливих 

наслідків конфлікту інтересів учасників фінансових угод [141, с. 262]. 

Водночас ця характеристика обернено залежить від гостроти конфлікту й 

можливої шкоди від його наслідків. Як випливає із визначення, фінансова 

безпека залежить, передусім, від самої наявності фінансових угод 

(фінансових інструментів). Узагальнено можна стверджувати: нема 

фінансових домовленостей – нема проблем фінансової безпеки. Однак не 
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варто применшувати роль фінансових угод в організації економіки. Тому й 

недоречно розглядати просте обмеження використання фінансових 

інструментів як єдино вірний шлях до фінансової безпеки, а треба детально 

вивчати особливості цих інструментів з позицій їх конфліктного потенціалу. 

Це потребує виявлення ознак класифікації фінансових інструментів 

відповідно до проблем фінансової безпеки. Кожен фінансовий інструмент 

передбачає використання щонайменше одного фінансового важеля: 

процентної ставки, валютного курсу, ставки податку тощо. Тому важливе 

значення має класифікація фінансових важелів як чинників поведінки людей 

в умовах конфлікту. Не менший інтерес становить дослідження особливостей 

різних учасників фінансових угод і конфліктів, що можуть виникати між 

ними. А те, що фінансова безпека пов’язана із можливими наслідками певних 

ситуацій, актуалізує проблему їх прогнозування. 

 

1.2. Кооперація та конфлікти в економіці як базові чинники 

фінансової безпеки ділових одиниць 

 

Коректна ідентифікація актуальних проблем безпеки можлива лише за 

умови адекватної оцінки реальних і потенційних загроз добробуту людей. 

Важливо як бути у стані готовності відповісти існуючим загрозам, так і не 

створювати систем реагування на неіснуючі загрози. Значна частина загроз 

зумовлена конфліктом інтересів різних членів суспільства. Управління 

господарськими системами у відносно безконфліктних ситуаціях і в 

ситуаціях загострених конфліктів має суттєво відрізнятись. Теорія 

управління фінансами у відносно безконфліктних ситуаціях на даний час 

досить добре розроблена хоча й не позбавлена дискусійних моментів. Мова 

йде про такі сфери фінансової науки як фінансовий менеджмент, бюджетний 

менеджмент, податковий менеджмент тощо. Управлінці, які озброєні лише 

знаннями, що дають корисний ефект у безконфліктних некризових умовах, 

схильні й у критичних ситуаціях діяти, виходячи з відомих їм шаблонів. Така 
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лінія поведінки закономірно веде до фінансових втрат або й до ліквідації 

ділової одиниці шляхом банкрутства. Важливо усвідомити, що загальні цілі 

ділової одиниці залишаються такими ж як у безконфліктній, так і в 

конфліктній ситуаціях. Однак головні чинники досягнення й перешкоди 

реалізації цілей, залежно від ситуації, можуть суттєво відрізнятись. 

Проблеми фінансової безпеки поза сферою відносин між різними 

людьми просто не існує [156, с. 206]. Однак суб’єктивно зумовлені загрози 

мають дві основні форми прояву: насильство (фізичний вплив) й обман 

(інформаційний вплив). Фінансові загрози часто проявляються як спроби 

одних людей присвоїти чи знищити ресурси інших за допомогою дій, яким 

надається вигляд легальних та (або) економічно обґрунтованих фінансових 

операцій. Фінансова небезпека характеризується тим, що конфлікт 

маскується під виглядом кооперації, експлуатація ж подається як 

справедливий розподіл ресурсів. Тому фінансова безпека є результатом 

правильного реагування на ті загрози фінансовій стійкості, які пов’язані, 

передусім, з обманом, дезінформацією. 

Життя у суспільстві відповідає багатьом інтересам людини. Разом з тим, 

такий спосіб життя є джерелом багатьох конфліктів. Тому з давніх часів 

люди замислювались над доцільністю конфліктів і моделями поведінки в 

конфліктних ситуаціях. Цікаво, що ще Аристотель запропонував розрізняти 

два поняття: “економіку” та “хрематистику”. Перше означає багатство як 

сукупність корисних речей, друге – багатство як нагромадження грошей. 

“Економіці” в розумінні Аристотеля відповідає поняття “господарство”, 

тобто сфера створення різних благ, результатів людської праці, необхідних 

для забезпечення життя, діяльності, дозвілля. “Хрематистика” ж є гонитвою 

за прибутком, незалежно від способів його отримання. Це експлуатація 

згубних пристрастей і вад людини – культу наживи, прагнення до нечесного 

збагачення, показної розкоші й домінування над іншими [1]. 

Тему конфлікту в економічних дослідженнях тривалий час розглядали, 

головно, на макрорівні у зв’язку із поняттям класової боротьби. Сучасна 



 45 

залежність національної економіки від розвитку світового господарства і 

процесів глобалізації зумовлює необхідність оцінки явищ кооперації та 

конфлікту із врахуванням трансформації національних економік в єдину 

світогосподарську систему, що розвивається за своїми законами. Світовий 

економічний простір є цілісною глобальною системою, в якій фінансові 

системи країн – це складові єдиного механізму. Це обумовлює певні 

особливості впливу внутрішніх і зовнішніх чинників на характер розвитку 

окремих національних економічних систем. Така ситуація, з одного боку, 

може сприяти розвитку економіки України, а з іншого – може бути 

загрозливою для національних інтересів як в економічному, так і в 

політичному аспектах. Адже існує намагання транснаціональних компаній та 

низки держав підпорядкувати економіку інших країн своїм інтересам. 

В економічній науці залишаються дискусійними питання: про 

взаємозв’язок економічних інтересів і відносин; про співвідношення 

об’єктивного й суб’єктивного в інтересі; про координацію приватних і 

суспільних інтересів; про роль системи цінностей як чинника 

конкурентноздатності країн у глобалізованому світі тощо. Очевидно, що 

базове положення економічної теорії про безмежність людських потреб 

потребує певних коментарів. Фізіологічні потреби людини об’єктивно 

обмежені. Тому можна говорити лише про відсутність об’єктивних меж у тих 

потреб, які пов’язані із самоствердженням і соціальним статусом. 

Британські учені з’ясували, що незважаючи на значне зростання 

життєвого рівня їх співвітчизників за останні 40 років, матеріальна перевага над 

сусідами та друзями й донині залишається головним мотивом заробітку [39]. 

Втягнувшись у змагання за статус, люди все більше працюють, щоб повертати 

кредити, отримані під дорогі покупки, та підійматись далі вгору по соціальній 

драбині. Проте швидкісний автомобіль, великий будинок і престижна робота 

роблять людину щасливою тільки у разі, якщо оточуючі мають менші статки. 

Тому британці стали жертвами хронічної невдоволеності. Це з’ясувало 

дослідження під назвою: “Гроші і щастя: відносний рівень доходу, а не його 
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розмір, впливає на задоволення життям”, яке виконали у співавторстві фахівець 

факультету психології Варвікського університету К. Бойс, професор факультету 

психології Варвікського університету Р. Браун, С. Мур з Кардіффського 

університету й опублікували в журналі Psychological Science. Британська 

комісія у справах домогосподарств протягом понад семи років опитала близько 

10 тисяч осіб про те, наскільки щасливими вони почуваються. Відповіді на ці 

питання порівняли з даними про їх доходи. У результаті зробити висновок, що, 

в типовому випадку, щастя – це бути багатшим, ніж сусіди. 

Люди, що просуваються вгору соціальною драбиною, керуються 

бажанням не відставати від інших. Постійне налаштування на нескінченне 

зростання добробуту веде до збагачення суспільства, але від цього воно 

щасливішим не стає. Тобто, щастя в розумінні багатьох людей полягає не у 

володінні певними сумами грошей, а в перевазі над іншими. Результати 

даного дослідження поставили питання про те, чи корисне для країни 

постійне прагнення до економічного зростання. 

За результатами ще одного дослідження фахівці чиказького 

університету з’ясували, які сусіди можуть дратувати і навіть спричинити 

депресивний стан і стрес [172]. Виявилося, що не тільки неспокійні люди, що 

живуть поряд, впливають на настрій. Набагато більшої шкоди здоров’ю 

завдає проживання поряд із заможнішими сусідами. Як свідчать результати 

дослідження, саме постійне демонстрування фінансової переваги і добробуту 

заможних людей може негативно впливати на здоров’я бідніших сусідів. 

Результатами такого сусідства можуть стати діабет, хвороби серця і судин, 

депресивні стани і стреси. Змінити місце проживання або перестати звертати 

увагу на багатих сусідів – це єдині способи позбутися хвороб. 

А співробітники Стенфордського університету виявили, що рівень 

смертності найвищий серед незаможних громадян, які мешкають у багатих 

районах міст Каліфорнії [214]. Дослідники запропонували два можливі 

пояснення виявленої закономірності: або бідні мешканці багатих районів 

витрачають непомірні кошти на оплату комунальних та інших послуг, 
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економлячи на власному здоров’ї, або їх здоров’ю завдає шкоди стрес, 

викликаний постійним нагадуванням, що їх соціальний статус нижчий, ніж в 

успішніших сусідів. Втім, автори дослідження не вважають, що вказані 

чинники обов’язково взаємовиключаються. 

На думку фахівця з охорони суспільного здоров’я із британського 

Університету Ноттінгему Р. Вілкінсона, найвірогіднішим вбивцею бідняків, 

що живуть серед багачів, є саме стрес, пов’язаний із постійним відчуттям 

приналежності до нижчих прошарків суспільства. В результаті огляду 150 

досліджень, проведених у різних регіонах світу, Вілкінсон дійшов до 

висновку, що стан здоров’я населення загалом гірший у країнах із 

найбільшою різницею доходів найбідніших і найбагатших громадян. 

Орієнтація на статус змушує навіть заможних людей “підкоряти нові 

вершини”. Яскравим прикладом статус-орієнтованої мотивації стала 

ініціатива латиноамериканських наркобаронів, коли в 1984 р. Медельїнський 

картель запропонував уряду Колумбії сплатити зовнішній борг цієї країни на 

суму 13 млрд. дол. США в обмін на амністію та легалізацію картелю [106]. 

Соціальні аспекти фінансових конфліктів зачіпають найважливіші 

сторони суспільного життя: боротьбу за економічне панування, справедливий 

розподіл національного багатства, підтримку необхідного рівня зайнятості, 

конфлікти з приводу умов та оплати праці. Фінансові конфлікти постійно 

виникають в будь-якому сучасному суспільстві в різних формах 

протистояння і регулюються на рівні економічного компромісу або шляхом 

державного втручання. 

Гармонія ж інтересів є передумовою кооперації. Кооперація – це 

складний процес об’єднання діяльності. Тоді як конфлікт – це ситуація, в 

якій кожна із сторін займає позицію, несумісну і протилежну по відношенню 

до інтересів іншої сторони. Це особлива взаємодія індивідів, груп, об’єднань, 

яка виникає при їх несумісних поглядах, позиціях та інтересах. 

Конфлікт в економічній сфері проявляється, передусім, як конкуренція 

за ресурси, засоби виробництва, нові технології і збут продукції. Це також 
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суперництво за робочі місця, можливість працювати. Приклади торгових 

війн, жорсткої конкуренції за отримання замовлень, протекціоністської 

політики тощо свідчать про високу конфліктність у сфері економіки. 

Потенціал конфлікту в господарській сфері надзвичайно великий. Тому в 

сучасній економіці його намагаються регулювати політично, юридично, 

морально на різних рівнях. 

Складність дослідження проблеми конфліктів полягає: по-перше, в 

різноманітності підходів учених до осмислення проблеми; по-друге, в 

мінливості самих суспільних відносин і соціальних процесів, у контексті 

яких виникають конфлікти; по-третє, в особливостях національно-

культурних інститутів, що регулюють соціальні конфлікти; по-четверте, у 

складності пояснення процесів зародження та перебігу конфліктів. 

У працях економістів були сформульовані два різні розуміння 

конфлікту. З позицій марксизму, соціальні конфлікти пронизують економіку і 

є власне способом її існування. Конкуренція, як головний ринковий механізм, 

є формою конфлікту, всі сфери економічних відносин є аренами, на яких 

відбуваються приховані або явні протистояння. Цю ідею приймають і деякі 

інші, немарксистські дослідники, які вваєають, що не лише протиборство, але 

й будь-яка угода між двома учасниками ринку автоматично протиставляє їх 

іншим учасникам, незалежно від того, входить це в їх наміри чи ні. Це 

підштовхує як вже діючі, так і ті, що прагнуть вийти на ринок, фірми до 

конфліктних стратегій. У неокласичній науковій школі під економічним 

конфліктом розуміють не конкуренцію взагалі, а її крайні форми: 

суперництво за ресурси між сторонами, які несуть витрати у зв’язку із 

спробами ослабити або усунути одна одну. Під конфліктною поведінкою 

розуміють широкий спектр дій: від загрози судового розгляду до 

пограбування або конфіскації майна державою. Тобто, об’єктом агресивної 

стратегії в цьому разі є не лише обмежені ресурси або ринки, але й суперник. 

Ми вважаємо, що конфлікт не варто розглядати як неминучий спосіб 

існування економіки. Водночас важливо усвідомлювати, що будь-яка 
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економічна угода, а не лише явно виражена стратегія конфронтації, може 

стати джерелом конфліктного потенціалу як для її безпосередніх учасників, 

так і для інших суб’єктів. Частина конфліктів може бути породжена не 

агресивними намірами, а некомпетентністю. Загалом запобігання конфліктів 

конструктивніший стратегічний орієнтир, ніж пошук переможних шляхів їх 

ведення. Уникнення конфліктів не треба ототожнювати з послабленням 

конкуренції, легальні й етичні форми якої необхідні для економічно 

обґрунтованого розподілу функцій між членами суспільства. 

На думку вітчизняного фахівця з безпеки О. Власюка, “в економічно 

розвинених суспільствах та корпоративних асоціаціях з розвинутими 

етичними нормами та принципами господарської етики ринкова конкуренція 

та економічна солідарність господарюючих суб’єктів взаємно доповнюють 

одне одного, сприяючи усуненню більшості протиріч не лише ринкового, 

власне економічного характеру, а й соціальних протиріч між суб’єктами 

праці і капіталу, сприяючи зниженню соціального напруження, певної 

оптимізації і регуляції ринкової конкуренції” [37]. 

Прихильники неокласичного підходу вважають, що економісти 

потребують нового класу моделей, призначених для дослідження економічної 

діяльності у сфері конфлікту, де виробництво, обмін і насильницьке 

захоплення ресурсів невід’ємні одне від одного. Відповідно розширюється і 

визначення конфліктної поведінки: основна увага перемістилася з чистого 

насильства, захоплення власності на приховані форми конфлікту, де 

примушування та оборонні дії у відповідь передбачені і враховані сторонами 

як потенційна загроза, що може здійснитися у будь-який момент. До 

конфліктних відносять такі сфери діяльності, як стягування ренти, лобіювання, 

судовий розгляд, непорозуміння між менеджерами й акціонерами, боротьба за 

статус і вплив усередині організації. 

Конфлікт у сфері фінансової діяльності має свою структуру, яку 

розуміють як сукупність стійких зв’язків конфліктуючих сторін, що 

забезпечують його цілісність, тотожність самому собі, відмінність від інших 
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явищ соціального життя, без яких він не може існувати як динамічна система. 

Фінансові конфлікти зумовлюють типи поведінки у протиборстві сторін, що 

є наслідком суперечності їх економічних інтересів та одночасно засобом 

подолання цих протиріч. В основі виникнення й розвитку економічного 

конфлікту лежить те, що прийнято називати об’єктом конфлікту, тобто 

суперечність суб’єктивних інтересів у сфері виробництва, обміну, розподілу і 

споживання. У даному контексті конфлікт є специфічною фазою розвитку 

економічних відносин, що характеризується крайнім загостренням 

суперечностей різноспрямованих інтересів суб’єктів економічної діяльності. 

Економічний конфлікт прямо або побічно базується на домінуючих у 

суспільстві відносинах власності. Власність визначає розподіл економічної влади 

в суспільстві. Тому соціальна і політико-правова боротьба за легалізацію певного 

виду власності формує джерело конфліктів у суспільстві. Конфлікт інтересів 

власників і невласників створює поле соціальної напруги. Тому в суспільстві 

формуються механізми збереження легального характеру власності. 

Ринкові перетворення в Україні на межі ХХ-ХХI ст. не лише не 

понизили потенціал конфліктної взаємодії соціальних груп, але й породили 

нові суперечності в системі економічних інтересів суспільства. Результатом 

поступового руйнування механізмів реалізації суспільних інтересів і водночас 

значного посилення ролі особистих інтересів в економічній сфері стали гострі 

конфлікти між різними групами суб’єктів господарювання. В Україні саме 

економічна влада і власність на економічні ресурси, що лежить в її основі, є 

центральним об’єктом соціально-економічних конфліктів [59; 60]. Нерідко 

боротьба суб’єктів господарювання за реальний доступ до економічних благ 

набуває дуже агресивних форм, завдаючи збитків не лише безпосереднім 

учасникам конфлікту, але й суспільству загалом. В даний час спостерігається 

процес взаємного посилення численних конфліктів на рівні регіонів, міст, 

районів, підприємств, установ, організацій і наростання на цій основі 

сукупного конфліктного потенціалу. 

Конфлікти є невід’ємною частиною життя українського суспільства, 
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що зумовлює пильну увагу науковців до їх вивчення і робить актуальним 

пояснення та розуміння проблем соціально-економічних конфліктів на всіх 

рівнях суспільної системи для будь-якого громадянина. Суспільство, владні 

структури, керівники підприємств та окремі громадяни досягатимуть кращих 

економічних результатів своїх дій, якщо вони будуть дотримуватись певних 

правил, моделей та механізмів запобігання й регулювання конфліктів. Такі 

моделі й механізми мають базуватись на розумінні сутнісних характеристик 

конфліктів і відповідній класифікації. 

Загалом за ознакою переважаючої мотивації ми пропонуємо виділяти 

ресурсно-орієнтовані та статус-орієнтовані фінансові конфлікти [141, с. 262]. 

Однак на практиці вони переважно мають змішаний характер. Обсяг певних 

ресурсів, якими володіє людина, підприємство чи держава нерідко служать 

показником їх статусу. Статус-орієнтована мотивація спричиняє схильність 

до нарощення певних кількісних чи інших формальних показників без 

урахування якісних характеристик відповідних процесів та явищ. Мова може 

йти про грошовий вираз валового внутрішнього продукту без урахування 

характеристик товарів та послуг, про зростання цін акцій без урахування 

прибутковості їх емітентів, про високі кредитні рейтинги, присвоєні 

ненадійним позичальникам, тощо. 

Ще одна глибинна причина труднощів, на які натрапляє науковець при 

дослідженні фінансового конфлікту, криється у складності відносин 

власності, в різноманітності їх значення для сторін конфлікту. Володіння тим 

чи іншим ресурсом має значення лише тоді, коли воно включене в систему 

суспільних відносин, перш за все, – відносин владних. Провідна роль 

структур домінування була помічена ще Р. Дарендорфом, який виявив, що 

відносини виробництва і власності не пояснюють конфліктів в економіці, 

вони вторинні порівняно із розподілом і контролем за ним [125]. У бажанні 

володіти власністю, як і в бажанні регулярно одержувати заробітну плату, 

поєднуються декілька базових потреб: у безпеці, добробуті, незалежності, 

свободі приватного життя, прихильності, соціальному статусі. Це 
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підтверджується міждисциплінарними, у тому числі соціально-

психологічними, дослідженнями феномена власності. 

Виявлено, що власність – це невід’ємна частина уявлення людини про 

себе, чинник контролю над ситуацією, доступу до інформації, визнання 

оточуючих, можливості впливати на людей тощо. Відносини власності – це 

не лише зв’язки між суб’єктом та об’єктом, але й відносини між суб’єктами, 

тобто відносини між людьми, включеними у різні соціальні групи. Соціальне 

значення власності не зводиться до її безпосередньої споживної вартості, 

його належить шукати в тих специфічних можливостях, які розпорядження 

власністю відкриває для взаємодії власника з іншими людьми. 

Відносини обміну, в які вступає власник, перетворюють різноманітні 

види його капіталу (матеріальний, фінансовий, соціальний, культурний) у 

ресурси впливу [125]. Для того, щоб реалізувати право власності, необхідний 

вплив. Це може бути груба сила (захоплення підприємств новими 

власниками за участю силових підрозділів, бойової техніки), і винагорода 

(хабар урядовцям, підвищення заробітної платні працівників), й опора на 

легітимність, уявлення про справедливість (хто більше вклав засобів, той 

повинен мати перевагу). Велике значення має не лише юридичний характер 

власності (спільна, пайова, індивідуальна, довірча), але також її походження 

(отримана у спадщину, здобута чесною працею, вкрадена у держави), цілі, в 

яких її використовують. Тобто, саме володіння власністю ще не є владою, 

воно не змінює становище власника в системі відносин між людьми. 

Економічна влада проявляється як здатність реалізувати своє право на 

власність і на розпорядження нею в своїх інтересах. 

Не можна визнати правильним твердження багатьох фахівців про те, 

що політичні й соціальні чинники розчиняються в економічній ефективності. 

Кожний з цих чинників має відносно самостійне значення. Самостійність 

виражається в тому, що вимога досягнення максимальної економічної 

ефективності може бути порушена. Наприклад, з міркувань посилення 

обороноздатності держави, деякі підприємства розміщують у таких районах 
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країни, які, порівняно з іншими, забезпечують менший рівень продуктивності 

праці й економічної ефективності [216, с. 212]. 

Чимало економістів вважають, що шлях провідних країн західного 

світу до вершин індустріального й технічного прогресу дотепер ґрунтувався 

не на принципах відкритості і вільної торгівлі, а на поєднанні 

протекціоністського захисту їх внутрішніх ринків з експансією на ринки 

слабших країн. Країни Заходу незмінно допомагали собі 

протекціоністськими заходами, коли їм це було потрібне. Вони рішуче 

відкидали політику протекціонізму лише тоді, коли вона вже ставала зайвою. 

Зростаюча конкуренція на світових ринках, необхідність захисту 

внутрішніх ринків, забезпечення зайнятості населення змушують держави 

дуже активно захищати своїх виробників і посередників, що знов 

призводить до економічних конфліктів. В основі більшості торгових 

конфліктів лежить ситуація, за якої ціни товарів, що експортуються іншими 

країнами, виявляються нижчими за ціни національної продукції. В подібній 

ситуації від національних виробників потрібні вищі якість і надійність 

продукції, технологічні удосконалення, зменшення витрат виробництва, 

зниження цін, щоб конкурувати з імпортними товарами. Зробити це бідним 

країнам дуже важко. Загалом, на нашу думку, політика протекціонізму має 

більший потенціал розвитку конфліктів, ніж ринкова конкуренція. 

Об’єднання країн в економічні блоки не означає безумовного прогресу 

в реалізації принципів вільної торгівлі. Митні союзи є суперечливою єдністю 

вільної торгівлі і протекціонізму. Дилема щодо вільної торгівлі або 

протекціонізму не зникає. Вона лише переходить на інший рівень 

зовнішньоторговельних відносин, на якому ухвалюють рішення про вибір 

економічної політики групи держав відносно третіх країн. 

Разом з тим, країни-учасниці торгових конфліктів, зазвичай, не 

прагнуть доводити їх до крайності. Конфлікти розв’язують шляхом тривалих 

переговорів, консультацій, звернення зі скаргами в міжнародні організації. 

До того ж існує достатньо стабільна тенденція: в межах міжнародно-правової 



 54 

системи торгівлі товарами залишається все менше можливостей для держав 

здійснювати регулювання в обхід її норм. 

Прагнення до розв’язання торгових конфліктів і їхнього запобігання 

характерне, передусім, для Європейського співтовариства. Європейський 

Загальний ринок добився ухвалення як інститутів права доктрин ринкової 

конкуренції. Всебічно механізм врегулювання торгових конфліктів був 

розроблений Світовою організацією торгівлі (СОТ). В угодах СОТ є 

посилання на необхідність враховувати стан конкурентного середовища на 

внутрішньому ринку при введенні тарифних і нетарифних заходів 

регулювання. СОТ – єдина у світі організація, в межах якої були прийняті 

рішення з усіх основних питань, пов’язаних з міжнародною торгівлею 

товарами й послугами. Механізм консультацій і пошуку компромісних 

виходів з конфліктних ситуацій розвивався у СОТ десятиліттями. Цей 

механізм дає змогу, зокрема, знаходити розв’язання таких складних питань, 

як неправомірне вживання захисних заходів, несправедливе використання 

антидемпінгових інструментів. 

У дослідженні “Стратегія конкуренції” М. Портер досить детально 

опрацював новий підхід до проблем міжнародної торгівлі. Одним із вихідних 

положень цього підходу є те, що на міжнародному ринку конкурують фірми, а не 

країни. Тому важливо зрозуміти, як фірма створює й утримує конкурентну 

перевагу [168]. Успіх на зовнішньому ринку, значною мірою, залежить від 

вибору стратегії. Основною одиницею аналізу конкуренції, за М. Портером, є 

галузь. Вона розглядається як група конкурентів, що виробляють товари або 

надають послуги, безпосередньо змагаючись між собою. В галузі виробляють 

продукти зі схожими факторами конкурентної переваги. Межі між галузями 

завжди досить нечіткі. На вибір стратегії фірми у галузі впливають два 

головні чинники: структура галузі й позиція фірми. 

Важливо відзначити, що Портер під конкуренцією розуміє не 

рівновагу, а постійні зміни, в результаті яких кожна галузь постійно 

удосконалюється та оновлюється. Водночас важливу роль у стимулюванні 
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цього процесу відіграє країна базування, де розробляють стратегію, основну 

продукцію і технологію, і де є робоча сила з необхідними навичками. 

Функціонування потужних транснаціональних підприємницьких 

структур актуалізує питання економічної ролі держави та самостійності 

національних господарських систем. Дискусійні питання щодо регулювання 

рівня відкритості економіки пов’язані з виникненням багатьох складних 

проблем, однією з яких є проблема економічної безпеки, тобто визначення 

оптимальних умов взаємодії зі світовим господарством. Для промислово 

розвинутих країн, особливо тих, що не мають власних запасів енергії і 

сировини, відкритість економіки є істотним чинником, що впливає на їх 

подальший розвиток. Решта країн також беруть участь в міжнародному 

поділі праці, а отже, у встановленні й розвитку комерційних відносин одна з 

одною, що призводить до посилення взаємозв’язків і взаємозалежності 

суб’єктів міжнародного поділу праці та виникнення необхідності 

поєднувати вигоди від спеціалізації і кооперації із захистом від негативного 

зовнішнього впливу. В результаті виникає ризик нестабільності 

національної економіки, який обумовлений тим, що торговельні відносини, 

в які вступають країни, не можуть бути абсолютно передбачуваними. Тому 

при розвитку зовнішньої торгівлі в окремих країнах може мати місце тільки 

відносна фінансова безпека, що визначається взаємозалежністю. 

Загалом держава може обрати політику розвитку або політику 

послаблення конкурентів [96]. Політика розвитку не потребує жодного 

продовження насильницькими засобами досягнення поставлених цілей. 

Сферами діяльності держави є політика, економіка, соціальне забезпечення і 

культура, де поставлені цілі досягають без відкритого або прихованого 

використання насильства. Розвиток, якщо розглядати його як мету держави, 

може відбуватись на основі власних ресурсів, оскільки він тримається на 

розумінні того, що інтереси держави полягають не в боротьбі за власне 

панування шляхом ослаблення інших держав. Стратегія розвитку базується 

на переконанні в існуванні об’єктивної спільності інтересів між державами. 
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Розвиток власної держави потребує розвитку інших держав, а їх розвиток, у 

свою чергу, потребує розвитку власної держави. Проте не варто доходити до 

помилкового висновку, що економічно і культурно розвинутій національній 

державі не потрібно тримати напоготові сили безпеки. 

Від системи управління безпекою не можна відмовлятися, бо має місце 

й політика економічного, соціального і культурного занепаду, яка неминуче 

породжує приховану або відкриту війну. Політика нерозвитку означає, що 

власну відносну силу досягають лише за рахунок дестабілізації, ослаблення і 

руйнування інших держав. Замість конструктивної конкуренції розвинутих 

національних держав та їх економік виникає відкрита або прихована 

боротьба, прагнення швидше ослабити інші держави, ніж подолати власну 

слабкість, викликану відсутністю розвитку. Це положення про відносну силу 

характерне для олігархічних імперій, таких як Візантійська, Венеціанська, 

Британська. Нині таку політику активно веде Росія. Британська олігархія діє 

більш завуальовано. Так, у недалекому минулому уряд президента США 

Клінтона вжив рішучих заходів проти міжнародної торгівлі наркотиками і, 

що важливіше, проти відмивання наркогрошей. Це викликало серйозне 

занепокоєння в Лондоні і в контрольованих британцями офшорних 

фінансових зонах [96], які стали критичними ланками сучасної світової 

економіки. Як відомо, в офшорних центрах зосереджені значні кошти, що 

впливають на глобальний фінансовий ринок. 

До кінця ХХ ст. офшорний бізнес зазнав не тільки кількісних, але і 

якісних змін. Головною рушійною силою виникнення і постійного розвитку 

офшорного бізнесу є суперечність між бажанням урядів контролювати 

економічну ситуацію в своїх країнах і небажанням громадян бути 

підконтрольними і віддавати частину свого прибутку у вигляді податків [86; 

231]. Може скластись думка, що вказану суперечність офшорний бізнес 

намагається розв’язати цивілізованими методами. Проте це далеко не так, і, 

приміром, в США його називають “піратством ХХ століття”. 

Що стосується України, то безконтрольні фінансово-економічні 
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взаємовідносини вітчизняних підприємств і приватних осіб з офшорними 

компаніями при бездіяльності або невірних діях влади вже призвели до 

непоправного відтоку капіталів і зубожіння держави. Під загрозу поставлені 

не тільки фінансова безпека країни, але й життєво важливі інтереси 

майбутніх поколінь. Сьогодні в умовах, коли інтереси держави вимагають 

вжиття жорстких заходів зі збільшення податкових надходжень до бюджету і 

припинення незаконного вивозу за кордон українського національного 

багатства, проблеми, пов’язані з офшорними зонами і загалом з офшорним 

бізнесом, в Україні є одними з найактуальніших. Від їх успішного 

розв’язання багато в чому залежить фінансова безпека країни. 

Останні десятиліття відзначились стрімкою офшоризацією світової 

економіки і, відповідно, різким посиленням суперечливої дії офшорів на стан 

світових ринків і міжнародних економічних відносин. У цей період відбулося 

розширення кола країн і територій, що оголосили про свій офшорний статус, 

різко збільшилося число ділових одиниць, зареєстрованих на цих територіях 

(офшорних компаній і фондів, трастів, секретарських компаній тощо), значно 

зріс перелік послуг, які вони надають. Водночас в офіційних переліках 

офшорних зон можуть бути відображені не всі території, що є такими зонами 

насправді. Офшорний бізнес став активно проникати в нові сфери 

економічної діяльності і на нові ринки, перш за все, на раніше закриті ринки 

пострадянських країн. Нарешті, помітно удосконалилися самі методи 

ведення офшорного бізнесу, ускладнилися його форми і структура. 

Офшорні зони відіграють головну роль у справі відмивання 

незаконних доходів. Саме в цих зонах “брудні гроші” відділяють від 

джерела походження. Із розвитком діяльності транснаціональних 

кримінальних корпорацій поглиблювалось усвідомлення державами цього 

небезпечного явища. Можна навести як приклад Закон про економічний 

розвиток Сейшельських островів (1996 р.). Відповідно до нього інвестори, 

що розмістили на Сейшельських островах суму не менше 10 млн. доларів 

США, звільнялися від кримінального переслідування за легалізацію доходів 
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і набували захисту майна від конфіскації, якщо тільки не скоювали 

насильницьких злочинів або злочинів, пов’язаних з наркотиками, 

безпосередньо на Сейшелах. 

У 1989 р. в Парижі за рішенням наради на вищому рівні країн 

“Великої сімки” була створена спеціальна група розробки фінансових 

заходів боротьби з відмиванням грошей (скорочено FATF або ФАТФ). У 

даний час членами FATF є понад 30 держав. Основні напрями діяльності 

цієї міжурядової організації – розробка і вдосконалення системи заходів, 

спрямованих на боротьбу з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму, 

фінансуванням поширення зброї масового знищення, корупцією, 

вироблення і розповсюдження відповідних рекомендацій. 

Найефективнішим шляхом протидії транснаціональним кримінальним 

корпораціям є підрив фінансової основи їх діяльності шляхом тиску на 

офшорні зони з боку світової спільноти по аналогії з сучасною практикою 

діяльності Ради Безпеки ООН в ситуаціях, що кваліфікуються як загроза 

миру, порушення миру або акт агресії. 

На IV Європейській конференції спецслужб з питань боротьби з 

корупцією і офшорними фінансовими центрами, що проводилась під егідою 

Ради Європи, були сформульовані й інші рекомендації щодо законодавства 

в офшорних зонах, а саме [86]: 

– секретність банківських операцій ніколи не повинна бути 

перешкодою для проведення кримінального розслідування; 

– персонал правоохоронних органів має бути навчений фахівцями 

банківської та аудиторської справи щодо офшорних компаній, їх 

діяльності і можливості зловживань; 

– необхідно зняти банківську таємницю відносно особи 

бенефеціарних власників компаній, повідомляти відомості про 

основного власника компанії; 

– спростити процедуру подання запитів судовими і правоохоронними 

органами; 
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– створити банк даних для обміну інформацією про підозрілі 

фінансові операції; 

– зберігати фінансову документацію протягом 5 років; 

– банки з системою SWIFT повинні проводити ідентифікацію 

відправника й одержувача переказів, назви фінансового інституту, 

який ініціював платіжне доручення; 

– не допускати відкриття компаній – “поштових скриньок”; 

– укласти договори про подвійне оподаткування між офшорною 

державою і державою, на чиїй території перебуває офшорна 

компанія; 

– визначити мінімум активів банку на офшорній території і обмежити 

можливості реєстрації без цього капіталу; 

– при реєстрації компанії треба вказувати юридичних і фізичних осіб, 

що здійснюють керівництво компанією, та бенефеціарів. 

Також значно ускладнюється ситуація в зовнішньоекономічній сфері у 

зв’язку зі створенням спеціальних економічних зон (СЕЗ). Багато державних 

і комерційних організацій, що діють на їх території, використовують режим 

найбільшого сприяння в зовнішньоекономічній діяльності лише в 

корисливих цілях. Тому існує тенденція ускладнення кримінальної ситуації в 

СЕЗ. Нерідко ці зони використовують як “канал перекачування” стратегічної 

сировини, дефіцитних ресурсів і валюти з країни. Приміром, в Україні були 

відзначені часті випадки невідповідності зовнішньоекономічної та 

інвестиційної діяльності господарюючих суб’єктів у СЕЗ чинному 

законодавству, на цих територіях набув поширення тіньовий бізнес. 

Зазвичай, сторони економічних конфліктів не ведуть боротьбу на 

взаємне знищення. Є певні критичні межі наступу на інтереси протилежної 

сторони конфлікту, після переходу яких вона може дуже різко відповісти 

агресору. Можливо, при різкому загостренні конфлікту спрацьовують не 

вивчені до кінця синергетичні ефекти, що стосуються поведінки системи у 

критичній ситуації. Приміром, виходячи із практичного досвіду війн, ще 
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давньокитайський стратег Сунь Цзи стверджував, що краще зберегти ворога, 

ніж знищити його. Цей полководець категорично застерігав від того, щоб 

ставити супротивника у безвихідне становище, бо люди у критичній ситуації 

мобілізуються та стають дуже небезпечними [220, с. 37–74]. 

Тому можливі вигоди і втрати від конфліктів мають, зазвичай, досить 

чіткі межі, вихід за які зумовлює потрапляння однієї зі сторін у критичне 

становище, що наражає інших учасників на підвищену небезпеку. На нашу 

думку, такі межі, зазвичай, можна розрахувати: якщо не аналітичними 

методами, то з допомогою імітаційного моделювання. Такими межами 

можуть бути точка беззбитковості для підприємств, реальна сума 

прожиткового мінімуму для людей тощо. На практиці ж ці межі часто 

виявляють у ході реальних конфліктів, а стратегію взаємодії з іншими 

суб’єктами обирають методом спроб та помилок. Це не раз спричиняло 

повстання та революції. На думку М. Поповича, академіка Національної 

академії наук України: “Громадянська війна є найгострішим і 

найжахливішим виявом краху національної безпеки в країні” [166]. 

Безумовно, фінансовий конфлікт, як будь-який інший, має свою власну 

логіку, що підпорядковує собі сторони, які вступили у протиборство. Проте 

вдосконалення методів його розв’язання неможливе без вивчення того, як 

оцінюють ризик і корисність конфліктних дій, як різні суб’єкти конфлікту 

визначають цінність нематеріальних і нефінансових благ. 

Для виокремлення проблем фінансової безпеки доречний поділ 

економічних конфліктів на фінансові й нефінансові. Для розуміння 

відмінностей між ними ми пропонуємо визначення: фінансовий конфлікт – 

це конфлікт, важливим чинником якого є певна фінансова угода [141, с. 262]. 

Фінансова угода може бути: засобом досягнення цілі у конфлікті, предметом 

конфлікту. До того ж фінансові конфлікти не обмежуються питаннями 

розподілу економічних ресурсів. Вони можуть стосуватись соціального 

статусу людини чи суверенітету держави і виникають там, де при оцінці 

людських відносин користуються фінансовими показниками. Вивчення 
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економічних конфліктів дає змогу зробити висновок про те, що в даній сфері 

акумульований значний теоретичний матеріал. Однак має місце недостатній 

ступінь розробленості даної проблеми, оскільки дотепер немає чіткого 

визначення структури, функцій і поняття економічних конфліктів, їх 

класифікації, розкриття особливостей окремих різновидів, що залишає 

широке поле для подальших досліджень. 

 

1.3. Інформаційні та інституційні основи безпечного 

функціонування фінансової системи України в контексті міжнародних 

зв’язків 

 

Характер, конфліктний чи безконфліктний, виникнення й виконання 

вимог і зобов’язань, зокрема, фінансових між членами суспільства залежить 

від цілої низки інституційних чинників. Потенціал конфліктів і можливості їх 

запобігти визначають рівень фінансової безпеки суб’єктів господарювання 

певної країни. Окрім пошуку ситуативних причин втрат, важливе значення 

має з’ясування можливості існування такої структури фінансової системи чи 

окремих її елементів, яка б суттєво знижувала ймовірність прояву різних 

загроз. Як відомо, структура фінансової системи формується під впливом 

певних суспільних інститутів [41, 61, 202]. Знання відповідних взаємозв’язків 

дало б змогу знизити вразливість економіки шляхом скерування в потрібне 

русло низки процесів та явищ. 

У цьому контексті фінансову систему можна розглядати з двох позицій. 

З одного боку, фінансова система – це сукупність певних чинників, а саме: у 

фінансову систему, окрім п’яти класичних елементів фінансового механізму 

(фінансові методи, фінансові важелі, правове забезпечення, нормативне 

забезпечення, інформаційне забезпечення), входять фінансові інструменти 

(гроші, цінні папери тощо), технічні засоби фінансової роботи й самі 

учасники фінансових операцій. Також фінансову систему можна розглядати 

як сукупність дій суб’єктів господарювання чи послідовних змін, 
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спричинених цими діями [233, с. 44]. 

У досить загальній формі фінансовий інструмент можна визначити як 

угоду між членами суспільства, яка стосується розподілу благ у грошовій 

формі. Відбувається такий розподіл у грошовій формі, що пов’язано з 

оцінкою певних благ у грошовому еквіваленті. Основною властивістю 

фінансових інструментів є їх інформаційно-психологічний характер. Такий 

інструмент може існувати за умови, коли щонайменше дві особи визнають 

певні взаємні права й обов’язки. І, з погляду сутності фінансового 

інструменту, не має принципового значення те, чи він існує лише на основі 

усної домовленості, чи відображений також на допоміжних носіях інформації 

(паперових, електронних тощо). 

Якщо функціонування тих чи інших фінансових інструментів не 

забезпечене у певному суспільстві відповідними культурними цінностями, то 

жодні формальні інститути не створять умов для реалізації прав та обов’язків, 

що окреслені такими інструментами. Тому дослідження фінансової безпеки 

без дослідження неформальних інститутів, без урахування глибинних пластів 

культури суспільства буде поверхневим і неповним. 

Теоретично, відмова від використання фінансових інструментів 

автоматично розв’язує проблему фінансової безпеки. Однак фінансові 

інструменти сприяють упорядкуванню широкого спектру суспільних 

відносин: обмін товарами й послугами, винагорода за працю, підтвердження 

прав власності, розподіл сфер і функцій управління тощо. Фінансові 

інструменти, в принципі, не можуть функціонувати поза сферою суспільних 

відносин і є загалом корисними винаходами людства. Але фінансові 

інструменти, як і технічні винаходи, можуть приносити не лише користь. 

Фінансові кризи можна розглядати як певні аналоги техногенних катастроф, 

коли люди не здатні контролювати всі наслідки функціонування своїх 

винаходів. Також можливий погляд на фінансові кризи як на аналоги війн, де 

перемагає сторона, краще озброєна фінансовими інструментами чи методами 

їх використання. Переможець у даному разі, як і за результатами збройних 
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конфліктів, розподіляє на свою користь суспільні блага. Водночас він може 

розповідати переможеним про “об’єктивні” чинники фінансових криз. 

На рівень ефективності економіки за умов неповної інформованості її 

учасників визначальний вплив має чинник довіри між людьми. Атмосфера 

шахрайства й недовіри зумовлює додаткові витрати на функціонування 

різноманітних систем моніторингу та контролю [97; 193; 208]. Однак такі 

системи в деяких випадках можуть обходитись дорожче, ніж втрати від 

зловживань. Тому обґрунтування глибини та широти контрою вимагає 

розуміння природи інформації, невизначеності й дезінформації, особливостей 

їх виникнення та впливу на прийняття рішень. 

Дезінформація здавна використовується як засіб послаблення позицій 

протилежної сторони конфлікту. Сунь Цзи виразив це словами: “Війна – 

шлях обману” [220, с. 38]. Тому, з погляду якості управління, фінансова 

безпека – це здатність ділової одиниці приймати адекватні її інтересам 

фінансові рішення за умов цілеспрямованого дезінформаційного впливу на 

неї з боку протилежних їй сторін конфлікту. Невизначеність і ризик – 

проблеми фінансового менеджменту, бюджетного менеджменту, ризик-

менеджменту тощо. Ці проблеми, значною мірою, зумовлені об’єктивними 

чинниками. Тоді як дезінформація – проблема фінансової безпеки. 

Дезінформацію, зазвичай, породжують суб’єктивні чинники: намагання 

присвоїти ресурси, що належать іншим, спроби некомпетентної особи 

здобути в організації високий статус тощо. 

Дослідження властивостей дезінформації потребує розкриття природи 

інформації. Важливо відзначити спорідненість понять “форми” та 

“інформації”. Поняття форми історично передує розвинутому поняттю 

структури. Форму протиставляють змісту, тоді як структуру – функціям. 

Цікаво, що творці кібернетики розуміли природу інформації як деяку 

об’єктивну впорядкованість, організованість, структурність, а кількість 

інформації як міру цієї впорядкованості. Зміст положень Н. Вінера про 

інформацію як міру організації полягає у тому, що відображення зовнішнього 
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середовища входить у керуючу систему як організована множина станів 

сигналу, і ця організація є образом джерела цієї інформації [36]. І саме 

завдяки тому, що інформація, виражаючи впорядкованість сигналу, є 

одночасно й образом джерела, стає можливою адекватна реакція керуючої 

системи на зовнішнє середовище, тобто управління. 

Практика ж управління взагалі найбільшою мірою пов’язана зі сферою 

розподілу. Розподіляють права й обов’язки, час, простір (територію), 

матеріальні та фінансові ресурси тощо. Розподіл завдань та обов’язків має 

відповідати розподілу можливостей, зокрема, фінансових. Ми встановили 

відповідність між функціями управління та фінансів (див. рис. 1.5) [161, 

с. 525]. 
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Рис. 1.5. Відповідність функцій управління та фінансів 
Джерело: складено автором 
 

Для економіки гроші є незамінним засобом синтезу інформації про 

економічні ресурси, події та очікування, яка виражається у цінах товарів та 

послуг, валютних курсах, процентних ставках, у ставках податків тощо. 

Однак потрібно мати на увазі можливість виникнення й обігу дезінформації в 

економічній системі і, відповідно, хибних управлінських рішень. 

Дезінформація може виникати як в результаті помилок, так і умисних дій. 

Вона існує у формі нереальних планів, недостовірних звітів, хибних теорій, 

цінових показників, спотворених маніпулюваннями, тощо. 

Недостовірні сигнали можуть поступати від підприємств, державних 

органів, фінансових і товарних ринків, засобів масової інформації та окремих 
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людей. Рівень позитивного чи негативного впливу фінансів на економіку 

залежить, передусім, від якості інформаційного забезпечення фінансового 

механізму [75]. Історія знає чимало випадків, коли захоплення людей 

недостовірною інформацією та ілюзіями, що виникали на її основі, 

призводило до економічних та фінансових катастроф. Наприклад, Велика 

депресія у США 1930-х рр.. стала результатом оптимістичного самообману 

учасників фондового ринку цієї країни, які повірили в те, що зростання 

курсів акцій ніколи не припиниться [233, с. 42]. 

Важливо, що один неадекватний сигнал здатен породити інші 

спотворення у відображенні ситуації. Наприклад, встановивши надто високі 

ставки податків, що не відображають реальні можливості їх платників, 

держава змушує суб’єктів господарювання переходити у сектор тіньової 

економіки. Це спричиняє недостовірність статистичної інформації, якою 

користуються державні органи. Відповідно, знижуються їх можливості 

приймати вірні управлінські рішення. Тобто, якщо керуюча система видає 

дезінформацію на виході, то в результаті зворотного зв’язку на вході її ж 

отримує. Виникає замкнене коло взаємного руйнування суб’єкта й об’єкта 

управління. Певний критичний рівень дезінформації здатен знищити 

керуючу систему. Це стосується як окремих підприємств, так і цілих держав. 

Варто підкреслити, що фінанси є важливим чинником підвищення 

рівня інтегрованості та, відповідно, безпеки економіки загалом. З 

організаційного погляду, фінансові ресурси, як грошове вираження джерел 

формування засобів ділових одиниць, виступають посередницькою ланкою 

між зміною інформаційних ресурсів у результаті управлінської чи науково-

дослідної діяльності та зміною матеріальних ресурсів суспільства у 

результаті виконання прийнятих управлінських рішень. Хоча зміни 

матеріальної бази можуть відбуватись і без проведення відповідних 

фінансових операцій, фінанси однак забезпечують вищий рівень організації 

таких змін. У першу чергу, це стосується можливостей мобілізації 

різноманітних ресурсів на розв’язання певних проблем. Зміни ж фінансових 
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та матеріальних ресурсів, у свою чергу, ведуть до зміни інформаційних 

ресурсів [158]. Ми відобразили таку взаємодію у формі циклу 

взаємопов’язаних змін (див. рис. 1.6) [161, с. 527]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1.6. Фінансові ресурси як посередницька ланка 

в економічних процесах  
Джерело: складено автором 
 

Якщо поняття фінансових ресурсів відповідає категорії змісту, то 

засобами відображення або ж організаційно-правовою формою 

функціонування цих ресурсів є фінансові інструменти (гроші, цінні папери, 

кредитні угоди тощо), які є одночасно чинниками формування та доказами 

існування фінансових ресурсів у конкретних ситуаціях. Фінансові ресурси 

існують лише у вартісному вираженні. Важливо розрізняти їх номінальну й 

реальну вартість. Нарощення фінансових ресурсів, яке об’єктивно не 

пов’язане зі змінами енерго-інформаційного потенціалу суспільства, не може 

забезпечити зростання його добробуту, а лише зумовить перерозподіл благ 

на користь певних осіб. Наприклад, часто мобілізації фінансових ресурсів для 

реалізації певного проекту передує розробка бізнес-плану, який є носієм 

інформації про теперішню та майбутню ситуації. Цей план слугує свідченням 

певного рівня інформованості й компетентності осіб, які беруть на себе 

відповідальність за його втілення у життя. І в багатьох випадках інвестор 

погоджується вкласти кошти у підприємство, лише ознайомившись із його 

бізнес-планом. Обіг інформації, що стосується фінансових рішень, і, як 

наслідок, їх якість, значною мірою, визначають суспільні інститути. 

Зміна інформаційних ресурсів 

Зміна фінансових ресурсів 

Зміна матеріальних ресурсів 
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Структуру й, відповідно, стійкість фінансової системи окремої країни 

зумовлюють формальні та неформальні інститути [144; 147]. Водночас 

формальне визнання проблем безпеки та окреслення шляхів їх розв’язання 

зовсім не означають реального зниження рівня загроз. Значна роль належить 

неформальним інститутам, культурі суспільства. 

Конституцією України визначено засади забезпечення національної 

безпеки, державної безпеки, економічної безпеки, інформаційної безпеки, 

екологічної безпеки, особистої безпеки людини, громадської безпеки [77]. 

Водночас, як свідчить аналіз статей Конституції, в Основному Законі 

України поняття фінансової безпеки безпосередньо не згадується. Серед 

складових національної безпеки, вказаних у Конституції, саме економічний 

та інформаційний аспекти, на нашу думку, найтісніше пов’язані з 

фінансовою безпекою держави. Це зумовлено тим, що фінанси є формою 

руху інформації про економічний потенціал окремих осіб та суспільства 

загалом, а вартісні показники – мірою цього потенціалу [233, с. 42–43]. 

Згідно статті 107 Основного закону: “Рада національної безпеки і 

оборони України є координаційним органом з питань національної безпеки і 

оборони при Президентові України. РНБОУ координує і контролює 

діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони. 

Головою Ради національної безпеки і оборони України є Президент України. 

Представництво державних органів, що спеціалізуються на фінансах, у складі 

РНБОУ Конституцією не передбачене. 

Розвиваючи положення Конституції, Закон України “Про основи 

національної безпеки України” [192] визначає об’єкти національної безпеки, 

принципи забезпечення національної безпеки, пріоритети національних 

інтересів, загрози національним інтересам і національній безпеці України, 

основні напрями державної політики з питань національної безпеки. Серед 

сфер захисту життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства 

та держави, вказаних у законі про основи національної безпеки України, 

безпосереднє відношення до фінансів мають такі: боротьба з корупцією, 
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пенсійне забезпечення, ринок фінансових послуг, фондовий ринок та обіг 

цінних паперів, ринок банківських послуг, податково-бюджетна та митна 

політика, ревізійна діяльність, монетарна та валютна політика, 

функціонування природних монополій. Даний Закон обумовлює, що 

національна безпека України забезпечується шляхом проведення державної 

політики відповідно до прийнятих доктрин, концепцій, стратегій і програм. 

На нашу думку, важливим документом, що мали б розвивати й 

конкретизувати положення законодавства про національну безпеку, є 

Концепція фінансової безпеки України. 

В епоху інформаційного суспільства важливо усвідомити, що 

інформаційний простір національної економіки охоплює всі соціальні 

інститути: колективи, корпоративні об’єднання, державні й суспільні 

установи. В Основних засадах розвитку інформаційного суспільства в 

Україні на 2007–2015 роки, затверджених Верховною Радою, відзначено, що 

ступінь розбудови інформаційного суспільства в Україні порівняно зі 

світовими тенденціями недостатній та не відповідає потенціалу й 

можливостям України [194]. Документ пояснює таку ситуацію соціально-

економічною нерівністю між розвинутими країнами і країнами, що 

розвиваються, через суттєву різницю у темпах зростання обсягів та 

номенклатури товарів і послуг, які виробляються та надаються за допомогою 

інформаційних технологій. Інформаційну безпеку даний правовий акт 

визначає як стан захищеності життєво важливих інтересів людини, 

суспільства і держави, при якому запобігається нанесення шкоди через: 

неповноту, невчасність та невірогідність інформації, що використовується; 

негативний інформаційний вплив; негативні наслідки застосування 

інформаційних технологій; несанкціоноване розповсюдження, використання 

і порушення цілісності, конфіденційності та доступності інформації. 

Для конкретизації Основних засад розвитку інформаційного 

суспільства в Україні на 2007–2015 роки прийнятий Указ Президента 

України Про Доктрину інформаційної безпеки України від 8 липня 2009 р. 
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ғ 514/2009. У цій Доктрині зазначено, що “за умов глобальної інтеграції та 

жорсткої міжнародної конкуренції головною ареною зіткнень і боротьби 

різновекторних національних інтересів держав стає інформаційний простір. 

Сучасні інформаційні технології дають змогу державам реалізувати власні 

інтереси без застосування воєнної сили, послабити або завдати значної 

шкоди безпеці конкурентної держави, яка не має дієвої системи захисту від 

негативних інформаційних впливів”. Підкреслено, що “інформаційна безпека 

є невід’ємною складовою кожної зі сфер національної безпеки”. Серед 

принципів інформаційної безпеки згадується економічна доцільність.  

Аналіз інших правових актів, що досить тісно пов’язані із проблемою 

фінансової безпеки України, засвідчив наступне. 

У Законі України “Про Раду національної безпеки і оборони України” 

визначено функції цього координаційного органу, згідно з якими він 

розробляє та розглядає на своїх засіданнях питання, що належать до сфери 

національної безпеки й оборони, та подає пропозиції Президентові України 

щодо проекту Закону України про Державний бюджет України по статтях, 

пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України [195]. 

В Указі Президента України “Про Стратегію національної безпеки 

України” від 2007 р. було окреслено принципи, пріоритетні цілі, завдання та 

механізми забезпечення життєво важливих інтересів особи, суспільства й 

держави від зовнішніх і внутрішніх загроз [197]. Головною метою цієї 

Стратегії задекларовано забезпечення такого рівня національної безпеки, 

який би гарантував поступальний розвиток України, її 

конкурентноспроможність, забезпечення прав і свобод людини й 

громадянина, подальше зміцнення міжнародних позицій та авторитету 

Української держави в сучасному світі.  

У 2012 р. була розроблена нова редакція Стратегії національної 

безпеки України [196]. У цій Стратегії серед чинників, що загрожують 

глобальній міжнародній стабільності та негативно позначаються на 

безпековому середовищі України зазначені: поширення тероризму, піратства, 



 70 

наркоторгівлі, незаконної торгівлі зброєю та ядерними матеріалами, 

транснаціональної організованої злочинності, злочинів, пов’язаних із 

легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або 

фінансуванням тероризму, поширення нелегальної міграції, торгівлі людьми, 

кіберзлочинності. Відзначено нездатність України протистояти новітнім 

викликам національній безпеці (явищам і тенденціям, що можуть за певних 

умов перетворитися на загрози національним інтересам), пов’язаним із 

застосуванням інформаційних технологій в умовах глобалізації, насамперед, 

кіберзагрозам. До ключових завдань політики національної безпеки у 

внутрішній сфері віднесено формування гнучкої та ефективної системи 

публічних інститутів, спроможних адекватно й оперативно реагувати на 

зміни безпекової ситуації. Це, зокрема, передбачає попередження і протидію 

корупції на основі розмежування суспільних, державних, корпоративних і 

приватних інтересів, сприяння розвитку недержавної системи безпеки та 

законодавче забезпечення її діяльності. 

Стратегія економічного та соціального розвитку України на 2004-2015 

роки “Шляхом європейської інтеграції”, затверджена Указом Президента, 

визначає такі основні завдання [218]: 

– забезпечення сталого економічного зростання та прискорення 

подолання на цій основі розриву в обсягах ВВП на особу між 

Україною та країнами Євросоюзу; 

– формування передумов скорочення розриву рівня та якості 

життєвих стандартів порівняно з країнами ЄС; 

– опанування інноваційної моделі структурної перебудови та 

зростання, реалізація якої покликана підвищити 

конкурентноспроможність української економіки. 

Варто відзначити, що у питанні вибору моделі вітчизняної системи 

господарювання існує певна неузгодженість між Конституцією України, 

стаття 13 якої визначає соціальну спрямованість економіки, та Стратегію 

економічного та соціального розвитку України на 2004-2015 роки, яка 
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орієнтована на інноваційну модель. 

Указом Президента України від 15 серпня 2001 р. “Про Стратегію 

подолання бідності” визначено основні напрями відповідної політики 

шляхом створення економіко-правових умов для збільшення доходів і 

зростання економічної активності працездатних громадян, а також 

підвищення ефективності соціальної підтримки найуразливіших груп 

населення шляхом реформування системи соціального захисту [198]. 

Указ Президента України “Питання Міжвідомчої комісії з питань 

фінансової безпеки при Раді національної безпеки і оборони України” від 7 

травня 2001 р., яким затверджено Положення про Міжвідомчу комісію з 

питань фінансової безпеки при Раді національної безпеки і оборони України, 

визначив її основні завдання [140]. 

Комітет з економічних реформ при Президентові України сформував 

версію для обговорення від 2 червня 2010 р. Програми економічних реформ 

на 2010 – 2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, 

ефективна держава” [190]. Цей документ стосувався широкого кола питань, 

серед яких були й такі, що мали безпосереднє відношення до фінансової 

безпеки держави. Метою реформи проголошувалось створення системи 

управління державними фінансами, спрямованої на забезпечення стійкого 

економічного зростання й гарантованого виконання державою своїх 

соціальних зобов’язань. 

Для зростання й розвитку фондового ринку та сектору фінансових 

послуг у Програмі економічних реформ передбачено увести єдині правила 

розрахунків біржового курсу цінних паперів, запобігати маніпулюванню 

ціноутворенням на ринку цінних паперів, посилити на законодавчому рівні 

відповідальність за використання інсайдерської інформації. 

Кабінет Міністрів України 15 серпня 2012 р. схвалив Концепцію 

забезпечення національної безпеки у фінансовій сфері [199]. Цей документ 

узагальнено відобразив проблеми фінансової безпеки, які раніше згадувались 

в інших концепціях і стратегіях. Шляхи і способи розв’язання проблем 
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викладено у ньому в розрізі досягнення безпеки у сферах: бюджетній, 

податковій, банківській, небанківського фінансового сектору, валютного 

ринку, фондового ринку, фінансів реального сектору економіки, управління 

державним боргом, гарантованим державою боргом та боргом 

корпоративного сектору. 

Як засвідчив проведений аналіз, у нормативно-правових актах, що 

регламентують основні напрями національної безпеки, деякі аспекти 

формування фінансової безпеки висвітлені недостатньо. Ця проблема 

згадується лише побіжно або надто загально й поверхнево. Разом з тим, 

розглянуті документи досить чітко висвітлюють актуальні напрями 

дослідження проблеми фінансової безпеки, серед яких варто виділити 

компетентність осіб, що приймають рішення в умовах ризику, боргові 

відносини й інститут банкрутства, нелегальні фінансові операції, 

інформаційні основи фінансової системи. 

Водночас не менший вплив на фінансову безпеку, ніж нормативно-

правові акти, мають і різноманітні неформальні інститути суспільства, багато 

з яких є базовими чинниками його культури [144]. Культура (лат. cultura – 

обробіток, землеробство, виховання, шанування) – сукупність матеріальних 

та інформаційно-інституційних цінностей, створених людством. Культура 

включає переконання й моральні цінності суспільства загалом [238]. З погляду 

фінансової безпеки, варто пам’ятати, що культурні цінності – вагомий 

чинник реакції людей на фінансові важелі. Прогнозування поведінки людей у 

сфері фінансів вимагає знання специфіки їх культурних цінностей. 

Центральне місце в аналізі економічної системи належить аналізу 

економічної культури, тобто сукупності цінностей, норм моралі, звичаїв, за 

допомогою яких регулюється і скеровується економічна поведінка людей. У 

найзагальнішій формі економічну культуру можна визначити як сукупність 

соціальних норм і цінностей, що регулюють економічну поведінку та мають 

властивість самозбереження й саморозвитку, виконуючи роль соціальної 

пам’яті економічної еволюції, сприяючи або перешкоджаючи передаванню, 
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відбору й оновленню цінностей і норм, що функціонують у сфері економіки. 

Відомі фахівці у галузі економічної соціології Т. Заславська і Р. Ривкіна 

підкреслюють, що економічну культуру не можна розглядати як окрему, 

самостійну частину культури, оскільки вона є проекцією культури в її 

широкому значенні на сферу соціально-економічних відносин [256]. 

Варто пам’ятати, що окремі рішення приймають у середовищі 

економічної культури, яка є сукупністю стереотипів і цінностей, що 

впливають на господарську поведінку. Ці стереотипи й цінності є загальними 

для великих соціальних груп. Національна господарська культура 

нематеріальна й часто важкопомітна, але саме вона визначає форму розвитку 

економічних систем у тій чи іншій країні. Найважливішим компонентом 

економічної культури є домінуючі уявлення про етично допустимі форми та 

зразки поведінки, які стають фундаментом правової культури. Національна 

економічна культура обумовлює, у свою чергу, і специфіку розвитку 

переважаючих форм кримінальної поведінки. 

Поряд з цим, постає питання про чинники формування й руйнування 

економічної, зокрема фінансової, культури. Важливо з’ясувати, як культура 

впливає на управління економікою, і наскільки сама культура піддається 

управлінським впливам. 

В Росії у 2008 р. була розроблена програма “Фінансова культура та 

безпека громадян Росії”, цілями якої проголошено [131]: 

– формування фінансової культури громадян Росії; 

– формування в Росії повноцінної та ефективної освітньої і 

консультаційної системи для забезпечення громадян необхідними 

для споживачів знаннями і базовими навиками на ринку фінансових 

послуг; 

– формування у населення адекватного розуміння ризиків у 

фінансовій та інвестиційній сферах; 

– зростання добробуту і зміцнення особистої фінансової безпеки 

громадян Росії. 
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Постановка питання про розвиток фінансової культури загалом і 

культури фінансової безпеки зокрема, безумовно, актуальна. Однак варто 

пам’ятати, що від розробки рамкового документу до позитивних адаптивних 

зрушень у глибинних пластах культури суспільства шлях досить тривалий і 

непростий. На жаль, практика засвідчила, що Росії не вдалось модернізувати 

економіку, а критична залежність від експорту енергоносіїв підштовхнула цю 

країну до агресивної зовнішньої політики. 

Фінансова культура, на нашу думку, включає дві складові: 

1) загальнолюдські морально-етичні цінності й 2) набір достовірних і дієвих 

концепцій прийняття фінансових рішень. Наукові розробки стосуються, 

головно, другої складової фінансової культури. Водночас варто пам’ятати 

про небезпеку проникнення у фінансову культуру деструктивних ідей. 

Підвищення рівня фінансової культури вимагає не просто розширення 

фінансової ерудиції, а розвитку світогляду та вдосконалення емоційно-

вольової сфери й моральних якостей людини. З огляду на це, варто згадати 

культурологічні основи сучасного ринкового господарства. Із цього приводу 

відбувалася полеміка між двома видатними німецькими економістами-

соціологами на межі XIX–XX ст. М. Вебером і В. Зомбартом. В. Зомбарт 

вважав “духом” капіталізму всяке прагнення до отримання грошового 

багатства, що близько за змістом до вчення Аристотеля про хрематистику. У 

такому разі передумовою розвитку капіталізму, на думку Зомбарта, є 

прагнення до розкоші, марнотратства, престижного споживання. 

Перераховуючи основні типи капіталістичних підприємців, він називав серед 

них розбійників та феодалів, спекулянтів і купців [91]. 

М. Вебер же відзначав, що пояснювати суть буржуазного 

підприємництва тільки “прагненням до грошового багатства” принципово 

недостатньо. Він виділив два якісно різних типи “прагнення до наживи”: 

один був заснований на використанні різних аморальних форм поведінки 

(обман, грабіж, хабарі тощо), інший – на використанні добровільного та 

взаємовигідного обміну, що в працях Аристотеля пов’язаний з економікою. 
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На думку М. Поповича [166]: “Розвиток суспільства у напрямку 

формалізації та раціоналізації прав і свобод людини створює систему 

заборон, якій мусить підпорядковуватися кожна національна структура, і 

разом з тим духовний клімат, що визначає риси культурного середовища. 

Сама по собі раціоналізація культури не є загрозою для нації як спільноти. 

Небезпечним є спрощення культурних зразків, примітивізація культури під 

знаком вигоди і прибутку”. 

Однією із характеристик сучасного суспільства є суспільство 

споживання [284]. Вперше поняття “суспільство споживання” увів німецький 

учений Е. Фромм. Суспільство споживання – метафора, що виражає 

сукупність суспільних відносин, організованих на основі принципу 

індивідуального споживання. Воно характеризується масовим споживанням 

матеріальних благ і формуванням відповідної системи цінностей та 

установок. Суспільство споживання виникає у результаті розвитку економіки 

й низки соціальних змін. Відбувається зростання доходів, що істотно змінює 

структуру споживання. Водночас скорочується тривалість робочого дня і 

зростає вільний час. Суспільство споживання передбачає розмивання 

класової структури та індивідуалізацію споживання. 

Зв’язок “суспільства споживання” та фінансової безпеки можна 

оцінити, виходячи із викладених нижче міркувань. Невід’ємною складовою 

конфлікту є взаємний інформаційно-психологічний вплив його сторін. У 

конфлікті легше перемогти некомпетентного супротивника. А 

некомпетентності супротивника можна досягти з допомогою приховування 

від нього інформації або шляхом його дезінформації. Сама ж дезінформація 

може мати тактичний або стратегічний характер. Тактична дезінформація 

стосується певних фактів, тоді як стратегічна – концепцій, теорій, парадигм. 

Поширення стратегічної дезінформації може бути зведене у систему та 

призводити до серйозних трансформацій світогляду жертв фінансової агресії. 

У наш час трансформація світогляду жертв ідеологічних впливів, які 

відбуваються у ході фінансових конфліктів, спрямована у бік формування 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B0
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психології споживача – духовно й інтелектуально обмеженої людини, яка 

сповідує культ задоволення власних потреб. Це спрощений світогляд, при 

якому виділяється декілька ключових факторів, часто у вигляді формальних 

атрибутів, які нібито ведуть людину до щастя. Роль грошей у споживацькій 

ідеології суттєво завищена, а морально-етичні цінності ігноруються. Носій 

такої ідеології не помічає, що, насправді, став жертвою маніпуляцій та 

ставиться зверхньо до інших поглядів на життя. Він є не лише носієм, але й 

поширювачем цієї деструктивної ідеології. Взагалі досить важко оцінити 

співвідношення ролей пропаганди та власної деградації особи у зростанні 

кількості носіїв ідеології споживацтва. “Споживачі” дуже залежні, передусім, 

психологічно, ними легко маніпулювати. Опинившись поза зоною комфорту, 

вони стають беззахисними. Стереотипне мислення не дає їм змоги долати 

нестандартні ситуації. Націленість на непомірне споживання веде людей у 

боргову залежність, яку можна розглядати як витончену форму сучасного 

рабства. Нерідко боргова залежність завершується алкоголізмом, 

наркоманією, втратою житла чи самогубством. Також поширення 

споживацької ідеології веде до зростання кількості корисливих злочинів, 

оскільки офіційні доходи не завжди дають змогу задовольнити штучно 

завищені потреби. Такі тенденції послаблюють цілі держави та, на фоні цього, 

зміцнюють позиції світової фінансової олігархії. 

Оцінюючи суспільство споживання, варто згадати соціально-філо-

софську працю французького вченого Ж. Бодрійяра “Суспільство 

споживання”, написану у 1970 р. [22]. Бодрійяр розглядає споживання як 

ланцюгову психологічну реакцію, природа якої несвідома. Світ предметів 

споживання більше не пов’язаний із їх природою. Йдеться лише про 

відчужені знаки предметів, які існують не самі по собі, а лише у зв’язку один 

з одним. Бодрійяр розглядає відірване від природних потреб споживання як 

наслідок зведеної у культ соціальної диференціації, яка виправдовує на будь-

яких умовах вимогу економічного зростання. Також Бодрійяр розкриває 

парадокси сучасної цивілізації, для якої необхідні бідність і війни, та яка 
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переслідує цілі нарощування виробництва, що йдуть у нескінченність. 

Розшарування і соціальна нестабільність суспільства є очевидними 

загрозами для нормального функціонування економіки країни. За умови 

тотальної бідності жоден учасник економічних відносин не може почувати 

себе захищеним. Вітчизняний фахівець А. Баланда вважає, що стан 

незахищеності соціально-економічної системи посилює бідність населення 

країни і продукує фактори, що поглиблюють бідність. Цей вчений пропонує 

таку схему взаємозв’язків бідності та національної безпеки (див. рис. 1.7): 
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Рис. 1.7. Соціально-економічні загрози та наслідки бідності [10, c. 22] 
 

У наш час інформація має статус загальновизнаної соціально-

культурної цінності, хоча й не існує єдиного визначення цього поняття. А 

деякі вчені взагалі відносять інформацію до фундаментальних категорій, які 

не виводяться через простіші поняття. Наприклад, засновник кібернетики 

Н. Вінер говорив: “Інформація – це інформація, а не матерія, і не енергія”. З 

огляду на це, не дивно, що властивості інформації простіше описувати на 

конкретних прикладах, а не всезагально. Тому під інформацією, залежно від 

ситуації, можуть розуміти: дані, факти, знання, сигнали, відомості, 

повідомлення. Інформацією можуть називати як лише структуровані певним 
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чином дані, так і відомості незалежно від форми їх подання. Існує також 

думка, що дані стають інформацією лише в момент їх використання. 

Сукупність фактів та ідей, зафіксованих на різних носіях у формі певних 

знаків, що можуть бути прочитані й осмислені людьми, називають 

інформаційним простором. Цей простір є важливою складовою культури 

суспільства та впливає на якість рішень, прийнятих у різних сферах його життя. 

Залежно від його змістового наповнення й режиму доступу до різних 

компонентів, інформаційний простір може мати значний конструктивний чи 

деструктивний вплив на національну безпеку, в тому числі фінансову. Відносно 

стійкі компоненти інформаційного простору стають важливою складовою 

інституційної структури суспільства та можуть бути закріплені у нормативно-

правовій базі, зокрема у правовому й нормативному забезпеченні фінансового 

механізму. М. Попович стверджує: “Інформаційний простір знаходиться, так би 

мовити, вище простору політичних інтересів, і забороняти в ньому можна 

тільки дезінформацію або приховування інформації” [166]. 

Хоча інформаційний простір суспільства об’єднує різних людей та 

сприяє вирівнюванню їх інформаційних можливостей, не варто забувати 

проблему асиметричності інформації [109, с. 203–209]. В економіці 

асиметрична інформація має місце, коли одна сторона трансакції 

інформована краще, ніж інша. Наприклад, продавець знає про продукт 

більше, ніж покупець, проте можлива і протилежна ситуація. Асиметрія 

інформації проявляється на різних сегментах ринку фінансових послуг: 

страхування, кредитування, торгівля цінними паперами тощо. В теоретичних 

розробках згадують різні сигнали відсутності намірів зловживати меншою 

інформованістю інших учасників трансакції. 

Важливо усвідомити, що і суспільні інститути, формальні й 

неформальні, мають інформаційну природу. Для аналізу суспільних 

інститутів велике значення має розроблення поняття, яке б виражало 

структурну одиницю інституційних конструкцій певного суспільства. Кожен 

звичай чи норма суспільного життя є результатом опрацювання та відбору 
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певної інформації з подальшим поширенням сформульованих висновків між 

членами соціуму. Такі висновки виконують навчальні та інструктивні 

функції і можуть розглядатись як будівельні блоки, з яких формується 

інституційна структура суспільства. Для позначення відповідних явищ на 

даному етапі дослідження можна користуватись робочим терміном 

“інформаційне повідомлення” [159, с. 279]. 

Головні відмінності інформаційного повідомлення від інформації 

загалом полягають у наступному. Інформація взагалі може виникнути в 

результаті спостереження певної системи за процесами та явищами живої чи 

неживої природи. Тоді як інформаційне повідомлення – це феномен 

соціальної комунікації, який існує у формі інформаційного продукту, 

виробленого однією живою істотою з метою передачі іншим. Нематеріальна 

культура суспільства – це, значною мірою, система інформаційних 

повідомлень, в тому числі переданих із покоління в покоління. До елементів 

цієї системи належать і типові угоди між членами суспільства, в тім числі й 

фінансові інструменти. Станом на конкретний момент частина цих угод вже 

пройшла випробування часом, а частина тестується в режимі реального 

експерименту. В такому режимі нині в Україні функціонують чимало 

фінансових інструментів ринкової економіки: акції, облігації, векселі тощо. 

Особливим різновидом інформаційних повідомлень є такі, що 

змінюють стиль поведінки системи-отримувача. Характерною рисою таких 

повідомлень є те, що вони дають відразу два результати: виникнення нових 

властивостей і втрату попередніх, наприклад, запам’ятовування нових 

способів поведінки й забування деяких, що використовувалися раніше. 

Під інформаційним повідомленням, що має цінність, розуміють таке, 

яке модифікує деякі особливості взаємодії системи із середовищем [159, 

с. 280]. Інформаційне повідомлення може викликати відносно короткочасні, 

зворотні зміни поведінки системи. Це відбувається, коли повідомлення 

сигналізує про відому ситуацію і зумовлює стандартну реакцію. Такі 

повідомлення можна умовно назвати тактичними. Проте повідомлення може 
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бути й навчальним. Тоді воно викликає незворотні, або, в усякому разі, дуже 

тривалі зміни властивостей системи-отримувача. Такі зміни можуть надалі 

вести до змін шляху еволюції всієї системи. Навчальне повідомлення можна 

вважати стратегічним. 

Стратегічне інформаційне повідомлення пов’язане не з одноразовим 

відображенням певної ситуації, а з досить універсальними орієнтирами для 

оцінки окремих фактів, сукупності фактів, серії однотипних фактів. 

Стратегічне інформаційне повідомлення може передаватись від людини до 

людини й запам’ятовуватись отримувачем. До того ж варто відзначити, що 

чимало стратегічних інформаційних повідомлень зазнають конкуренції з 

боку інших альтернативних повідомлень у боротьбі за місце у світогляді 

носіїв інформації. До того ж стратегічне інформаційне повідомлення – це не 

просто результат ситуативного відображення дійсності, а чинник суттєвого 

впливу на неї через регулювання поведінки носіїв інформації. Водночас 

вплив стратегічних повідомлень, з погляду інтересів їх носіїв, може бути як 

корисним, так і шкідливим. Можуть бути повідомлення, що сприяють 

виживанню та розвитку суспільства, й такі, що ведуть до його послаблення. 

Тобто, стратегічне інформаційне повідомлення є певною системою, що 

впливає на долю своїх носіїв та може інтегруватись у світогляд інших носіїв. 

Цим і пояснюється наявність соціальних стереотипів (моделей) поведінки, 

що можуть існувати досить довго. 

Стратегічні інформаційні повідомлення можуть поширюватись 

формальним і неформальним способами. Особливу небезпеку становить 

поширення деструктивних ідей в офіційному інформаційному просторі. Таке 

явище може призвести до руйнування та саморуйнування ділових одиниць. 

Прикладами поширення деструктивних, з погляду фінансової безпеки, ідей є 

популяризація необґрунтованої боргової залежності, реклама фінансових 

пірамід, широке висвітлення способів ухилення від сплати податків, 

наявність великої кількості літератури із псевдотеоріями швидкого та легкого 

збагачення тощо. 
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До деструктивних стратегічних інформаційних повідомлень, які набули 

у нинішній час значного поширення, на нашу думку, належать переважна 

більшість теоретичних розробок, здійснених на основі припущення про 

існування абсолютно раціонального в економічному відношенні індивіда та 

неокласичної методології, а також такі псевдонаукові вчення з містичним 

відтінком, як фінансова астрологія, фінансова нумерологія, саме існування 

яких у ХХІ ст. викликає великий подив, але, тим не менше, є фактом. Досить 

конструктивним ми вважаємо такий напрям теоретичних досліджень 

економіки як інституціоналізм. А взагалі деструктивним може стати будь-яке 

стратегічне інформаційне повідомлення, яке, будучи адекватним при 

розв’язанні задач певного класу, механічно й бездумно застосовується для 

розв’язання задач інших класів. Тобто, мова йде про те, що метод аналогії 

загалом корисний, але використовувати його треба дуже обережно. 

Дезінформація, пов’язана із тактичними повідомленнями, завдає 

загалом незначних збитків, якщо використовувати метод диверсифікації, 

тобто не ризикувати всіма ресурсами лише в одному напрямі діяльності. В 

такому разі помилки будуть присутні, однак збитки від них компенсуються 

позитивними результатами правильних рішень. Дезінформаційне ж 

повідомлення стратегічного характеру може спричинити систематичні 

помилки у процесі прийняття рішень. Тоді як конструктивне стратегічне 

повідомлення може стати причиною систематичних успіхів. 

Оскільки стратегічне інформаційне повідомлення може копіюватись у 

пам’ять різних носіїв та програмувати поведінку системи-носія, доречно 

підшукати або розробити поняття, яке б системно виражало цю здатність. 

Дослідження понятійного апарату різних напрямів науки, спонукало нас, 

врешті-решт, звернутись до поняття “автопоезису”, яке спочатку стосувалось 

живих організмів, а згодом було перенесене і на функціонування організацій 

[117]. Слово автопоезис (autopoiesis) походить від грецьких слів autos (саме) і 

роiein (побудова або твір). В автопоетичній концепції спостерігач (людина) – це 

складна система, яка має здатність не тільки до самовідтворення, але й до 
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самовідображення. Спостерігач розвивається, працюючи з власними описами. 

Англійський філософ Г. Спенсер на основі ідей загального розвитку і 

селекції розробив універсальну філософську систему, що описує рух 

природного і соціального життя на принципах еволюції [295]. Спроби 

перенести еволюційні ідеї на економічні явища були неплідними доти, поки 

не була виділена “одиниця селекції”, тобто та субстанція, яка 

характеризується стійкістю в часі, передається від одних економічних 

суб’єктів іншим і, разом з тим, здатна до зміни. Невипадково, що саме з 

виникненням інституціоналізму пов’язане і народження еволюційної теорії. 

Саме представнику інституціоналізму Т. Веблену належить ідея про те, що 

інститути можуть бути уподібнені генам. 

За Т. Вебленом, інститут за своєю природою володіє властивостями 

“безперервності”, тобто спадковості, оскільки є соціальним феноменом, що 

самопідтримується, самовідтворюється [35]. Біологічний ген, як відомо, є 

структурою, що передає спадкову інформацію. Передавання інформації за 

допомогою інститутів у часі та в економічному середовищі здійснюється 

шляхом імітації і навчання, що розуміється в широкому значенні не тільки як 

освіта, але також як соціалізація індивіда. З цим і пов’язане те величезне 

значення, яке всі інституціоналісти надають соціокультурному середовищу. 

Інститути, як і їх природні аналоги, характеризуються мінливістю. 

Водночас вони менш стійкі, ніж біологічні гени. Якщо гени майже не 

піддаються зовнішньому впливу і дуже рідко мутують у результаті 

випадкових змін внутрішньої структури, то стабільність інститутів не така 

висока. Вони можуть реагувати на зміни соціального, культурного, 

політичного і природного середовища, можуть мутувати і випадково під 

впливом як внутрішніх, так і зовнішніх чинників, включаючи цілеспрямовану 

дію індивідів. Інститути зберігають і передають напрацьовані практикою 

характеристики. Що стосується природного відбору, то в процесі еволюції 

інститутів поступово залишалися найжиттєздатніші форми суспільної 

взаємодії, які, врешті-решт, і привели до формування та розвитку механізмів 



 83 

саморегулювання економічної системи. 

М. Попович вважає [166]: “Можна навіть стверджувати, що об’єднання 

людей у культурну групу передбачає наявність механізмів, схожих на 

імунітет у функціонуванні організму; щоб підтримувати культурну 

цілісність, необхідно відкидати певні культурні новації як несумісні з даною 

цілісністю, її цінностями й нормами”. 

Переносячи ідеї автопоезису в дослідження суспільних відносин, варто 

відзначити сучасне поширення мережі Інтернет як автопоетичної системи. Ця 

система саморозвивається, і жоден суспільний інститут не може встановити 

повний контроль над цим процесом. Подібним чином можуть розвиватись і 

фінансові піраміди на зразок МММ або відносини, пов’язані із розростанням 

боргових зобов’язань деяких держав. Автопоетичними можуть стати й 

інфляційні процеси в економіці. Існування та розвиток таких систем 

пов’язані із багаторазовим копіюванням певних шаблонів поведінки й 

труднощами відмови від цих шаблонів. 

До економічних теорій, в яких присутні ідеї автопоезису, можна 

віднести теорію рефлективності Дж. Сороса. Загальноприйнятим є 

твердження, що ринкові ціни прагнуть правильно врахувати майбутні зміни, 

навіть якщо незрозуміло, якими ці зміни будуть. Напротивагу цьому Сорос 

стверджує, що ринкові ціни завжди помилкові у тому розумінні, що вони 

відображають погляд на майбутнє, який базується на наданні інвесторами 

переваг. Але не тільки учасники ринкового процесу діють на основі надання 

переваги, але й надання ними переваги впливає на розвиток подій. Це може 

створити оманливе враження, що ринки вірно прогнозують майбутні зміни. 

Але, насправді, не сподівання відповідають майбутньому розвитку подій, а 

майбутні події формуються цими сподіваннями. Сприйняття учасників 

містять помилку. Двосторонній зв’язок між помилковим сприйняттям і 

дійсним розвитком подій одержав назву рефлексивності [213, с. 22]. 

Варто відзначити, що структури, які визначають спосіб опрацювання 

інформації, прийняття рішень та поведінку, досліджують у різних галузях науки. 
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Щоб глибше зрозуміти природу стратегічних інформаційних повідомлень та їх 

значення для фінансової безпеки, варто розглянути сутнісні характеристики 

деяких інших понять. Для багатосторонньої оцінки поняття “стратегічне 

інформаційне повідомлення” варто відзначити, що деякі його властивості як 

концептуального об’єкту з досить універсальною структурою, абстрактного 

образу, одиниці культурної інформації, а не окремого факту висвітлюються у 

поняттях: “фрейм”, “мем”, “культурген”, “позиція”, “гештальт” тощо [25; 223]. 

Творцем теорії фреймів вважається американський дослідник штучного 

інтелекту М. Мінський, в розробках якого присутні ідеї автопоезизу [113]. 

Цей дослідник розглядає два види фреймів, які зараз прийнято називати 

статичними (або просто фреймами) і динамічними (сценаріями). Фрейм будь-

якого вигляду – це та мінімально необхідна структурована інформація, яка 

однозначно позиціонує даний клас об’єктів. 

Також описане вище уявлення про інформаційне повідомлення в 

деяких аспектах близьке до уявлення про “мем”. Це поняття, на відміну від 

поняття “фрейм”, використовується суто в гуманітарній сфері. Мем (англ. 

meme) – одиниця культурної інформації, що поширюється від однієї людини 

до іншої. Термін “мем” походить від грецького слова μίμημα, “подібність”. 

Поняття мема і його концепція були розроблені англійським вченим 

Р. Докінзом у книгах “Егоїстичний ген” та “Розширений фенотип” [50; 51]. 

Докінз увів поняття “мема”, що використовувалось ним для опису процесів 

зберігання і розповсюдження окремих елементів культури. Ч. Ламсден і 

Е. Вільсон у той же час запропонували концепцію “культургена”, яка теж 

була побудована на аналогії між механізмами передачі генетичної і 

культурної інформації [283]. По суті, меми – це лише інформація, але їх 

функціонування має помітні поведінкові наслідки. У книзі Д. Рашкоффа 

“Медіавірус”: меми розглядаються у зв’язку з їх здатністю 

розповсюджуватися каналами ЗМІ та Інтернет, викликаючи соціально-

значущі наслідки [204]. Меми можуть видозмінюватись шляхом 

комбінування або поділу, формування нових мемів. Вони ведуть боротьбу 
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один з одним за розум людей як простір існування, що обумовлює природний 

відбір мемів. Меметика, як наука, намагається з’ясувати причини виникнення 

мемів та механізми їх поширення. 

Чимало резервів пришвидшення прийняття достатньо якісних рішень 

пов’язано зі світоглядом людей. Важливо усвідомити, що значна частина 

думок за своєю природою є не об’єктивним відображенням ситуації, а 

проявами автопоезису певного світогляду людини чи специфічними 

інформаційними утвореннями, які поширюються між членами суспільства. 

Такі утворення різні вчені позначають термінами: мем, медіавірус, психічний 

вірус, інформаційне повідомлення, культурген, позиція, гештальт тощо. 

Рівень фінансової безпеки зростає, якщо поширюються та закріплюються у 

пам’яті людей конструктивні інформаційні повідомлення, а вплив 

деструктивних нівелюється. Водночас повідомлення концептуального 

характеру мають, зазвичай, набагато більше значення, ніж повідомлення про 

окремі факти. Однак надто жорсткі стереотипи, сформовані навіть на основі 

конструктивних інформаційних повідомлень, можуть спричинити значні 

втрати учасників економічних відносин. 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. До критеріїв, які претендують на роль сутнісних характеристик 

фінансової безпеки, належать: захищеність, забезпеченість ресурсами, 

стійкість, стабільність, збалансованість, ефективність, справедливість, 

законність, апробованість, прогнозованість, керованість, незалежність, 

гнучкість, адаптивність, конкурентоспроможність, здатність до відвернення 

чи уникнення загроз, зростання, розвитку й самовідтворення, якість 

системної сукупності певних елементів. Значне число важливих критеріїв 

обумовлює дві логічні можливості визначення фінансової безпеки: 

1) обґрунтування вибору кількох із перелічених вище критеріїв; 2) визнання 

безпеки складною характеристикою і зосередженні уваги не на її окремих 
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атрибутах, а на визначальних чинниках. З огляду на це, нами запропоноване 

визначення: фінансова безпека – це узагальнена характеристика можливих 

наслідків конфлікту інтересів учасників фінансових угод. 

2. Фінансовий конфлікт – це конфлікт, важливим чинником якого є 

певна фінансова угода. Фінансова угода може бути: засобом досягнення цілі 

у конфлікті, предметом конфлікту. За переважаючою мотивацією можна 

виділити ресурсно-орієнтовані та статус-орієнтовані фінансові конфлікти. 

Однак на практиці вони переважно мають змішаний характер. Можливі 

вигоди і втрати від конфліктів мають, зазвичай, досить чіткі межі, вихід за які 

ставить одну зі сторін у критичне становище, в якому вона здатна наразити 

інших учасників конфлікту на підвищену небезпеку. Зростання рівня 

інформованості учасників конфлікту веде до розширення кола можливих 

стратегій конфліктної поведінки. Набір таких стратегій і готовність їх 

застосовувати визначають конфліктний потенціал певної фінансової ситуації. 

3. Чинники фінансової безпеки характеризуються значною 

різноманітністю. В роботі запропоновано класифікацію чинників фінансової 

безпеки за такими ознаками: за сферою дії; за характеристиками суб’єкта; за 

ресурсною невідповідністю; за стабільністю існування; за рівнем поширення; 

за масштабами дії; за елементами фінансової системи; за відображенням 

форм конфліктів у законодавстві; за критичністю впливу; за зв'язком з 

іншими факторами; за актуальністю. 

4. Структуру фінансової системи окремої країни визначають формальні 

й неформальні інститути. Формальне визнання проблем безпеки й 

окреслення шляхів їх розв’язання не означають реального зниження рівня 

загроз. Водночас у нормативно-правових актах, що окреслюють основні 

напрями управління національною безпекою України, деякі аспекти 

формування фінансової безпеки висвітлені недостатньо. Разом з тим, 

розглянуті документи досить чітко висвітлюють актуальні напрями 

дослідження проблеми фінансової безпеки: компетентність населення 

боргові відносини й інститут банкрутства, нелегальні фінансові операції, 
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інформаційні основи фінансової системи. 

5. Управління фінансовою безпекою тісно пов’язане із проблемою 

співвідношення регулювання й саморегулювання суспільного життя. 

Практика свідчить, що виключно шляхом ухвалення нормативно-правових 

документів неможливо досягти позитивних зрушень у глибинних пластах 

культури суспільства. Теоретичні основи дослідження відповідних процесів 

закладені в концепціях автопоезису й еволюції суспільних інститутів. В 

процесі еволюції інститутів залишаються найжиттєздатніші форми 

суспільної взаємодії. 

6. Суспільні інститути, формальні й неформальні, мають інформаційну 

природу. Для їх аналізу велике значення має поняття, що виражає структурну 

одиницю інституційних конструкцій певного суспільства. Для позначення 

відповідних явищ можна користуватись терміном “інформаційне 

повідомлення”, який виражає феномен соціальної комунікації у формі 

інформаційного продукту, виробленого однією живою істотою з метою 

передачі іншим. 

7. Залежно від змістового наповнення й режиму доступу до різних 

компонентів, інформаційний простір суспільства може мати значний 

конструктивний чи деструктивний вплив на національну безпеку, в тому числі 

фінансову. Відносно стійкі компоненти інформаційного простору стають 

важливою складовою інституційної структури суспільства. 

Основні результати розділу опубліковано в наукових працях автора [141–

144; 147; 148; 154–157; 159–162; 164; 261; 288]. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ 

СУБ’ЄКТІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ 

2.1. Вибір методів дослідження фінансової безпеки національної 

економіки 

 

Аналіз низки концептуальних підходів до управління безпекою дав 

підстави для висновку про домінування методології індикативного підходу 

до оцінки стану економічної безпеки та управління заходами нейтралізації 

загроз “за відхиленнями” [37; 128; 240]. Водночас, на думку вітчизняного 

фахівця О. Власюка, “якщо для розвинених ринкових економік з 

вбудованими ринковими саморегуляторами такий підхід є ефективним, то 

для країн з перехідною економікою та країн, що розвиваються, його 

недостатньо” [37]. 

Спроба пошуку методологічних засад дослідження фінансової безпеки 

серед досягнень системного підходу вивела нас на низку теоретичних 

розробок. Серед них найвідоміші: кібернетика, загальна теорія систем і 

синергетика. Однак ще до виникнення згаданих теорій низка системних ідей 

була викладена радянським вченим О. Богдановим у концепції, яку він назвав 

“тектологія”. Оригінальність пропозицій цього науковця полягає у пошуку 

організаційних принципів, що лежать в основі всіх типів систем. Богданов 

розумів тектологію як науку, що об’єднує у собі організаційні методи всіх 

наук. Критикуючи обмеженість мислення, вихованого на спеціалізації, він 

спробував закласти універсальні, узагальнені основи науки, яка б об’єднала 

організаційний досвід людства. Організаційні принципи Богданов розглядав 

як чинник розв’язання практичних завдань. Для підвищення результативності 

вирішення конкретних практичних проблем цей учений запропонував 

обов’язкове виявлення абстрактної складової у відповідному процесі. Він 

вважав, що розв’язання абстрактної, спрощеної проблеми дає змогу отримати 

адекватне рішення при переході на рівень конкретики. Завдання тектології як 
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науки, на думку Богданова, емпіричної, цей вчений вбачав у систематизації 

організаційного досвіду. Тектологія мала з’ясувати, які способи організації 

спостерігаються у природі та в людській діяльності [20; 21]. 

Основна ідея тектології полягає у єдності принципів будови й розвитку 

різних систем. На багатьох прикладах Богданов намагався довести, що на 

рівні атомів та в галактичному просторі, у суспільстві й економіці діють 

однакові організаційні закони. Також він відзначав, що конкретна реалізація 

будь-якої організаційної структури не лише ізоморфна (подібна) до багатьох 

систем іншої природи, але й поєднує у собі властивості багатьох 

організаційних структур. Автор “Тектології” стверджував про цікаву 

особливість поведінки складних систем, яка полягає в тому, що дуже часто 

структура їх внутрішніх процесів типова й для простіших організаційних 

форм. Тому можна стверджувати, що Богданов, значною мірою, розвивав 

свої ідеї у руслі такої наукової течії як структуралізм, відрізняючись однак 

від більшості її представників схильністю широко використовувати 

історичний метод дослідження. 

Як відомо, структуралізм – наукова течія, для якої характерне 

прагнення до розкриття моделей, що лежать в основі соціальних і культурних 

явищ. Піонером структуралізму, зазвичай, вважають швейцарського ученого 

Ф. де Соссюра, засновника сучасної лінгвістики. Найголовніше для 

структуралізму твердження про те, що соціальні й культурні явища не мають 

субстанційної природи, а визначаються своєю внутрішньою структурою як 

відносинами між їх частинами та своїми відносинами з іншими явищами у 

відповідних соціальних і культурних системах. Структуралісти намагаються 

пояснити, яким чином соціальні інститути, системи домовленостей, що 

можуть бути виявлені тільки шляхом структурного аналізу, роблять 

можливим людський досвід [219; 282]. З огляду на проблеми безпеки 

суспільних відносин, варто пам’ятати, що той чи інший фінансовий 

інструмент – це теж певна домовленість, угода між людьми. 

Однак структурні міркування не відстежують попередні стани і не 
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впорядковують їх у причинний ланцюг, а пояснюють, чому конкретний 

об’єкт або дія мають певне значення, зіставляючи їх із системою прихованих 

норм і категорій. Структурні пояснення спираються на поняття 

“несвідомого”. А оскільки структуралізм пояснює дійсність, посилаючись на 

системи, не усвідомлювані суб’єктом, він тяжіє до того, щоб трактувати 

свідомі рішення як наслідки, а не причини. Структуралізм часто критикують 

за його антиісторичну орієнтацію та за його антигуманістичну 

зосередженість на безособових і несвідомих системах, що діють швидше 

через людину, аніж за її волею. Ці сторони структуралістського методу, 

незалежно від того, чи є вони бажаними чи небажаними складовими 

структуралістського світогляду, істотно важливі для успіху цього методу. 

Водночас структуралізм та ідея пошуку “універсальної структури” 

мають потужну опозицію у науковому світі. Особливо чітко це проявляється 

у головній ідеї італійського філософа У. Еко, яку коротко можна виразити 

так: структуру не можна розглядати як об’єктивну мету дослідження, бо вона 

є лише робочим інструментом опису явищ заради включення їх у ширший 

контекст [255]. Опис структури для цього науковця не тотожний розкриттю 

об’єктивного внутрішнього змісту певного об’єкта дослідження, а означає 

виявлення кодів на рівні феноменів комунікації. Відповідно, він стверджує, 

що різні дослідження, насправді, зосереджені на такому соціальному 

феномені як комунікація і на певних кодах, що склалися в культурі системи 

існуючих домовленостей (конвенцій). 

Оригінальні дослідження структур відбуваються також у сфері 

математики. У 1975 р. французький та американський математик 

Б. Мандельброт запропонував термін “фрактал” для позначення 

нерегулярних самоподібних структур. Мандельброт визначав фрактал як 

структуру, що складається із частин, які в певному значенні подібні до цілого 

[104; 105]. Варто взяти до уваги, що це визначення, зважаючи на свою 

нечіткість, не завжди вірне. Можна навести чимало прикладів самоподібних 

об’єктів, що не є фракталами. У найпростішому випадку невелика частина 
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фракталу містить інформацію про весь фрактал. Проте самоподібність – це 

хоча й необхідна, але далеко не достатня властивість фракталів. Головна ж 

особливість фрактальних об’єктів полягає в тому, що для їх опису 

недостатньо стандартної топологічної розмірності. Для фракталів характерна 

геометрична складність рельєфу. Тому використовують спеціальне поняття 

фрактальної розмірності, уведене Ф. Хаусдорфом та А. Безіковичем. Варто 

відзначити, що ідею фракталів використовують у сучасній фінансовій науці. 

З погляду фінансової безпеки, ця ідея перспективна для досліджень 

подібності чи неподібності, а також взаємозв’язків конфліктів, що виникають 

на різних рівнях господарських систем. На нашу думку, методологічний 

принцип фрактальності варто використовувати у дослідженнях проблем 

фінансової безпеки для пошуку спільних чинників їх виникнення й 

вирішення на мікро-, мезо-, та макрорівнях. У цьому контексті варто 

відзначити, що в економічній науці відомі як моделі, призначені для опису 

процесів певного рівня економічної системи, так і моделі, що можуть бути 

використані для досліджень різнорівневих економічних процесів. 

Прикладом виключно мікрорівневих моделей слугують розробки 

Р. Нельсона та С. Уінтера в руслі еволюційної економічної теорії [124]. 

Гіпотезу раціональних очікувань можна застосовувати лише для макрорівня. 

Водночас математичні моделі теорії ігор можна використовувати для аналізу 

конфліктних ситуацій на будь-якому рівні економіки. Таким чином, у деяких 

моделях ученим вдалось виразити фрактальні характеристики досліджуваних 

систем, в інших – ні. Очевидно, що більший дослідницький потенціал мають 

моделі, які узгоджуються із принципом фрактальності. Серед економічних 

понять також можна виділити: 1) пов’язані з певним рівнем господарської 

системи й 2) унівесальні. Приміром, еластичність попиту й пропозиції 

стосується лише мікрорівневих економічних досліджень, ефект 

мультиплікатора – макрорівневих. А поняття “інститут”, “загроза”, 

“конфлікт”, “безпека” тощо можна використовувати у дослідженнях 

економічних проблем різного рівня. 
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Разом з тим, формальна подібність структур різних процесів та явищ не 

завжди означає відкриття єдиного глибинного онтологічного принципу 

існування всіх об’єктів дослідження чи, навіть, відносно однорідних об’єктів 

у межах досить широкого класу. Тому, на нашу думку, автор “Тектології” 

Богданов надто різко виступив проти принципу спеціалізації, 

індивідуального підходу та дав дещо завищену оцінку ідеї ізоморфізму. 

В теперішній час дослідження процесів самоорганізації у відкритих 

нелінійних системах відбувається за науковим напрямом, який отримав назву 

“синергетика”. Термін синергетика увів німецький вчений Р. Хакен [239]. 

Буквально він означає “теорія спільної дії”. Синергетика є етапом вивчення 

складних систем, що продовжує й доповнює кібернетику та загальну теорію 

систем. Якщо кібернетика зосереджена на проблемі підтримки стійкості 

системи шляхом використання зворотного зв’язку [36; 257], а загальна теорія 

систем на принципах їх організації (дискретності, ієрархічності тощо) [103], 

то синергетика фокусує увагу на нерівноважності, нестабільності як 

природному стані вікритих нелінійних систем, на множинності й 

неоднозначності шляхів їх еволюції [153]. В цьому руслі досліджують типи 

поведінки таких систем, тобто нестаціонарні структури, які виникають у них 

під дією зовнішніх впливів або через внутрішні чинники [85; 102]. Можна 

стверджувати, що синергетика – синтетичний напрям, оскільки вона 

використовує досягнення математики й емпіричних наук, а також потужність 

сучасних комп’ютерів. 

Синергетика базується на ідеях нелінійності як багатоваріантності й 

незворотності, глибини взаємозв’язку хаосу та порядку (випадковості й 

необхідності), відкритості явищ, які безперервно виникають за нелінійними 

законами. Предметом вивчення синергетики є механізми самоорганізації, тобто 

механізми самостійного довільного виникнення, відносно стійкого існування та 

саморуйнування упорядкованих структур. З огляду на це, синергетика має 

певну методологічну цінність для дослідження проблем фінансової безпеки. 

Варто відзначити, що тривалий час в Україні, як і в інших колишніх 
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республіках СРСР, наука існувала під впливом матеріалістичної діалектики. 

Тому велике значення має оцінка ефективності цієї методології. На думку 

системного методолога із Санкт-Петербургу В. Спіцнаделя, філософи-

марксисти узяли на озброєння діалектику як метод наукового дослідження, 

але тільки формально. За його словами: ““Діалектична зброя” чомусь не 

стріляла” [216, с. 249]. Відомий філософ і соціолог К. Поппер вважав 

діалектику лише частковим випадком методу спроб та помилок, відносячи її 

до емпіричної, описової теорії, яка констатує, що деякі події відбуваються 

типовим способом, що відповідає за формою діалектичній тріаді “теза – 

антитеза – синтез” [167]. Звідси випливає, що визнання істинності поглядів 

прихильників монопольного становища діалектики як методу, вимагає 

доведення можливості синтезу лише протилежних за змістом явищ та ідей. 

Цікаво, що в Середньовіччя діалектику розглядали не як метод, а як 

мистецтво дискутувати, будувати думку на основі ймовірнісних і 

правдоподібних аргументів, а також як мистецтво класифікації [3]. А ще в 

період Античності Аристотель відрізняв “діалектику” від “аналітики” як 

науку про ймовірнісні думки від науки про доведення. У різних варіантах 

ідея протилежностей присутня у філософських школах Китаю та Індії. Відомі 

китайські категорії Інь та Ян відображають певну схему світогляду, а не 

метод пізнання. Своєрідне бачення діалектики запропонував Г. Гегель, який 

надав їй статусу єдиного принципу, що вносить у зміст науки іманентний 

зв’язок і необхідність. К. Маркс, назвавши філософію Гегеля перевернутою з 

ніг на голову, запропонував власне бачення діалектики як закону розвитку 

матерії. Ф. Енгельс сформулював “Три закони діалектики” як закони 

розвитку. З огляду на це, досить важко з’ясувати, хто і коли почав уперше 

позиціонувати діалектику як метод на фоні таких альтернатив її тлумачення: 

мистецтво, наука, концептуальна схема, принцип, закон розвитку. 

Не вдаючись у дискусії стосовно матеріалізму Маркса й ідеалізму 

Гегеля, варто відзначити, що відсутні підстави розглядати діалектику як 

універсальний метод пізнання. Протиставлення різних понять, процесів чи 
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явищ може у деяких випадках сприяти виявленню закономірностей чи 

формуванню ефективних способів розв’язання проблем. Однак головним 

фактором пошуку рішень у таких ситуаціях є асоціативні зв’язки, що можуть 

виникнути у свідомості дослідника не лише в результаті протиставлень. 

Асоціації, як відомо, бувають: за схожістю, контрастом, суміжністю у 

просторі, часі. До того ж те саме протиставлення може викликати у різних 

людей різні асоціації, які одних приведуть до конструктивних рішень, а 

інших – ні. 

Тому поява словосполучення “діалектичний метод” викликана, на нашу 

думку, бажанням позиціонувати марксизм як науку, а не просто ідеологію 

маніпулювання масами, що висвітлювала та рекламувала принципи життя 

релігійних общин, заперечивши існування Бога. Саме виходячи із цього 

заперечення, діалектика Маркса стала називатись матеріалістичною. Разом з 

тим, нечіткість змісту діалектики ускладнює обґрунтування критики цього 

методу, залишаючи багато простору для демагогії. Загалом, коли 

дослідження вже привело до певних результатів, то під нього завжди можна 

підвести діалектичну схему, вказавши деякі протилежності. Однак, поки 

результатів розв’язання досить складної проблеми ще нема, так званий 

“діалектичний метод” не приведе до їх досягнення. 

У цьому контексті варто відзначити, що наука розвивається, значною 

мірою, завдяки випадковості. Не існує методології як алгоритму розв’язання 

наукових проблем. Так у своїх книгах “Проти методу” і “Наука у вільному 

суспільстві” філософ, методолог науки П. Фейєрабенд відстоював ідею про 

те, що немає методологічних правил, які завжди використовуються 

ученими [232]. Він виступав проти єдиного, заснованого на традиції, 

наукового методу, обґрунтувавши це тим, що будь-який подібний метод 

формує певні перешкоди в діяльності учених, і, відповідно, обмежує прогрес. 

Згідно поглядів Фейєрабенда, наука виграла б від деякого анархізму в 

науковій теорії. Він також вважав, що анархізм в теорії бажаний, тому що це 

більш гуманістичний підхід, ніж інші наукові системи, оскільки він не 
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нав’язує ученим жорстких правил. 

Один із критеріїв оцінки наукових теорій, який Фейєрабенд активно 

критикує – це критерій послідовності. Він указує, що наполягання на тому, 

аби нові теорії послідовно продовжували старі, дає необґрунтовані переваги 

старим теоріям. Водночас послідовність по відношенню до старих теорій не 

забезпечує того, що нова теорія краще відображає дійсність у порівнянні з 

іншою новою теорією, яка не вписується в таку послідовність. Тобто, якщо 

потрібно вибрати між двома однаково переконливими теоріями, то вибір тієї 

з них, яка сумісна зі старою, вже недійсною теорією, є швидше естетичним 

вибором, ніж раціональним. “Знайомість” такої теорії вченим також може 

бути шкідливою, оскільки вони не відкинуть чимало застарілих упереджень 

при переході до нової теорії. 

Оригінальним напрямом дослідження конфліктів у економічній теорії 

стало використання економіко-математичних методів аналізу таких процесів 

як війна, класові конфлікти і революції, злочини в економічній сфері, 

захоплення й націоналізація власності. Своїм попередником у сфері вивчення 

конфліктів економісти вважають Ф. Еджворта, який, спираючись на 

утилітаристську етику, намагався обґрунтувати можливість математичної 

соціології і застосовність математичних методів до аналізу конфліктної 

економічної поведінки. Проте систематичне вивчення конфліктів в економіці 

почалося лише у 1960-ті рр. [125]. 

Сучасні дослідники розробляють моделі економічної конкуренції та 

співпраці. Перша математична модель конфлікту запропонована ще в 1916 р. 

Ф. Ланчестером для розрахунку вірогідності перемоги в зіткненні військово-

повітряних сил. З середини 1950-х рр. інтерес до таких моделей став зростати, 

що відобразилось у працях Дж. Неша, Дж. Маршака, Л. Шейплі та ін.. 

Прийнято вважати, що конфлікт – це така ситуація, де є не менше двох 

учасників, економічні інтереси яких не співпадають, але дії яких не є 

абсолютно незалежними. В економіко-математичних теоріях конфлікту 

розглядають, зазвичай, взаємодію абсолютно раціональних суб’єктів, 
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ідеальних “максимізаторів корисності” за рівних умов економічної діяльності. 

Були розроблені різні моделі взаємодії [94, 119]: 

– зі строгим і нестрогим суперництвом (з нульовою сумою, коли 

перемога однієї сторони означає поразку іншої, і з ненульовою сумою, 

коли обидві сторони можуть виграти, наприклад, уникнувши страйку); 

– кооперативні і некооперативні ігри (залежно від того, чи 

підтримують сторони зв’язок одна з одною, і чи можуть вони 

погоджувати свої дії наперед); 

– коаліційні і безкоаліційні ігри (залежно від того, чи можуть два 

учасники утворити коаліцію проти третього суперника); 

– ігри з повною інформацією (кожна сторона знає про гру все і завжди, 

як наприклад при грі в шахи) і з неповною (наприклад, карткова гра 

в покер); 

– скінченні та нескінченні ігри (мають нескінченне число рішень і 

непередбачуваний результат). 

Економісти, розробляючи математичні моделі конфліктів, в особі 

американця О. Моргенштерна звернулися за допомогою до математиків. 

Співпраця останнього із видатним математиком XX ст. Дж. Фон Нейманом 

виявилась успішною. Їх монографія “Теорія ігор і економічна поведінка” 

дала значний поштовх до розвитку математичного апарату, який отримав 

назву теорії ігор. Предметом теорії ігор є дослідження математичних моделей 

конфліктів. Перевага вивчення конфліктів на основі теоретико-ігрових 

математичних моделей, у порівнянні з іншими методами дослідження, 

полягає у тому, що в математичній моделі виражені найістотніші сторони 

суперництва, які вдається виявити на даний момент з допомогою 

емпіричного досвіду. 

Теоретико-ігрове моделювання зайняло вагоме місце в арсеналі 

методів економічного аналізу. В 1994 р. Нобелівську премію з економіки 

отримали Дж. Неш, Дж. Харшаньї і Р. Зельтен за значний внесок у розвиток 

теорії ігор. З того часу будь-який виклад основ сучасної економічної теорії 
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так чи інакше погоджують з теорією ігор. У 2005 р. Нобелівськими 

лауреатами з економіки стали громадянин Ізраїлю і США Р. Ауманн та 

громадянин США Т. Шеллінг. Теоретики ігор стверджують, що економічної 

теорії немає взагалі, а є тільки теорія ігор. Р. Ауманн, математик за освітою, 

вважається класиком цієї теорії, якою у 1950-1960-ті рр. захоплювалися лише 

декілька осіб. На його думку, теорія ігор – це дослідження взаємодій з 

раціонального погляду. Якщо навіть раціональність не усвідомлена, вона все 

одно присутня неявно. Тому люди завжди раціонально оцінюють те, що 

бачать у світі. Теорія ігор – це ухвалення оптимальних рішень за наявності 

інших людей, що переслідують інші цілі. На відміну від інших підходів до 

економіки, цей метод мислення не використовує різних логічних конструкцій 

щодо таких явищ, як досконала конкуренція, монополії, олігополії, 

міжнародна торгівля. Гра, на думку Ауманна, пропонує методологію, яка 

може бути застосована до всіх ситуацій взаємодії. 

Тезу Р. Ауманна про безумовну присутність раціональності в діях 

людей не варто, на нашу думку, вважати абсолютно істинною. Однак ми 

вважаємо, що дійсно проявляється наступна тенденція: при конфліктній 

взаємодії обмеженого числа осіб, кращих результатів досягають ті, хто 

поводиться раціональніше. Раціональність же визначається мірою 

наближення до оптимальної стратегії, якщо така, в принципі, існує. 

Найефективніші у даній грі стратегії називають рішеннями цієї гри. 

Основою проблематики теорії ігор, як математичної дисципліни, є вивчення 

зв’язків між умовами гри та її рішеннями. Головними ж питаннями в кожній грі 

є наступні: про суть рішення гри, про існування рішення гри, про спосіб 

знаходження рішення гри. Задовільне поняття рішення було вироблене для 

важливого класу ігор з числом гравців не більше двох. Для ігор більш 

загального типу використовують низку критеріїв, що дають змогу одержувати 

рішення, які відповідають деяким інтуїтивно правдоподібним вимогам. Проте в 

даний час жодне з таких рішень не можна вважати цілком обґрунтованим. 

Фундаментальне значення монографії Дж. Фон Неймана і О. Мор-
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генштерна для подальшого розвитку теорії ігор полягало в тому, що вони, по 

суті, виділили та описали основні класи ігор, тобто основні класи моделей 

конфліктних явищ. Ці вчені визначили головні проблеми досліджень на 

багаторічну перспективу, отримавши низку оригінальних наукових 

результатів. Серед цих результатів найважливіше значення має так звана 

основна теорема теорії кінцевих ігор антагоністів, яка стверджує, що в 

кожній грі існують оптимальні змішані стратегії гравців. Пізніше з’ясувалося, 

що пошук таких стратегій не викликає значних труднощів принаймні в 

задачах не дуже великої розмірності, а твердження основної теореми може 

бути обґрунтоване і для широкого класу нескінченних ігор антагоністів, 

тобто для ігор з протилежними інтересами гравців і нескінченним числом 

варіантів їх стратегій. 

Принциповою ж складністю дослідження стратегічних ігор 

неантагоністів є те, що для них не знайдене, і навряд чи може бути знайдене 

взагалі, задовільне поняття оптимальних стратегій, яке давало б змогу 

сподіватися на існування таких стратегій у достатньо широкому класі ігор 

неантагоністів. Це свідчить про те, що конфлікти неантагоністів – явища 

складніші, ніж антагоністів. Як встановлено теорією ігор, пошук ситуацій 

рівноваги в багатьох іграх неантагоністів може базуватись на розв’язку 

декількох ігор антагоністів, на які розкладається початкова гра неантагоністів. 

Цікаво, що в моделях некооперативної взаємодії при асиметрії 

інформації, що є у сторін, їх раціональна поведінка веде не до кількох, а до 

багатьох точок рівноваги. Водночас у таких точках рівноваги одна зі сторін 

перебуває у вигіднішому становищі, ніж інші. Виходячи із логіки 

математичної моделі, якщо учасники не змінюють свого становища і, разом з 

тим, ігнорують нерівність умов, то через певний час з’явиться можливість 

для іншого рівноважного стану. Тобто, протистояння не веде до знищення 

когось із гравців. У реальності економічні агенти вступають у відносини 

кооперації тоді, коли про рівність можливостей і впливу не може бути й мови, 

коли одна зі сторін перевершує іншу за ресурсами, продуктивністю, обсягом 
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інформації про дії партнера. Реальний ринок далекий від спрощеної картини 

прямолінійної боротьби за виживання. На ньому присутні співіснування і 

взаємне доповнення компаній різних типів, засноване на розмежуванні ніш, у 

кожній з яких діють свої правила поведінки. 

Предметом теорії класичних кооперативних ігор є задача розподілу 

певних благ, у якій при виборі справедливого розв’язку потрібно врахувати 

претензії різних коаліцій на частину благ. Певною мірою, ця теорія може 

розглядатися як нормативна теорія справедливості. 

Теорія рефлексії В. Лефевра, розроблена у 1960-х рр., була радянською 

альтернативою теорії ігор, популярній у США [94]. Як стверджував сам 

Лефевр, його рефлексивний підхід дає змогу за певних ситуацій перемогти 

супротивника, який дотримується стратегії теорії ігор. Лефевр дотримувався 

думки, що пануючий в науці фізичний підхід є неадекватним для опису 

живих істот взагалі, тим паче людини. До того ж як важливі особливості 

людини Лефевр вказав рефлексію та совість. Рефлексія – це здатність 

суб’єкта спостерігати за собою, а також формувати уявлення про хід думок 

інших суб’єктів. Можуть бути різні ранги рефлексії. У 1982 р. Лефевр виклав 

теорію про дві етичні системи у праці “Алгебра совісті” [95]. Згідно неї, 

можливі дві етичні системи: представники однієї сприймають компроміс між 

добром і злом як зло, представники іншої – як добро; відповідно, перші 

схильні до ескалації конфліктів, другі – до компромісу. Представники першої 

системи відзначаються колективізмом, а другої – індивідуалізмом. 

Згідно теорії ігор, якщо гравці можуть оцінювати можливість зради з 

боку інших, на їх поведінку впливає досвід. За статистикою, недосвідчені 

гравці, зазвичай, надто миролюбні або агресивні. Якщо вони діятимуть так 

завжди, то програють через зайві агресивність або альтруїзм. Отримуючи 

більший досвід, вони реальніше оцінюють вірогідність зради і досягають 

кращих результатів. Ранні обмани більше впливають на недосвідчених 

гравців, ніж більш пізні на досвідчених. Це пояснює значну роль раннього 

досвіду для молодих осіб і їх особливу вразливість до невмотивованої агресії, 
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після якої вони іноді й самі стають надто агресивними. 

Співпраця у ранніх іграх, зміцнюючи довіру, зменшує вірогідність 

зради у групі. Самопожертвування може в деяких ситуаціях посилити 

моральний дух групи. Якщо група маленька, на позитивну поведінку з 

більшою вірогідністю відповідають взаємністю, що заохочує учасників на 

подальшу співпрацю. Разом з тим, добре відношення без причини – це 

потурання, яке може погіршити моральні якості. Ці процеси сприяють 

дослідженню взаємного альтруїзму, групового та сімейного відбору й етики. 

Водночас для сучасної економічної теорії конфлікту характерний відхід 

від раціональної моделі “максимізатора корисності” і визнання того факту, що 

інтереси конфліктуючих сторін не є абсолютно антагоністичними. Оцінюючи в 

1990 р. результати, досягнуті в теорії економічних ігор, і їх осмислення 

економістами неокласичної школи, Я. Варуфакіс і Дж. Янг писали, що конфлікт 

неможливо вписати в неокласичну парадигму, яким би геніальним не був 

аналітик, і який би рівень складності не закладався в математичну модель [125]. 

Серед багатьох закономірностей, виявлених шляхом математичного 

моделювання економічних ситуацій, з позицій фінансової безпеки цікаві, 

передусім, три [125]. По-перше, при тривалому протистоянні (багатократній 

взаємодії) більш, ніж двох учасників найвигіднішою стратегією виявляється 

компроміс. Учасник гри, що отримував вигоди за рахунок обману суперників 

при одноразовій взаємодії, у подальших взаємодіях програє, як мінімум, 

втрачає те, що отримав на початку гри. По-друге, навіть якщо сторони не 

вступають у комунікацію (некооперативна гра), їх поведінка взаємно 

узгоджена, тобто навіть нерівні за ресурсами супротивники залежать один 

від одного – тим більше, чим більші їх витрати на ведення конфліктних дій. 

По-третє, при конфліктній взаємодії найбільшу частку вироблених двома 

сторонами ресурсів одержує та з них, яка менше виробляє і більше витрачає 

на конфліктний перерозподіл. Але, перемігши, вона одержує менше, ніж 

могла б отримати при кооперації, оскільки витрати на ведення конфлікту 

знижують продуктивність і конкурентноспроможність всіх сторін, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
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скорочують загальний обсяг доступних благ. 

Необхідність ієрархічної побудови системи дослідження проблем 

фінансової безпеки обумовлена складністю опрацювання й використання 

значних обсягів інформації при обмежених часових ресурсах. Потрібно 

визначити пріоритетні об’єкти чи суб’єкти формування фінансової безпеки, 

підходи до її вивчення, методи дослідження, суспільні інститути 

регулювання й індикатори рівня фінансової безпеки. З урахуванням наявних 

теоретичних розробок і актуальних проблем практики ми пропонуємо схему 

вибору пріоритетів відповідного дослідження, подану на рис. 2.1 [160, с. 61]. 

Загалом варто акцентувати увагу на методах дослідження впливу 

різних чинників фінансової безпеки порівняно з формально-логічними 

методами формування понятійного апарату і його класифікацій, які вже 

достатньо розроблені. Саме дослідження чинників дасть змогу формулювати 

досить якісні прогнози як основу ухвалення адекватніших управлінських 

рішень. За призначенням методи дослідження проблем фінансової безпеки 

пропонуємо розділити на 3 групи: 1) виявлення чинників; 2) систематизації 

чинників; 3) оцінки впливу чинників (див. рис. 2.2) [160, с. 62]. Серед 

дедуктивних методів виявлення чинників варто відзначити методи 

автопоетичного аналізу, завдяки яким суб’єкт може самовдосконалюватись, 

працюючи з власними описами і прознозами різних подій, і методи 

рефлексивного аналізу інших суб’єктів, що дають змогу оцінити ситуацію з 

погляду інших сторін взаємодії. Сучасні інформаційні технології значно 

полегшують кластеризацію, яка часто дає точніші й об’єктивніші результати 

порівняно із класифікацією. Серед формалізованих методів оцінки впливу 

чинників фінансової безпеки найбільний потенціал мають методи 

імітаційного моделювання. 
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Рис. 2.1. Схема вибору пріоритетів дослідження проблем фінансової 

безпеки 
Джерело: складено автором 
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Однак не у всіх ситуаціях варто вдаватись до формалізації. Досить 

широке коло проблем ефективніше досліджувати експертними методами. 

 

Методи дослідження проблем фінансової безпеки 
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Рис. 2.2. Класифікація методів дослідження проблем фінансової безпеки 
Джерело: складено автором 
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Варто підтримувати постійну готовність до використання різних 

методів дослідження, актуальність яких буде продиктована практикою. 

Окреме наукове дослідження може стати стимулом для розробки нового 

методу наукового пізнання. Потрібно зважено розв’язувати дилему щодо 

універсальності та спеціальності методів, з огляду на бажання дослідників 

користуватись знайомими методами навіть при вирішенні незнайомих раніше 

проблем. Важливими чинниками ефективності методології є атмосфера 

плюралізму й конструктивного діалогу в науковому співтоваристві, 

міждисциплінарної співпраці і тестування методів у сфері прогнозування. 

 

2.2. Принципи оцінки вразливості фінансової системи до прояву 

внутрішніх і зовнішніх загроз 

 

У методології дослідження проблем фінансової безпеки не менше 

значення, ніж володіння математичними засобами моделювання конфліктних 

ситуацій, має розуміння низки принципів, які базуються на відповідному 

понятійному апараті. До найважливіших складових цього апарату, на нашу 

думку, належать: загроза фінансовій безпеці, трансакційні фінансові втрати, 

критична ланка, управління фінансовою безпекою. 

Загрози фінансовій безпеці ми пропонуємо визначати як реальні чи 

потенційні дії або ж бездіяльність певних осіб, що знижують фінансові 

можливості нормального функціонування ділової одиниці, під якою будемо 

розуміти державу, підприємство чи домогосподарство, та здатні спричинити 

фінансові чи інші втрати з її боку або ж і припинення її існування, зокрема, 

через банкрутство [156, с. 203]. 

Попри те, що невідповідність нормам права часто є ознакою прояву 

загроз фінансовій безпеці, цю ознаку, все ж таки, не можна розглядати як 

невід’ємну сутнісну характеристику поняття “загроза фінансовій безпеці”. 

Це зумовлено як труднощами правової оцінки деяких діянь у межах окремої 

національної юрисдикції, так і тим, що багато загроз фінансовій безпеці 
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реалізуються на міжнародному рівні й, відповідно, не належать до об’єктів 

регулювання певної національної правової системи, а нормами 

міжнародного права регулюються не чітко або ж не згадуються взагалі. 

Яскравим прикладом операцій без чіткого офіційного статусу та 

неврегульованих правом може служити функціонування фінансової 

піраміди МММ у мережі Інтернет [211]. 

Однак незаконний характер господарських явищ і процесів потрібно мати 

на увазі як важливий орієнтир при дослідженні загроз фінансовій безпеці. А 

загалом, з інституційного погляду, фінансову безпеку варто розглядати як 

відповідність або ж, іншими словами, гармонію фінансових прав та обов’язків 

різних ділових одиниць. Їх невідповідність може виникнути з двох головних 

причин. По-перше, деякі фінансові операції можуть не мати належного 

правового забезпечення. По-друге, обсяг фінансових прав деяких ділових 

одиниць може значно перевищувати обсяг їх фінансових обов’язків, що 

провокує їх безвідповідальну поведінку, орієнтовану на паразитичне існування. 

Водночас в інших ділових одиниць за таких умов спостерігається протилежна 

ситуація: вони перебувають у кризовому стані під тягарем надмірних обов’язків. 

Необхідно відзначити, що загрозою безпеці ділової одиниці є не будь-

яка дія, що має негативні наслідки [156, с. 203]. Наприклад, не варто 

беззастережно вбачати загрозу фінансовій безпеці у діяльності керівництва 

підприємства із вкладення коштів у запровадження нових організаційно-

технічних систем, започаткування виробництва нового товару тощо. Такі 

рішення передбачають свідоме прийняття ризику й можуть мати негативні 

фінансові наслідки, оскільки ймовірні різкі зміни кон’юнктури ринку або ж 

нові форми організації праці не виправдають себе. Але треба зважати, що 

такі дії спрямовані на досягнення головної мети підприємства, його 

подальший розвиток. Такі рішення – невід’ємна складова підприємницької 

діяльності, яка здійснюється на власний ризик та допускає певні втрати. Дії ж, 

визначені як загрози, зазвичай, свідомо спрямовані на отримання певної 

вигоди за умови фінансової дестабілізації ділової одиниці. Діяльність 
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керівництва, не зважаючи на ризикований характер, загалом відповідає 

чинному законодавству. Загрози ж, зазвичай, реалізуються через порушення 

норм певної галузі права (цивільного, трудового, адміністративного, 

кримінального) й зумовлюють певну відповідальність осіб, які це вчиняють. 

У загрозах фінансовій безпеці часто присутній суб’єктивний компонент як 

задум певної особи отримати вигоди від втрат іншої. 

Загалом можна стверджувати, що загрози певній особі створює хтось 

інший, на небезпеку ж вона може наразити себе сама, підвищуючи 

вірогідність прояву щодо себе існуючих загроз. Ситуація фінансової 

небезпеки може бути спровокована двома основними причинами: 

конфліктом інтересів або некомпетентністю. Некомпетентна особа може 

створювати фінансову небезпеку як для себе самої, так і для інших. Можна 

говорити про некомпетентність, яка породжує проблеми у безконфліктній 

ситуації, та про некомпетентність у ситуації фінансового конфлікту. 

Проблематика фінансової безпеки має бути зосереджена на 

трансакційних збитках або втратах, які, на відміну від витрат, не можуть бути 

продуктивними для особи, що несе їх тягар. Поняття трансакції, на нашу 

думку, доцільно розглядати з позицій неоінституціоналізму. Його 

представники, характеризуючи трансакційні витрати, визначають їх як 

витрати взаємодії людини з людиною, на відміну від витрат взаємодії 

людини з природою у виробничому процесі, які називають 

трансформаційними. Варто відзначити, що серед низки ідей провідного 

неоінституціоналіста Р. Коуза, які мають фундаментальне значення, 

особливо виділяється думка про те, що коли трансакція (обмін, угода, договір) 

супроводжується витратами, вагомого значення набувають суспільні 

інститути як чинники зниження цих витрат [80]. 

На практиці один суб’єкт, взаємодіючи з іншими, не лише здійснює 

трансакційні витрати, але й може зазнати трансакційних втрат через 

поведінку своїх партнерів, зумовлену конфліктом інтересів чи 

некомпетентністю. Тому, на нашу думку, суспільні інститути покликані 



 107 

знижувати не лише трансакційні витрати, але й втрати від взаємодії між 

суб’єктами. Трансакційні втрати можна відносити до фінансових, якщо вони 

полягають у втраті номінальної чи реальної вартості власних фінансових 

ресурсів певної ділової одиниці або ж у зростанні її боргів [156, с. 204]. 

Одним із базових положень тектології Богданова, яке важливе з позицій 

безпеки, є ідея про те, що стабільність системи визначається стійкістю її 

найслабшої ланки [20; 21]. Тобто, на думку цього вченого, стійкість рівноваги 

всіх організаційних форм обмежується міцністю найслабшої ланки. Тому 

цілком слушно Богданов говорить про необхідність обліку слабих ланок. 

Однак утопічно, на нашу думку, виглядає його ідея підтягання їх до ланок, що 

пішли вперед у розвитку, забезпечення пропорційності та збалансованості 

різних сфер і галузей економіки. Навіть саме обґрунтування кількісного 

вираження цих пропорцій надзвичайно дискусійне. 

Зміцнення найслабших пунктів відповідає тектологічному правилу – 

пропорційності між елементами єдиної системи. З одного боку, втіленням 

такого підходу були практичні заходи, спрямовані на випереджаючий 

розвиток деяких галузей колишнього СРСР, що були вузькими місцями та 

стримували соціально-економічний прогрес країни загалом. З іншого боку, 

такий підхід провокує значне поширення соціального й економічного 

паразитизму, штучну підтримку неефективних ділових одиниць, підрив 

стимулів професійного росту управлінських кадрів та удосконалення методів 

господарської діяльності. Тому життєво необхідним чинником оздоровлення 

та розвитку економіки, на нашу думку, є ефективне функціонування 

інституту банкрутства. Він, по суті, очищає господарську систему від слабих 

ланок, що цілком узгоджується із формою організації різних систем у 

природі. Однак у питанні слабих ланок Богданов відходить від загальних 

постулатів своєї ж теорії, які передбачають єдність організаційних принципів 

природи та суспільства. 

Проблема слабої ланки розглянута й у теорії обмежень ізраїльського 

вченого Е. Голдратта [42]. Він стверджує, що будь-яка система має лише 
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одне або дуже невелике число обмежень, що визначають кінцеві результати. 

Обмеження, про які говорить Е. Голдратт, діляться на дві великі групи – 

фізичні й управлінські. Перші – вузькі місця, які не дають змоги збільшувати 

продуктивність. Другі – стереотипи й переконання, які ніхто не ставить під 

сумнів. Водночас, на думку цього науковця, саме управлінські обмеження 

становлять 90–95% їх загального обсягу. Він стверджує, що для управління 

системою, необхідно знайти її обмеження та синхронізувати із ними всі інші 

елементи системи. До того ж ланки системи символічно розглядаються як 

такі, що з’єднані в лінійній послідовності, подібно до ланцюга. Якщо 

потрібно поліпшити міцність усього ланцюга, це можна зробити лише 

шляхом зміцнення найслабшої ланки. Е. Голдратт ототожнює слабі ланки з 

обмеженнями, стверджуючи, що вони, насправді, позитивні для системного 

управління, оскільки є точками опори для важеля поліпшень. 

У контексті дослідження проблеми слабих ланок варто розглянути й 

закон Парето – емпіричне правило, уведене італійським соціологом та 

економістом В. Парето, яке узагальнено формулюється так: 20% зусиль 

дають 80% результату, а решта 80% зусиль – лише 20% результату [69, 

с. 309–331]. Якщо даний принцип відповідає дійсності, то правильно 

вибравши мінімум найважливіших дій, можна швидко отримати значну 

частину від запланованого результату, тоді як подальші поліпшення не 

завжди будуть виправдані. Очевидно, що пропорції, наведені у цьому законі, 

не можна вважати безумовно точними. Насправді, для кожної задачі треба 

проводити глибше математичне дослідження. Сам же В. Парето у 1897 р. 

виявив, що розподіл багатства в суспільстві, зазвичай, підкоряється певному 

закону: із подвоєнням вартості контрольованої власності, кількість людей, 

що досягли відповідного майнового рівня, скорочується у геометричній 

прогресії із приблизно постійним множником. На основі цього Парето зробив 

висновок, що нерівність розподілу багатства в суспільстві подібна до закону 

природи, дію якого можна згладити, але неможливо усунути. 

Принцип, сформульований італійським вченим, пізніше досліджував 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE,_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE
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англієць Р. Кох [81]. Результати аналізу Коха були відображені у книзі 

“Принцип 20/80: секрети досягнення великих результатів при витраті 

менших зусиль”. Він розширив спостереження Парето, що спочатку 

торкалися виключно економічних і соціологічних питань, вивівши низку 

наслідків принципу, які зараз нерідко вживаються як самостійні емпіричні 

правила. Наприклад, важливих чинників обмаль, а чинників другорядних 

чимало, тому лише одиничні дії приводять до важливих результатів; те, що 

ми бачимо, не завжди відповідає дійсності, завжди є приховані чинники; 

більшість вдалих подій обумовлена впливом невеликої кількості 

високопродуктивних сил; більшість неприємностей пов’язана із дією 

незначного числа високодеструктивних сил. 

Основний наслідок закону Парето, який полягає в тому, що чинників, 

які дають найбільший внесок у результат, завжди мало – це лише емпіричне 

спостереження, яке зовсім не обов’язково має збуватися у кожному 

конкретному випадку. Це визначає межі застосування закону Парето, який у 

жодному разі не можна розглядати як непорушний закон природи з 

конкретно заданими числовими параметрами. Використання ж його як 

загального принципу, що звертає увагу на нерівномірність внеску різних 

чинників у результат і необхідність приділення різної уваги неоднаковим за 

важливістю чинникам, може бути цілком виправданим і корисним. При 

використанні принципу Парето є ще одне ускладнення, оскільки якість 

реально існуючих систем описується не одним параметром, а певною їх 

сукупністю. Певний чинник для одного параметра може бути малозначним, 

для іншого – визначальним. Тому, намагаючись оптимізувати щось шляхом 

вилучення “зайвого”, оптимізатор має бути впевнений, що враховує всі 

істотні параметри системи. Варто також відзначити, що закон Парето 

враховує важливість чинників, що склалась на певний момент. З часом вона 

може змінюватись. І те, що сьогодні здається зайвим, завтра може стати 

точкою опори системи. 

Варто відзначити, що перспективи різних досліджень виявляться 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%85,_%D0%A0%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4&action=edit&redlink=1
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оптимістичнішими, якщо практика у відповідних сферах доведе більшу 

адекватність закону Парето порівняно з іншим принципом, який називають 

“ефект метелика”. Згідно з ним, незначний вплив на систему може дати 

великі й непередбачувані ефекти в іншому місці та в інший час. І саме 

детерміновано-хаотичні системи чутливі до незначних впливів. Щодо них 

важко передбачити, які варіанти подій виникнуть у певний час і в певному 

місці. Помилки і невизначеність при прогнозуванні поведінки таких систем 

наростають з часом експоненціально. Якщо система вразлива до “ефекту 

метелика”, то спроби управління нею втрачають будь-який зміст, оскільки 

увага людей може бути зосереджена лише на невеликій кількості чинників. 

У дослідженні проблеми фінансової безпеки України ми дотримувались 

гіпотези про те, що економіка є в більшій мірі випадково-хаотичною, ніж 

детерміновано-хаотичною системою, і, відповідно, закон Парето має 

високий рівень адекватності [159, с. 63]. 

Думка, що у ролі стратегічного пріоритету варто розглядати зміцнення 

слабих ланок економічних систем досить поширена. Стосовно окремих 

організацій це означає, що потрібно знижувати їх вразливість, яка 

розглядається як їх внутрішня властивість. Однак зустрічаються й думки, що 

варто, у першу чергу, міняти середовище існування системи, а не знижувати 

рівень її вразливості. 

Не зважаючи на загалом широке визнання науковцями та практиками 

принципу “слабої ланки”, зустрічаються й оцінки життєздатності системи, 

виходячи з її найсильнішої ланки. Наприклад, часто в організованій 

популяції перевага однієї особини розповсюджується на всю популяцію. 

Приміром, один найчутливіший птах у зграї, помітивши раніше за інших 

наближення хижака, піднімає вчасно тривогу й рятує усю зграю [103]. 

Варто відзначити, що в теорії систем деякі науковці виділяють три 

основні принципи [18]. 

1. Принцип сильної ланки активних систем. Ефективність таких систем 

підвищується за рахунок однієї сильної ланки. 
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2. Принцип зворотних зв’язків. 

3. Принцип виникнення нових властивостей і функцій при об’єднанні 

елементів у систему (принцип емерджентності). 

Але ж загальна оцінка стійкості системи залежно від вибору принципу 

слабої чи сильної ланки буде суттєво відрізнятись. На розв’язання цієї 

дилеми були спрямовані зусилля багатьох дослідників. Варто відзначити 

існування різних підходів та методів, що стосуються оцінки рівня безпеки 

економічних систем [107; 110; 146; 287]. Чимало дослідників вдались до 

використання принципу “золотої середини”, спричинивши появу великої 

кількості методик усереднених або так званих інтегральних оцінок. Спроби 

застосування методики інтегральної оцінки рівня економічної безпеки 

України відображені в додатках В–Е. На нашу думку, бездумне використання 

цих методик саме по собі є загрозою фінансовій безпеці ділових одиниць, 

замикаючи кругозір управлінського персоналу на обмеженому колі 

показників, зазвичай, лише кількісних, та створюючи ілюзію простоти 

реальної ситуації. До того ж катастрофічно руйнівною може виявитись саме 

та загроза, яка жодним чином не врахована методикою інтегральної оцінки. 

Також практика свідчить, що принцип золотої середини не підходить для 

екстремальних ситуацій. А нинішня глобалізована висококонкурентна 

економіка є одночасно чинником і наслідком різноманітних екстремальних 

ситуацій, далеких від рівноваги. На виживання за таких саме умов і мають 

бути орієнтовані системи фінансової безпеки ділових одиниць. Тому ми 

погоджуємось із автором теоретичних основ стратегії конкуренції 

М. Портером щодо неефективності “застрягання на півдорозі” при намаганні 

бездумно дотримуватись принципу “золотої середини”, розв’язуючи 

проблеми у конкурентному середовищі [168, с. 58]. Ділова одиниця без чітко 

визначених пріоритетів діяльності перебуває у дуже несприятливому 

стратегічному становищі. 

Для аналізу вразливостей учасників фінансових відносин ми 

пропонуємо принцип критичної ланки [141, с. 263]. На нашу думку, критична 
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ланка – це елемент або характеристика системи, що залежно від обставин, 

може суттєво вплинути на рівень її безпеки. Критична ланка у різних 

ситуаціях може виявитись слабою чи сильною. Слаба ланка – це внутрішня 

загроза, яка присутня в самій системі, тоді як сильна ланка виступає 

чинником нівелювання впливу як зовнішніх, так і внутрішніх загроз. 

Чимало досліджень у різних галузях науки свідчать, що в критичних 

ситуаціях поведінка систем стає нелінійною та хаотичною, не піддається 

усередненим оцінкам. Тому, не випадково, і при аналізі чинників фінансової 

безпеки ділової одиниці дуже важко розрізнити наслідки недбалості й 

некомпетентності управлінців від результатів перебігу процесів із об’єктивно 

високим рівнем складності. Досить глибоко складність характеру динаміки 

систем досліджують у межах синергетики [216, с. 177–178]. 

Щодо проблем безпеки цінність ідей синергетики полягає у доведенні 

принципової можливості таких способів поєднання елементів системи, при яких 

її стійкість перевищуватиме навіть стійкість найсильніших ланок, взятих 

окремо. Конкретні управлінські рішення значно залежатимуть від того, яку 

метафору особа, що їх приймає, вважатиме ближчою до реальності: образ 

ланцюга, міцність якого визначається його найслабшою ланкою, чи образне 

порівняння міцності прута й віника. У різних сферах діяльності люди 

розробляють методи проектування надійних систем із ненадійних елементів. 

Однак чимало систем, у тому числі фінансових, не мають такого рівня 

інтеграції, який забезпечив би синергетичні ефекти через взаємну підтримку 

елементів. Наприклад, репутація фінансової установи може бути підірвана 

діями лише одного її працівника. Тобто, синергетика доводить помилковість 

оцінки стійкості системи як усередненої стійкості її елементів, не пропонуючи 

натомість більш-менш чітких методів виявлення інтегральної стійкості системи. 

До того ж складні структури можуть бути нестабільними, мати, 

наприклад, коливальний характер. Якщо таке уявлення вірне, то виявлення 

слабих і сильних ланок фінансової системи значно ускладнюється. Та й 

віднесення певної ланки до сильних чи слабих буде, значною мірою, 
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залежати від поточної ситуації та суб’єктивних чинників. 

Тому ми виділяємо трилему системних умов фінансової безпеки 

економічного суб’єкта (див. рис. 2.3) [160, c. 239]: 

Синергетичні ефекти 

 

 

 

Слаба ланка    Сильна ланка 

Рис. 2.3. Трилема системних умов фінансової безпеки 

економічного суб’єкта 
Джерело: складено автором 

Пошук шляхів розв’язання трилеми синергетичних ефектів, слабої і 

сильної ланок привів нас до аналізу зв’язків та потоків, що виникають у 

різних системах, зокрема, економічних. У системному аналізі під потоками, 

зазвичай, розуміють обмін речовиною, енергією та інформацією [73, с. 44]. 

Структуру ж системи розглядають як чинник обмежень цих потоків, 

розуміючи її як відносно стійку впорядкованість у часі елементів та зв’язків. 

Структурні співвідношення важливі не самі по собі, але лише тому, що 

вони характеризують стійкість системи. Стан же системи може змінюватись і 

при незмінній структурі. До того ж основні властивості частин визначаються 

закономірностями, структурою цілого. Руйнування структури може означати 

припинення існування системи. Хоча елементи й деякі зв’язки між ними 

можуть існувати після цього ще досить тривалий час, однак без попередньої 

структури система відсутня як цілісність. На противагу цьому, виникнення 

структури означає появу нової, а вдосконалення – розвиток існуючої системи. 
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Під самоорганізацією динамічної системи розуміють її здатність 

відновлювати свою структуру чи поведінку для компенсації збурюючих 

впливів або змінювати їх, пристосовуючись до умов оточуючого середовища. 

Якщо розглядають як систему певний процес, то під його структурою 

розуміють деяку послідовність етапів, які періодично повторюються, тобто 

структуру певного циклу [158, с. 91; 161, с. 528]. 

На нашу думку, принцип слабої ланки пов’язаний з потоками речовини 

та енергії. Певна ланка системи може стати слабою через дефіцит 

матеріального чи енергетичного забезпечення. Принцип же сильної ланки 

пов’язаний з потоками інформації як чинниками інтегрованості системи. 

Однак він є умовним, оскільки передача, сприйняття й обробка інформації 

потребують матеріальних носіїв та енергії. Останні, у свою чергу, можуть 

бути використані й для обороту дезінформації. Як видно із запропонованої 

нами на рисунку 2.4 класифікації [141, с. 263], головними шляхами 

посилення стійкості системи є підвищення ступеня її інтегрованості та 

зниження або ж запобігання зростанню рівня інформованості конкурентів 

системи. На нашу думку, переважна більшість реально існуючих ділових 

одиниць є низькоінтегрованими системами, що дуже залежать від 

випадковості та рівня інформованості конкурентів. 

Цікаво, що в окремих системах наявність слабої ланки може значно 

підвищити шанси збереження системи загалом. Найвідомішими прикладами 

слугують: хвіст ящірки, який може обриватись при захопленні його хижаком, 

та запобіжники в електричних системах, які перегорають у критичних 

ситуаціях, зберігаючи інші елементи системи. Схожими чинниками у 

фінансовій сфері, наприклад, є: правила щодо припинення біржових торгів 

при значному падінні цін; обмеження сум готівки, що видаються через 

банкомат; право фінансової установи відмовитись від проведення сумнівної 

операції; встановлення лімітів інвестицій, які дають змогу обмежити збитки 

заданою сумою; інститут банкрутства, який виводить з економічної системи 

ті ланки, які не ефективно використовують ресурси, тощо. 
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Ступінь 

інтегрованості 

системи 

Рівень 

інформованості 

конкурентів 

  

Характеристика стійкості 

системи 

      

Високий 

Мало впливає 

на стійкість 

системи 

 Високоінтегровані системи – системи, 

в яких стійкість окремих елементів 

залежить від емерджентних 

властивостей системи загалом. 

Визначальним же чинником стійкості 

системи як єдиного цілого є не 

стійкість окремих ланок, а її 

структура. Сама ж структура 

утворюється завдяки зв’язкам. 

Ключовим різновидом зв’язків є 

інформаційні потоки. 

 

Низький 

Суттєво 

впливає на 

стійкість 

системи, а 

саме: 

 Низькоінтегровані системи – системи, 

стійкість яких залежить від стійкості 

окремих елементів та рівня 

інформованості конкурентів.  

– низький 

 При низькому рівні інформованості 

конкурентів стійкість системи, 

залежно від випадкового збігу 

обставин, буде визначатись стійкістю 

слабих або сильних ланок. Це 

залежить від того, які саме ланки 

системи зазнають впливу загроз із 

боку конкурентів, що діють навгад. 

 

– високий 

 При високому рівні інформованості 

конкурентів стійкість 

низькоінтегрованої системи 

визначається стійкістю найслабшої 

ланки, оскільки саме на неї будуть 

чітко спрямовані загрози. 

 

 

Рис. 2.4. Класифікація економічних систем з позицій їх стійкості 

у конкурентному середовищі 
Джерело: складено автором 

Загалом можна зробити висновок, що головною критичною ланкою 

фінансової системи є людина. Тому цілком обґрунтовано стаття 3 Закону 

“Про основи національної безпеки України” визначає такі об’єкти 

національної безпеки: людина і громадянин – їхні конституційні права і 

свободи; суспільство – його духовні, морально-етичні, культурні, історичні, 

інтелектуальні та матеріальні цінності, інформаційне і навколишнє природне 
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середовище і природні ресурси; держава – її конституційний лад, суверенітет, 

територіальна цілісність і недоторканність. А до пріоритетів статтею 6 цього 

Закону віднесено “розвиток духовності, моральних засад, інтелектуального 

потенціалу Українського народу, зміцнення фізичного здоров’я нації, 

створення умов для розширеного відтворення населення”. 

Культура людини визначає характер її взаємодії з іншими членами 

суспільства та стиль прийняття рішень, зокрема, фінансових. Поширення або 

нівелювання певних культурних цінностей у суспільстві впливає на рівень 

фінансової безпеки як окремої особи, так і цілого народу. В сучасних умовах 

значну роль відіграють ідеї, які мають міжнародне поширення. Це дає 

підстави стверджувати, що принаймні частина людства стала носіями 

глобальних культурних або псевдокультурних цінностей, що стирають 

відмінності між країнами. Тобто, у різних куточках світу можна зустріти 

прихильників певної лінії життєвої поведінки, конструктивної чи 

деструктивної, яка поширилась завдяки розвитку комунікацій. 

У світовому масштабі відбувається боротьба ідей, що стосуються 

прихильності до певних торгових марок, стилів музики, бізнес-стратегій [5] 

тощо. У середовищі ідей виникають певні тенденції, міняються місцями ідеї-

фаворити й ідеї-аутсайдери. Ідея, сприйнята людиною у глобальному 

інформаційному просторі, може бути корисною або шкідливою, такою, що 

поширилась стихійно або свідомо нав’язана маніпуляторами. Маніпулювання 

може відбуватись через коментування певних подій, рекламу, твори 

мистецтва, наукові концепції, ігри. 

Водночас закономірності функціонування сучасного інформаційного 

простору, поширення ідей, їх впливу на добробут і долю людей не достатньо 

вивчені вітчизняною економічною наукою. А саме люди, залежно від того, 

носіями яких економічних і загальнокультурних ідей вони виступають, є 

найважливішими сильними або слабими ланками фінансової системи. 

Прихильність до тих чи інших ідей може вести людей до ситуації 

фінансової безпеки чи небезпеки. Розмежування конструктивних і 
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деструктивних теорій, виявлення ознак компетентності й некомпетентності, 

потрібних і нав’язаних фінансових послуг тощо – це шлях до побудови 

такого культурного ядра економічної та фінансової систем, яке знижує рівень 

їх вразливості перед загрозами суб’єктивного походження. Водночас це ядро 

набагато важливіше, ніж наявність чи відсутність у фінансовій системі 

деяких інструментів та установ. Тобто, економіка може досить нормально 

функціонувати без опціонів, свопів чи хедж-фондів, але не за відсутності 

необхідного рівня господарської культури. 

Викладене вище підтверджує високий ступінь складності управління 

фінансовою безпекою на різних рівнях: мікро-, мезо-, макрорівні. Без 

своєчасної еволюції структурних компонентів такого управління в мінливих 

соціально-економічних умовах ділова одиниця приречена на невдачу. 

Відповідно, й методологія дослідження проблем фінансової безпеки має бути 

відкритою для еволюційного розвитку. Водночас важливим є науковий 

пошук відносно стійких характеристик управління фінансовою безпекою, які 

стосуються відповідних функцій, пріоритетів, сутнісних ознак. З огляду на це, 

вважаємо за доцільне користуватись визначенням: управління фінансовою 

безпекою – це цілеспрямований вплив на рівень конфліктного потенціалу 

фінансових угод та можливих втрат їх учасників [141, с. 271]. 

 

2.3. Особливості використання системного аналізу в сфері 

фінансової безпеки національного господарства 

 

Загалом проблеми фінансової безпеки можна віднести до складних і 

нестандартних. На даний час системний підхід проголошений напрямом, у 

руслі розвитку якого науковці намагаються сформувати методологію 

розв’язання складних і нестандартних проблем. Однак, насправді, можна 

стверджувати лише про наявність певної тенденції, а не про чіткі методи 

системного аналізу. Водночас реальний системний аналіз можна здійснювати 

лише за наявності набору специфічних методів системного дослідження 
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об’єктів. Однак методологічні успіхи системної науки до теперішнього часу 

дуже незначні. Вчені багато мови ведуть про завдання системного аналізу, 

одним з головних стає поняття “система”, шукають шляхи розуміння об’єктів 

дослідження як систем. Реальну ж користь від системного аналізу можна було б 

отримати лише в тому разі, коли б фахівці конкретних дисциплін мали 

розгорнуте теоретичне уявлення про логіку й методологію системного 

дослідження [216, с. 180–181]. Водночас варто відзначити спроби досліджувати 

проблеми економічної безпеки з позицій системного підходу [31]. 

Відсутність чіткої методології системного аналізу призводить до того, 

що дослідники, розв’язуючи задачі нових типів, змушені діяти стереотипно, 

вдаючись до старих методичних засобів, розроблених для інших задач. Це не 

тільки веде до поверхневого розуміння суті й особливостей системного 

методу, але й безпосередньо впливає на ефективність досліджень сучасних 

фінансових проблем. Пояснюється це тим, що все зростаюча спеціалізація 

окремих галузей економіки вимагає зосередження основної уваги на 

проблемах, пов’язаних з усією системою загалом. А це вимагає 

фундаментальної переорієнтації стилю економічного мислення, його основних 

понять. Проте нині “системний аналіз” тлумачиться так широко і невизначено, 

що практично він не може бути основою розв’язання цієї проблеми. Як і 

діалектику, його важко застосувати у конкретних дослідженнях. Тому й 

сьогодні ще не можливо підібрати яскравий приклад достатньо значного 

системного дослідження завершеного характеру. І це не випадково, оскільки 

за даними соціологічних опитувань, лише 2–8% населення володіє 

“стихійним” системним аналізом [216, с. 9]. 

Тому системний підхід можна визначити лише як сукупність принципів 

дослідження складних об’єктів та управління ними. У формулюванні ж 

принципів присутня певна умовність, пов’язана із загальним рівнем розвитку 

науки в конкретний історичний період. Тому відбувається поступове 

уточнення принципів. Спочатку під системним аналізом розуміли, головним 

чином, застосування складних математичних прийомів. Через деякий час 
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чимало вчених зайняли позицію, згідно з якою математика не достатньо 

ефективна при дослідженні широких проблем з багатьма невизначеностями, 

що характерні для вивчення об’єкту як єдиного цілого. На перший план 

вийшли не математичні методи, а сама логіка системного аналізу, 

впорядкування процедури прийняття рішень. 

З погляду логіки системного аналізу, певний науковий інтерес в 

контексті дослідження фінансової безпеки становлять деякі поняття і 

класифікації. Аналізуючи фінансову систему окремої країни в умовах 

глобалізації, доречно відзначити цікаве визначення організованого 

комплексу, запропоноване О. Богдановим у його тектології, на основі 

принципу: ціле більше за суму своїх частин [20; 21]. Чим більше ціле 

відрізняється від суми власних частин, тим вищий рівень його організації. 

Серед багатьох організаційних форм О. Богданов виділяє два універсальні 

типи систем – централізований і скелетний. Для систем першого типу 

характерна наявність центрального, більш високоорганізованого комплексу, 

відносно якого решта комплексів периферійні. Системи ж другого типу 

утворюються за рахунок однакових за рівнем організованості комплексів. 

Існує також поділ систем на три типи: дискретний (корпускулярний), 

жорсткий та централізований [103]. Перші два типи є крайніми формами. 

Системи дискретного типу складаються із подібних елементів, не пов’язаних 

між собою безпосередньо, а з’єднаних тільки спільним відношенням до 

навколишнього середовища. Жорсткий тип систем можна розглядати як 

протилежний дискретному. Часто ці системи відзначаються підвищеною 

організованістю у порівнянні із простою сумою їх частин і тим, що 

володіють абсолютно новими властивостями. Але руйнування хоча б одного 

елементу губить усю систему. Централізований же тип систем містить одну 

основну ланку, яка організаційно, але не обов’язково геометрично, перебуває 

у центрі системи та зв’язує усю решту ланок або навіть керує ними. 

Оцінюючи у цьому контексті світову фінансову систему, варто 

відзначити, що в глобальному економічному просторі відсутні грошові 
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системи, засновані на обов’язкових для всіх країн законах чи угодах. Грошові 

ж засоби, що використовують на даний час у глобальних масштабах, такі як 

долар США або британський фунт стерлінгів, юридично є суто 

національними грішми, міжнародний статус яких не був закріплений 

жодними міжнародними конвенціями [258]. Це істотно відрізняє наш час від 

попередніх історичних періодів. За часів золотомонетного стандарту 

світовими, фактично та юридично, були будь-які національні монетні золоті 

гроші. Водночас співвідношення між різними валютами визначалося масою 

золота, що в них містилося. Після Другої світової війни до сімдесятих років 

ХХ ст. долар США мав офіційно затверджений статус світової валюти, який 

йому надавали Бреттон-Вудські угоди. Але в даний час жодна національна 

валюта не має офіційно визнаного міжнародного пріоритету. Долар США, 

британський фунт стерлінгів, японська ієна і швейцарський франк 

використовують як світові гроші фактично, але не згідно з законом чи 

міжнародним договором. 

Це спричиняє певні проблеми. Відсутність міжнародних угод у сфері 

використання національних валют як світових грошей призводить до того, 

що держави-резиденти світових валют не мають перед світовою спільнотою, 

яка використовує ці гроші, жодних зафіксованих на рівні договору 

зобов’язань. Ці держави можуть діяти у фінансовій сфері, керуючись лише 

власними інтересами, а наслідки, спричинені цими діями для інших країн і 

народів, вони можуть і не враховувати. Але й інші держави, юридично, вільні 

у своїх діях або бездіяльності по відношенню до цих валют. Наприклад, не 

існує міжнародних договорів, які б вимагали від усіх держав захищати 

паперову готівку інших держав, тобто вживати заходів проти 

фальшивомонетництва нерезидентних грошей на своїй території, 

переслідувати й карати осіб, що займаються фальшивомонетництвом 

нерезидентних валют. І це зрозуміло, оскільки в наш час існує більше 

двохсот суверенних держав, що є рівноправними у міжнародно-правовому 

відношенні. Захищати валюти всіх цих держав просто фізично неможливо. І 
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тому той захист, який надають грошам деяких держав або їх об’єднань 

(США, ЄС тощо) інші держави, справа суто добровільна, від якої, в 

принципі, будь-яка із них може відмовитись або надавати такий захист лише 

на паритетних засадах. Втім, зняття захисту з нерезидентних грошей, що 

використовуються як світові, може мати серйозні наслідки для національного 

й міжнародного грошового обігу. 

Особливістю світової грошової системи двадцятого і поточного століть 

є поділ національних валют за рівнями довіри. Таких рівнів склалося три. 

Перший рівень – це національно-світові валюти та валюта ЄС, яких, 

фактично, п’ять: долар США, євро, британський фунт стерлінгів, японська 

ієна, швейцарський франк. Держава-емітент чи установа-емітент цих грошей 

може виходити на світові товарні й фінансові ринки зі своїми національними 

грішми, випускати які вона може в неконтрольованих іншими обсягах. Гроші 

другого рівня – це гроші, які самі по собі на світових товарних і фінансових 

ринках не використовують, але вони підлягають обміну на світові гроші на 

валютному ринку FOREX. Емітентам цих грошей достатньо створити 

національні гроші, а потім обміняти їх на світові. Тому за своїми 

властивостями ці гроші близькі до грошей першого рівня. Часто ці дві групи 

грошей об’єднують під єдиною назвою “вільно конвертованих валют”. 

Валюти решти держав на світовому ринку не обертаються. А для виходу 

на світові товарні та фінансові ринки й цим державам потрібні світові гроші. 

Але вони можуть отримати їх тільки на світовому товарному ринку. Тобто їм 

треба продати результати своєї праці або ресурси, отримати на цьому ринку 

світові валютні засоби, які можна використовувати для придбання потрібних 

ресурсів. До того ж нинішня світова фінансова система вимагає створення цими 

країнами спеціальних банківських резервів світових валют. Ці обставини 

підкреслюють нерівноправність, яку створює нинішня світова фінансова 

система. Особливо це характеризується тим фактом, що форма власності 

капіталу Федеральної резервної системи, яка є центральним банком США, 

приватна. Це акціонерне товариство з особливим статусом акцій. 
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Питання про те, до якого типу віднести сучасну фінансову систему 

залишається дискусійним. Очевидно, що при виборі між централізованим та 

скелетним типом більш чітко виражені ознаки першого з них [159, c. 60–61]. 

При виборі між трьома типами: дискретним, жорстким та централізованим, 

перший тип упевнено можна не розглядати, оскільки господарські системи 

різних країн нині тісно взаємозв’язані. Стосовно наступних двох типів, то 

можна виявити ознаки кожного із них. Існує група установ-емітентів світових 

грошей та держав, які зосередили економічний потенціал. Наскільки вони 

взаємозалежні між собою оцінити досить складно. Конкретніше це можна 

виразити питанням: чи серйозний підрив довіри до однієї з сучасних світових 

валют, зумовить недовіру й до інших валют цієї групи та, відповідно, глибокі 

перетворення міжнародних економічних зв’язків? Факти свідчать про 

довгострокову тенденцію знецінення одночасно усіх світових валют відносно 

золота. Також відомі глибокі кризи фондового ринку, які протягом доби 

охоплювали різні країни. Це свідчить, що у сучасних фінансах існує певна 

підсистема, яку варто розглядати у ролі центрального елементу. Сама ж ця 

підсистема побудована за жорстким типом, тобто суттєво залежить від стану 

кожного зі своїх елементів. Однак, принаймні дотепер, не було подій, які би 

зруйнували хоча б один елемент цієї підсистеми, тобто остаточно підірвали б 

довіру до однієї зі світових валют чи одного із основних ринків цінних 

паперів. Тоді як глибокі кризи периферійних фінансових підсистем, до яких 

належить і фінансова система України, трапляються досить часто. 

Ми поділяємо думку О. Богданова, що тільки активне використання 

зовнішнього середовища забезпечує збереження системи, підтримку її 

рівноваги. Зовнішнє середовище – один із головних чинників, що визначають 

і будову організації. Система, згідно з Богдановим, не просто взаємодіє із 

середовищем, але, будучи структурно пов’язаною з ним, адаптується до змін 

та розвивається разом із середовищем. Однак потрібно враховувати й 

можливість агресивного, конкурентного характеру середовища, його 

експлуататорської позиції по відношенню до певної системи. З іншого боку, 
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серйозною помилкою є ставлення до зовнішнього середовища лише як до 

ресурсної бази, яку можна беззастережно та нерозважно використовувати. 

Навіть при чіткій структурно-логічній основі дослідження та 

використанні формальних методів оцінки альтернатив і пошуку якнайкращих 

рішень, величезну роль на всіх його етапах продовжують відігравати 

суб’єктивні думки та інтуїція експертів. Тому треба відзначити, що термін 

оптимум – вживається, щонайменше, у трьох значеннях [216, с. 216–217]: 

– найкращий варіант із можливих станів системи, який шукають, 

розв’язуючи задачі оптимізації; 

– найкращий напрям поведінки системи або її змін; 

– мета розвитку, коли говорять про досягнення оптимуму. 

Термін “оптимальність” означає: 

1) рівень якості ухвалюваних рішень: оптимальне рішення задачі, 

оптимальний план, оптимальне управління; 

2) характеристику стану системи або її поведінки: оптимальна 

траєкторія, оптимальний розподіл ресурсів, оптимальне 

функціонування системи тощо. 

Оптимум та оптимальність – не абсолютні поняття. Не можна говорити 

про оптимальність взагалі, без урахування умов і без критеріїв 

оптимальності. Рішення, найкраще в одних умовах і з погляду одного 

критерію, може виявитися далеко не кращим в інших умовах і за іншим 

критерієм. Варто відзначити, що в реальній економіці, оскільки вона має 

ймовірнісний характер, оптимальне рішення, насправді, не обов’язково 

найкраще. Доводиться враховувати також чинник стійкості рішення. Може 

виявитися, що оптимальний план нестійкий. Навіть незначні відхилення від 

нього можуть призвести до різко негативних наслідків. І буває доцільно 

прийняти не оптимальний, але стійкіший план, відхилення при втіленні якого 

виявляться не такими небезпечними. 

Розвиток методів системного аналізу дав змогу внести у принцип 

оптимальності новий зміст. До того ж, з погляду системного аналізу, 
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найцікавішим стає методологічний аспект. Якщо раніше оптимізація була 

пов’язана, головним чином, з аналізом, то в даний час вона неможлива, при 

вимозі повноти, без використання методів синтезу. Необхідність 

синтетичних методів витікає із принципу емерджентності, який є подальшим 

розвитком поняття оптимальності. Цей принцип системного аналізу означає, 

що чим більша система, і чим більша відмінність у розмірах між частиною та 

цілим, тим вища вірогідність того, що властивості цілого можуть дуже 

відрізнятися від властивостей частин. Даний принцип підкреслює можливість 

неспівпадання локального оптимуму цілей окремих частин з глобальним 

оптимумом мети системи [216, с. 220–221]. 

Складність проблем фінансової безпеки зумовлює постійну 

присутність невизначеності як при ухваленні управлінських рішень на 

практиці, так і в інтерпритації результатів відповідних наукових досліджень. 

Усунення такої невизначеності завдяки цілеспрямованим діям може бути 

лише частковим навіть при значних затратах різних ресурсів на проведення 

досліджень. Тому на кожному історичному етапі важливим є бачення 

актуальних пріоритетів у сфері дослідження проблем фінансової безпеки. 

Згідно з положеннями синергетики, вихід системи із критичного стану 

відбувається стрибком у процесі фазового переходу в якісно новий стан із 

вищим рівнем впорядкованості [153]. Стрибок – це вкрай нелінійний 

процес, при якому малі зміни параметрів системи, що називаються 

керуючими параметрами, викликають дуже значні зміни стану системи, її 

перехід у нову якість. Під точкою біфуркації розуміють стан певної 

системи, при досягненні якого стає можливою деяка множина варіантів її 

подальшого розвитку. Хоча вибір у точці біфуркації випадковий, 

здійснюється він із заданої сукупності можливостей, які визначаються 

характерними для відповідного середовища атракторами. Атрактор – стан, 

до якого “притягуються” траєкторії руху системи. У синергетиці достатньо 

чітко вказано, що жодними зовнішніми діями не можна “нав’язати” системі 

потрібну кому-небудь поведінку, а можна тільки вибрати найвідповідніший 
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із потенційно закладених у ній шляхів. На думку синергетиків, у реальному 

житті цей принцип дуже часто порушують, що призводить іноді до важких 

наслідків в економіці та інших сферах суспільного життя. 

З позицій сучасної науки про системну динаміку, порядок у різних 

системах може бути двох видів: рівноважний і нерівноважний. При 

рівноважному порядку система перебуває у рівновазі зі своїм оточенням, а 

параметри, що її характеризують, однакові з тими, які характеризують 

навколишнє середовище. Природа ж нерівноважного порядку інша. Вона має 

штучне походження й існує тільки за умови надходження енергії із 

зовнішнього середовища. Якщо ж постачання енергії до системи припинити, 

то вона перейде у стан рівноважного порядку. 

Ситуацію, протилежну порядку, прийнято називати хаосом. Зазвичай, 

під хаосом розумілася неврегульована, випадкова, непрогнозована 

поведінка елементів системи. Однак, окрім недетермінованого хаосу, 

розрізняють ще хаос детермінований. Останній породжується не 

випадковою поведінкою великої кількості елементів системи, а 

внутрішньою природою нелінійних процесів. Зазвичай, не можна отримати 

аналітичні рішення рівнянь, що описують поведінку таких систем. Тому 

дослідження їх поведінки часто проводять із допомогою комп’ютерного 

імітаційного моделювання. 

Дослідникам доводиться розглядати випадковості двох типів: перший, 

коли подій так багато, що в їх перебігу практично неможливо розібратися; 

другий, коли в динамічних системах як завгодно малі невизначеності стану 

посилюються з часом і тому прогнозування їх поведінки практично 

неможливе. Використання імовірнісно-статистичних методів виявилось 

ефективним при аналізі масових явищ і розробці теоретичних основ 

демографії й економічної статистики. А що стосується порівняно рідкісних 

або унікальних явищ, то розвиток математичної теорії експерименту 

переконливо й наочно довів вагомі переваги цієї концепції при обґрунтуванні 

рішень в умовах невизначеності, особливо при обґрунтуванні ефективної 
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стратегії поведінки. Під час аналізу таких проблем широко застосовують 

теорію ігор, теорію статистичних рішень. Саме вони дають змогу осмислити 

полярні підходи до розуміння природи випадковості, які пов’язані з іменами 

давньогрецьких філософів: Демокріта й Епікура. Демокріт розглядав 

випадковість не як властивість природи, а як непізнане. Епікур же вбачав у 

природі об’єктивність випадковості. 

Поняття випадковості досить часто пов’язують із хаосом. У 

побутовому контексті слово “хаос” означає перебування чогось у стані 

безладу. В теорії хаосу воно визначене дещо по-іншому. Як відомо, теорія 

хаосу включає математичний апарат, що описує поведінку деяких нелінійних 

динамічних систем. Поведінка такої системи здається випадковою, навіть 

якщо модель опису системи детермінована. Теорія хаосу стверджує, що 

складні системи надзвичайно залежать від початкових умов, тому невеликі 

зміни в навколишньому середовищі ведуть до непередбачуваних наслідків. 

Математичні системи із хаотичною поведінкою бувають детермінованими, 

тобто підпорядковуються деякому строгому закону і, в певному розумінні, є 

впорядкованими. Динамічний (детермінований) хаос відрізняється від 

статистичного (стохастичного) тим, що він є певною фазою самоорганізації 

системи, і здатен формувати принципово складні структури. Слово 

“динамічний” означає, що відсутні джерела флуктуацій, тобто безладних 

коливань. У формуванні поняття “динамічний хаос” провідну роль відіграли 

роботи А. Пуанкаре, Н. Крилова, А. Колмогорова, Д. Аносова, Я. Синая, 

Д. Рюеля, Д. Такенса та інших вчених. 

Поділ систем на динамічні й статистичні умовний, оскільки в багатьох 

випадках важко виявити відмінність між динамічним і статистичним хаосом. 

Її, проте, можна виявити за допомогою математичного експерименту. Цей 

метод себе цілком виправдав, оскільки майже всі математичні моделі, що 

становлять практичний інтерес, не мають аналітичних рішень. Лише за 

вихідними даними важко сказати, яким є досліджуваний процес: випадковим 

чи детерміновано хаотичним, оскільки не існує очевидної безпосередньої 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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ознаки відмінності. Завжди присутні певні неточності й відхилення, навіть 

якщо їх округлювати чи не враховувати. Це означає, що будь-яка система, 

навіть якщо вона детермінована, містить елементи випадковостей. Щоб 

відрізнити детермінований процес від стохастичного, потрібно знати, що 

детермінована система завжди розвивається одним і тим же шляхом від 

заданої відправної точки. 

Коли ж нелінійна детермінована система зазнає зовнішніх збурень, 

траєкторія її руху постійно спотворюється. До того ж дія збурень 

посилюється через нелінійність, і система проявляє цілком нові динамічні 

властивості. Статистичні випробування, при яких дослідники намагалися 

відокремити збурення від детермінованої основи поведінки системи або 

ізолювати їх, зазнали невдачі. При взаємодії між нелінійними 

детермінованими компонентами та збуреннями виникає динаміка, яку 

традиційні випробування на нелінійність іноді не здатні фіксувати. 

Для ілюстрації детермінованого хаосу часто використовують 

логістичну функцію виду [83, с. 225–226]: 

 

)1(1 nnn xrxx   (2.1) 
 

Автором логістичного рівняння 2.1 є бельгійський математик 

П. Ферхюльст, який з його допомогою моделював демографічне зростання. 

В економіці ж найвідоміше застосування логістичної кривої для опису 

поширення інновацій. Математичні дослідження цієї функції виявили 

каскад біфуркацій у поведінці систем, які описуються даним рівнянням. 

Такий процес при r > 3,5 стає хаотичним. Множину точок рівноваги та 

хаотичних станів даного процесу ілюструє біфуркаційна діаграма (див. 

рис. 2.5). 
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Рис. 2.5. Біфуркаційна діаграма логістичної функції [83, с. 239] 

 

Сам же процес може мати безліч варіантів перебігу. Наприклад, при 

r = 1,3, x0 = 0,1, значення функції після кожної з 50-ти ітерацій матимуть 

вигляд, поданий на рисунку 2.6. Як бачимо, значення функції прямує до 

певної точки рівноваги [159, c. 27]. 

 

 
Рис. 2.6. Динаміка логістичної функції при r = 1,3 

Джерело: складено автором 

 

А при r = 3,95 та ж сама функція, стартуючи, як і в попередньому 

прикладі, із точки х0 = 0,1, матиме зовсім інший вигляд. На рис. 2.7 подано 

результати 50-ти ітерацій логістичної функції при r = 3,95 [159, c. 28]. 
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Рис. 2.7. Динаміка логістичної функції при r = 3,95 

Джерело: складено автором 
 

Траєкторію руху навіть такої простої та цілком детермінованої функції 

як логістична буває досить важко візуально відрізнити від процесу 

генерування 50 випадкових чисел із рівномірним законом розподілу, який 

графічно поданий на рис. 2.8 [159, c. 28]. 

 

 
Рис. 2.8. Графічне відображення процесу генерування 

випадкових чисел з рівномірним законом розподілу 
Джерело: складено автором 
 

Проблеми детермінізму й випадковості співвідносяться із поняттями 

небезпеки та ризику. Нами виявлено, що небезпека, порівняно із ризиком, 

характеризується низкою особливостей [159, c. 29]. 

По-перше, в небезпеці чіткіше виражена роль суб’єктивних чинників, що 

зумовлені певними рисами як особи агресора, так і потенційної жертви. 

По-друге, реалізація небезпеки має більш детермінований характер 

порівняно із проявом ризику, в якому значна роль належить чиннику 

випадковості. 
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По-третє, щодо небезпек можна чіткіше виділити окремі сценарії 

сприятливого чи несприятливого для окремої ділової одиниці розвитку подій. 

І поведінка ділової одиниці, значною мірою визначає те, який саме із 

обмеженого набору сценаріїв буде реалізований. Тобто, множина варіантів 

розвитку подій при небезпеці обмежена та має дискретний характер. 

Натомість, можливість настання ризикових подій, зазвичай, характеризується 

певним неперервним законом розподілу випадкової величини. Наприклад, 

типова рейдерська атака може мати лише два завершення: власник або 

повністю відстоює права на своє підприємство, або ж повністю їх втрачає. 

Тоді як ризикова подія, наприклад, зміна ціни акції передбачає досить 

широку множину можливих значень приросту або зниження цього показника. 

Значна роль прийнятих особою рішень та дискретність сценаріїв розвитку 

подій в умовах небезпеки скеровують до оцінки адекватності теорії ігор як 

інструменту моделювання конфліктних ситуацій. 

По-четверте, ризик означає можливість як негативних, так і позитивних 

відхилень від очікуваного результату. Небезпека ж, зазвичай, може 

спричинити лише негативні наслідки. Тому, як би парадоксально це не 

виглядало, ризик може згладити негативні наслідки небезпеки. 

Випадкові події важливі через їх вплив на позиції конкуруючих 

підприємств і держав. У результаті цих подій можуть бути зведені нанівець 

переваги попередніх конкурентів та утворитись потенціал для домінування 

нових лідерів, які при зміні умов досягли достатнього рівня 

конкурентоспроможності. Тоді як випадок може сприяти зміні рівня 

конкурентоспроможності, національні особливості впливають на те, яким 

чином країна зуміє скористатись цим випадком. Прикладом вмілого 

використання обставин є післявоєнні успіхи країн, що програли у другій 

світовій війні: Німеччини, Японії та Італії. 

Угорський філософ Е. Ласло у 1987 р. виділив три категорії чинників, 

що здатні різко впливати на економічні системи [223, с. 60]: 

– Технологічні інновації. 
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– Конфлікти й завоювання. 

– Порушення соціальної та економічної рівноваги, а саме: дефіцит 

товарів, фінансові кризи тощо. 

Згідно моделі Ласло, економічна система може рухатись від простих 

циклічних коливань до складніших, скажімо, до дворівневої рівноваги. Так 

буває, коли сила впливу певних чинників перевищує критичний рівень. 

Наприклад, при формуванні картельної ціни її динаміка може перейти від 

коливань економічного циклу до коливань між гранично високими і 

гранично низькими цінами, які можуть дозволити собі учасники картелю. 

Іншими альтернативними варіантами рівноваги тієї ж системи можуть бути 

інфляція та гіперінфляція або, скажімо, низьке й високе оподаткування. 

У жорстко детермінованих системах глибина потрясінь навіть при 

незначній зміні деяких чинників може виявитись катастрофічною, що 

переконливо доведено математичними експериментами. З огляду на це, факт 

високого рівня адаптивності реальних економічних систем варто 

розцінювати як свідчення великої ролі випадковості в їх функціонуванні. 

Сьогодні синергетика має певну методологічну цінність. Проте й вона 

не забезпечує принципового розвитку наукової методології. Це пов’язано з 

тим, що даний напрям більше вплинув на загальний світогляд наукової 

спільноти, ніж збагатив її новим ефективним інструментарієм дослідження 

реальних складних систем. Не виправдались надії вчених і щодо 

універсальності методів дослідження, вироблених у межах синергетики. 

Узагальнюючи, можна стверджувати, що синергетика, як і системний аналіз 

загалом, більше виконує роль методологічного запобіжника, ніж є чинником 

методологічного розвитку науки. Роль цього запобіжника полягає, на нашу 

думку, у застереженні дослідників щодо низки типових методологічних 

помилок, до яких належать наступні [159, c. 30]: 

– намагання “втиснути” реальність у спрощені лінійні моделі; 

– механічне перенесення понятійного апарату, принципів, методів 

дослідження та закономірностей одних об’єктів на інші, наприклад, 



 132 

фізики на економіку (поміркована синергетика принаймні закликає 

не вдаватись до цього, поки не знайдені спільні принципи 

функціонування різних систем); 

– звуження кругозору виключно до своєї спеціальності й ігнорування 

досягнень в інших галузях науки; 

– спроби алгоритмізувати всі без винятку процедури прийняття 

рішень, знизити роль фактора творчості й експертних оцінок. 

На нашу думку, досить значна універсальність синергетики можлива 

лише на рівні понятійного апарату, до якого належать: емерджентність, 

складність, нелінійність, фрактал, атрактор, біфуркація, катастрофа (як різка 

зміна стану системи, а не як нещасний випадок) тощо [8]. При переході ж на 

рівень принципів універсальність положень синергетики стає все більш 

дискусійною. А на рівні методів бездумне прагнення до універсальності 

може стати джерелом серйозних помилок. 

Як позитивний момент синергетики варто також відзначити орієнтацію 

на перехід від аналітичних до імітаційних моделей [38]. Останні хоча й часто 

не мають аналітичних розв’язків, проте дають змогу точніше відображати 

реальність. Таке відображення стало можливим завдяки сучасній 

обчислювальній техніці, використання якої цілком відповідає духу 

синергетики як теорії спільної дії. Об’єднання творчих можливостей людини 

та обчислювального потенціалу комп’ютерів може дати вражаючі результати 

пізнання різних процесів та явищ. Однак межі застосування кожної імітаційної 

моделі треба визначати дуже обережно, ретельно зіставляючи результати 

великої кількості реалізацій моделі із фактичними даними про поведінку 

реальних систем. 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Управління фінансовою безпекою – це цілеспрямований вплив на 

рівень конфліктного потенціалу фінансових угод та можливих втрат їх 
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учасників. Щодо управління безпекою домінує методологія індикативного 

підходу до оцінки ситуації й орієнтування на заходи нейтралізації загроз “за 

відхиленнями”. Однак принцип “золотої середини” не підходить для 

екстремальних ситуацій, коли долю всієї системи може визначити навіть 

одна слаба або сильна ланка. 

2. Для методології дослідження проблем фінансової безпеки велике 

значення має відповідний понятійний апарат: загроза фінансовій безпеці, 

трансакційні фінансові втрати, критична ланка. Загрози фінансовій безпеці – 

це реальні чи потенційні дії або ж бездіяльність певних осіб, що знижують 

фінансові можливості нормального функціонування ділової одиниці та здатні 

спричинити фінансові чи інші втрати з її боку або ж і припинення її 

існування, зокрема, через банкрутство. Трансакційні втрати можна відносити 

до фінансових, якщо вони полягають у втраті номінальної чи реальної 

вартості власних фінансових ресурсів певної ділової одиниці або ж у 

зростанні її боргів. Критична ланка – це елемент або характеристика системи, 

що залежно від обставин, може суттєво вплинути на рівень її безпеки 

(критична ланка у різних ситуаціях може виявитись слабою чи сильною). 

3. Синергетика фокусує увагу на нерівноважності, нестабільності як 

природному стані вікритих нелінійних систем, на множинності й 

неоднозначності шляхів їх еволюції. Згідно із положеннями синергетики, 

вихід системи із критичного стану відбувається стрибком у процесі 

фазового переходу в якісно новий стан із вищим рівнем впорядкованості. У 

синергетиці достатньо чітко вказано, що жодними зовнішніми діями не 

можна “нав’язати” системі потрібну кому-небудь поведінку, а можна тільки 

вибрати найвідповідніший із потенційно закладених у ній шляхів. 

4. Як позитивний момент синергетики варто відзначити орієнтацію на 

перехід від аналітичних до імітаційних моделей. Останні хоча й часто не 

мають аналітичних розв’язків, проте дають змогу точніше відображати 

реальність. Об’єднання творчих можливостей людини та обчислювального 

потенціалу комп’ютерів може дати вражаючі результати пізнання різних 



 134 

процесів та явищ. Однак межі застосування кожної імітаційної моделі треба 

визначати дуже обережно, ретельно зіставляючи результати великої кількості 

реалізацій моделі із фактичними даними про поведінку реальних систем. 

5. Математичними експериментами переконливо доведено, що у 

жорстко детермінованих системах глибина потрясінь навіть при незначній 

зміні деяких чинників може виявитись катастрофічною. З огляду на це, факт 

високого рівня адаптивності реальних економічних систем варто 

розцінювати як свідчення великої ролі випадковості в їх функціонуванні.  

6. Сучасні дослідники розробляють і використовують математичні 

моделі економічної конкуренції та співпраці. Перевага вивчення конфліктів 

на основі теоретико-ігрових математичних моделей, у порівнянні з іншими 

методами дослідження, полягає у тому, що в математичній моделі виражені 

найістотніші сторони суперництва, які вдається виявити на даний момент з 

допомогою емпіричного досвіду. 

7. Основною критичною ланкою фінансової системи є людина. 

Культура людини визначає характер її взаємодії з іншими членами 

суспільства та стиль прийняття рішень, зокрема, фінансових. Поширення або 

нівелювання певних культурних цінностей у суспільстві впливає на рівень 

фінансової безпеки як окремої особи, так і цілого народу. Прихильність до 

тих чи інших ідей може вести людей до ситуації фінансової безпеки чи 

небезпеки. 

Основні результати розділу опубліковано в наукових працях автора [141; 

146; 153; 156; 159–161]. 
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РОЗДІЛ 3 

СОЦІОКУЛЬТУРНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ 

БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

3.1. Моделі поведінки в умовах ризику та їх вплив на фінансову 

безпеку ділових одиниць 

 

Ухвалення фінансових рішень має органічний зв’язок з культурою 

економічних відносин. Необхідно оцінити, наскільки тісно характер 

національної культури пов’язаний із критеріями прийняття фінансових 

рішень, запропонованими науковцями. Рівень культури, як свідчить практика, 

змінюється із розвитком фінансової компетентності. Загалом рівень культури 

перебуває у взаємозв’язку із гнучкістю мислення. Ключовим же моментом є 

те, що відношення людей до ризику обумовлює стиль мислення і, відповідно, 

специфіку культури. Тому для економіста дуже важливо враховувати 

людську природу й можливості її трансформації, зокрема, під впливом 

інституційних чинників [98; 144; 147]. 

Першу спробу застосувати психологію до економічної науки зробив 

французький психолог Г. Тарде. Він використав відповідну концепцію у 

1881 р., а в 1902 р. написав на цю тему книгу. Г. Ле Бон, французький 

філософ і політик, у 1885 р. описав елементи цієї концепції в класичній книзі 

“Натовп”, опублікованій у 1897 р.. За Тарде і ле Боном послідував М. Кларк, 

який опублікував у 1918 р. книгу “Економіка і сучасна психологія” [223, 

с. 114–115]. Згодом психологія стає важливим елементом у теоріях 

австрійських економістів Ф. Хайєка, Л. Мізеса, Дж. Катони. Останній 

відрекомендував її американському економічному співтовариству в 1940-х рр. 

й отримав від нього значну довіру, оскільки використовував як основу своїх 

теорій добре документовані, емпіричним шляхом зібрані дані з реального 

життя. Він був першим науковцем, хто зосередив увагу на психологічних 

проблемах макроекономічного рівня. Цей вчений увів у загальну економічну 

теорію такі поняття, як “відношення до чого-небудь”, “настрій” та 
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“очікування” (“сподівання”). Катона роками коливався між термінами 

“економічна психологія” і “психологічна економіка”, поки не зупинився на 

останньому, опублікувавши “Психологічну економіку” в 1975 р., але згодом 

звернувся до нового терміну “поведінкова економіка”. Проте “економічна 

психологія” з того часу більш поширений термін. 

Теорія перспективи, розроблена Д. Канеманом і А. Тверські у 1979 р., 

базується на документально підтверджених явищах економічної психології 

[223, с. 208–213]. Теорія стверджує, що люди мають не обґрунтовану 

раціонально схильність бути менш готовими ризикувати прибутком, ніж 

збитками. Учені провели серію експериментів, які засвідчили, що люди не 

ухвалюють розумних інвестиційних рішень, навіть якщо вони перебувають 

перед простим набором альтернатив. Одній групі людей була запропонована 

наступна дилема. Їм дають по 1000 доларів, і просять вибрати одне з двох: 

вірний заробіток у сумі 500 дол. або ж варіант 50% шансів отримати 1000 дол. 

і 50% шансів не отримати нічого. Трапилося так, що 84% учасників 

експерименту вибрали вірний заробіток, тоді як 16% вважали за краще зіграти 

на велику ставку. 

Далі вчені опитали іншу групу. Людей після отримання 2000 дол. 

попросили вибрати одне з двох: вірний збиток на суму 500 дол. або 50% 

шансів втратити 1000 дол., і 50% шансів не втратити нічого. Задача була 

схожа з попередньою, оскільки в обох випадках мова йшла про сподіваний 

кінцевий результат у сумі 1500 дол. (1000 + 500 = 1500; 1000 + 0,5 * 1000 = 

1500; 2000 – 500 = 1500; 2000 – 0,5 * 1000 = 1500). А от результати виявились 

іншими: 31% опитаних надали перевагу вірному збитку, 69% вирішили 

поставити на менший збиток. У контексті закономірностей інвестиційної 

діяльності це можна сформулювати наступним чином: люди менше готові 

ризикувати втратою прибутку, ніж ризикувати, даючи змогу збиткам рости. 

Інше ймовірне пояснення подібних явищ дав М. Алаїс у 1953 р., який 

розробив теорію так званого ефекту визначеності. Алаїс виявив, що люди 

надають перевагу отриманню певного прибутку у невеликій сумі перед 
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невизначеним прибутком набагато більшої величини, навіть якщо 

ймовірність успіху висока. Існує також теорія для пояснення того, як люди 

поводяться, коли зіштовхуються із втратами. Вона називається теорією жалю 

й узагальнено формулюється так: щоб мінімізувати відчуття жалю, коли 

людина ухвалила невірне рішення, вона уникає дій, що роблять дуже 

очевидним для неї та інших, наскільки помилковим було це рішення. 

Х. Шефрін і М. Статман у 1985 р. теж запропонували пояснення, чому 

люди не схильні до фіксування своїх збитків. Це теорія про так звані відділи 

мозку. Згідно її основного постулату, люди схильні розділяти діяльність на 

різні напрями і поводитися з кожним із них незалежно, замість того, щоб 

оптимізувати ціле. Збереження збиткових позицій, навіть якщо це утримує 

людей від інвестування тих же грошей у що-небудь інше, може бути ознакою 

цього феномена. Люди намагаються оптимізувати кожне окреме вкладення 

коштів, навіть якщо розуміють, що це може означати втрату взагалі будь-якої 

можливості. 

Разом з тим, людській природі властива й мотивація, протилежна 

обережності. Група вчених із Великобританії та США висунула пояснення 

еволюції самовпевненості. В їх роботі йдеться про самовпевненість не тільки 

як про психологічну особливість деяких людей, але також як про явище, 

властиве цілим системам, наприклад, фінансовим інститутам або державам. 

Дане явище вченим досить важко пояснити, оскільки вигоди, які воно 

забезпечує, мають дискусійний характер. Адже самовпевненість спонукає 

людей іти на невиправдані ризики, братися за розв’язання непосильних 

завдань. У результаті, такі індивіди мали б частіше зазнавати невдач, ніж ті, 

хто реально оцінює свої можливості. У фінансовій сфері, згідно з такими 

міркуваннями, банки із самовпевненим керівництвом розорялися б частіше, 

ніж із більш поміркованим. На перший погляд, реальна оцінка своїх 

можливостей здається вигіднішою стратегією [281]. 

У межах згаданої роботи учених цікавило, чи дійсно ця інтуїтивно 

зрозуміла схема працює. З’ясувалося, що не завжди. Зокрема, коли нагорода 
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в деякій боротьбі, на результат якої впливають і випадкові чинники, 

щонайменше у два рази перевищує витрати, то самовпевненість виявляється 

корисною характеристикою. До того ж рівень необхідної самовпевненості 

виявляється пропорційний рівню ризиків. За словами учених, до сфер, де 

самовпевненість є кращою стратегічною позицією, належать міжнародна 

політика, інтернет-бізнес і банківська сфера. Наприклад, міжнародна 

політика підходить під модель дослідників, оскільки витрати на її ведення 

відносно незначні, тоді як нагорода в разі успіху велика. З огляду на це, варто 

згадати стратегію, обрану Росією в теперішній час, а також, свого часу, 

аристократією Візантії, Венеції, Великобританії. 

Й. Шумпетер відзначав у своїй “Історії економічного аналізу” [252], що 

багато авторів розвивали ідею Д. Рікардо про зв’язок прибутку з ризиком, але 

дуже вдало це зробив саме американський економіст Ф. Найт, автор праці 

“Ризик, невизначеність і прибуток” [123], який здійснив два важливі 

відкриття: 

– виявив відмінність між страхованими ризиками і нестрахованою 

невизначеністю; 

– пов’язав нестраховану невизначеність зі швидкими економічними 

змінами. 

У визначенні Ф. Найта, ризик є вимірною невизначеністю. Учений 

відзначає також, що існує два види доходу: дохід за контрактом або рента; 

залишковий дохід або прибуток. За наявності невизначеності неможливо 

встановити, яка частина доходу відноситься до того або іншого виду. Одним 

із головних джерел невизначеності Ф. Найт вважає вдосконалення 

виробничих процесів, методів організації тощо, відзначаючи, що ступінь 

передбачуваності зростає в тому разі, якщо нові знання виникають у 

результаті цілеспрямованих роздумів, досліджень та експериментів. Серед 

механізмів, що сприяють зменшенню невизначеності (трансформації її у 

вимірний ризик) американський економіст виділяє: 

– страхування; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%99%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE,_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4
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– збір інформації про ділову кон’юнктуру; 

– придбання докладних інструкцій, призначених для безпосереднього 

керівництва цілеспрямованою поведінкою (продаж таких інструкцій 

здійснюють юристи, проповідники, викладачі, різні експерти і 

консультанти); 

– розподіл невизначеності між різними альтернативами. 

Методи оцінки ризику є важливими елементами культури управління. 

Варто відзначити, що набуло поширення вимірювання ризику з допомогою 

ймовірності. Однак існує думка, що математики заплутали трактування 

ймовірності. Деякі люди вважають, ніби існують науково обґрунтовані 

методи гри в азартні ігри, і що ідеї математики вказують шлях до виграшу. 

Не менше проблем нерозуміння змісту розрахунку ймовірності 

спричиняє у сфері наукових досліджень. Історія будь-якої галузі знань 

зафіксувала приклади зловживання обчисленням ймовірності, які, згідно з 

зауваженнями Дж. С. Мілля, стали справжньою ганьбою математики [112]. 

Проблема ймовірнісного висновку значно ширша, ніж проблема 

обчислення ймовірності. Однак історична першість математичного 

трактування змогла привести до упередження, що ймовірність завжди 

означає частоту. Інша помилка полягає у змішуванні ймовірності з 

проблемою індуктивного міркування. Існують два абсолютно різних випадки 

ймовірності. Їх називають ймовірністю класу (або ймовірністю частоти) та 

ймовірністю події [111, с. 102–112]. Проводячи паралелі з ідеями Ф. Найта, 

ймовірність класу можна пов’язати зі страхованими ризиками, а нестраховану 

невизначеність – з унікальними подіями. 

Ймовірність класу означає, що дослідник має знання стосовно даної 

проблеми про поведінку цілого класу подій, але про реальні одиничні події 

він не знає нічого, крім того, що вони є елементами цього класу. Наприклад, 

відомо, що в лотереї 1000 квитків і 5 із них виграшні. За таких умов присутнє 

знання про поведінку всього класу квитків. Але з приводу кожного окремого 

квитка дослідник не знає нічого, крім того, що він елемент цього класу 
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квитків. Для цього недосконалого знання обчислення ймовірності забезпечує 

подання ситуації у символах математики, що ні розширює, ні заглиблює, ні 

доповнює знання, а лише перекладає його на математичну мову. Ці 

обчислення повторюють у формулах алгебри те, що було відомо до цього. 

Вони не ведуть до результатів, які що-небудь повідомлять про дійсні 

одиничні події. І звичайно, вони не додадуть нічого до знання поведінки 

всього класу, оскільки це знання вже було присутнє або вважалося присутнім 

з самого початку розгляду проблеми. Думка, що обчислення ймовірності 

забезпечує гравців хоча б якоюсь інформацією, яка здатна усунути або 

зменшити ризик, є серйозною помилкою. Всупереч популярним поглядам, 

воно марне для гравця. 

Дане вище трактування ймовірності класу дає змогу уникнути 

колоподібності у визначеннях, що відносяться до рівної ймовірності можливих 

подій. Заявляючи, що не відомо нічого про дійсні одиничні події, за винятком 

того, що вони є елементом класу, поведінка якого повністю відома, можна 

позбутись цього замкнутого кола. До того ж не потрібно встановлювати 

додаткову умову, що полягає у відсутності регулярності в послідовності 

одиничних подій. Характерною рисою страхування є те, що воно має справу з 

цілим класом подій. Тому складається враження, що у страховій справі 

відсутній високий ризик. Значного ризику немає і в утриманні банку азартної 

гри або в організації лотереї. У разі організації лотереї результат передбачений 

за умови, що всі квитки були продані. Якщо частина квитків залишається 

непроданою, її організатор перебуває в такому ж становищі по відношенню до 

них, як і будь-який покупець по відношенню до купленого квитка. 

Ймовірність же конкретної події означає, що відома низка чинників, які 

визначають результат, але існують також інші важливі чинники, про які 

нічого не відомо. Тому ймовірність події не має нічого спільного із 

ймовірністю класу, окрім неповноти знання. У всіх інших відношеннях вони 

абсолютно різні. Часто люди намагаються передбачити конкретну майбутню 

подію на основі свого знання про поведінку класу. По суті, подібні 
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передбачення виражають не прогнози з приводу результату даного випадку, а 

твердження про частоту різних можливих результатів. Вони ґрунтуються або 

на статистичній інформації, або просто на приблизній оцінці частоти, 

отриманій з нестатистичного досвіду. Що стосується цього типу тверджень 

про можливість, то тут не йде мова про ймовірність події. Фактично суб’єкт 

дослідження не знає про даний випадок нічого, за винятком того, що це 

приклад з класу, поведінку якого особа знає або вважає, що знає. Нерозуміння 

суті ймовірності класу зумовлює так звану помилку гравця. Гравець у рулетку, 

який після послідовного випадання десяти червоних комірок робить висновок, 

що ймовірність наступного випадання чорної комірки стала більшою, ніж була 

до цього, помилково ототожнює ймовірність події із ймовірністю класу. 

Ймовірність події має важливі особливості. Будь-які посилання на 

частоту тут недоречні, оскільки це стосується унікальних подій, які не 

належать до жодного класу. Приміром, дослідник може вважати, що йому 

відомі мотиви людей, їх цілі, засоби, які вони планують застосувати для 

досягнення цих цілей. У нього формується певна думка щодо результатів, 

очікуваних від дії цих чинників. Але цього знання недостатньо. Не можна 

наперед виключити можливість помилки при оцінці впливу окремих 

чинників або того, що деякі чинники не враховані. 

В реальному світі людина стикається з тим, що оточуючі її люди діють 

у власних інтересах, так само як і вона сама. Необхідність пристосовувати 

свою поведінку до поведінки інших людей робить її спекулянтом, для якого 

успіх і невдача залежать від здатності зрозуміти майбутнє за відсутності 

можливості точних розрахунків. У потоці подій суспільного життя відсутня 

стабільність правил. 

На думку деяких дослідників, ймовірність події не допускає жодних 

чисельних оцінок, а те, що демонструють як таку оцінку, при ретельнішому 

розгляді має інший характер. Водночас вагоме місце в науці належить ідеї про 

перспективність розвитку ймовірнісного стилю мислення. Питання щодо 

природності або штучності формування певного стилю мислення досить 
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дискусійне. Приміром, нідерландський історик і культуролог Й. Хейзінга 

опублікував у 1938 р. трактат “Людина граюча” (Homo Ludens) [241]. 

Хейзінга вважає, що гра не може бути зведена до феноменів культури, 

оскільки вона стародавніша за них. Навпаки, сама культура, на думку цього 

дослідника, має ігрову природу. Хейзінга виявив, що слово “гра” 

зустрічається в усіх народів. Згідно його поглядів, суть гри полягає у 

змаганні – вираженні волі до влади. Азартні ж ігри він пов’язує зі спробою 

з’ясування волі богів. В античності елементом суду була також випадковість 

у формі жеребкування. Застосування хитрості й обману зі всією очевидністю 

зводить нанівець ігровий характер змагання. Адже сама суть гри вимагає 

неухильного дотримання правил. Проте особлива хитрість перетворюється на 

предмет змагання і чинник гри. 

Елементи пристрасті, успіху, ризику властиві як економічній 

діяльності, так і грі. Чисте користолюбство не спонукає до ведення справи чи 

вступу в гру. Ризик, випадок, невпевненість, постійне напруження 

визначають зміст ігрової поведінки. Напруга визначає відчуття важливості й 

цінності гри, та в міру того як вона зростає, гравець вже більше не 

усвідомлює, що грає. Невизначеність меж між грою і серйозною справою 

особливо значна при порівнянні наступних ситуацій. Люди грають у рулетку, 

але вони також “грають” на біржі. У першому разі гравці згодяться, що їхні 

дії – це гра, в іншому випадку – ні. Купувати і продавати, сподіваючись на 

невизначені шанси зростання або падіння цін, стало невід’ємною складовою 

ділового життя. В обох цих випадках люди розраховують на виграш. У 

першому – результати загалом визнають випадковими, хоча дехто може 

стверджувати про певні “системи” ефективного ведення гри. В другому – 

гравець може мати ілюзію, що він здатен розрахувати найближчі тенденції 

ринку. Відмінність у ментальній позиції в обох випадках дуже незначна. 

Обидві ці форми грошових операцій виникають із биття об заклад, так що 

можна засумніватися, чи дійсно гра, а не серйозний інтерес, була тут 

первинною. 
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Приміром, і в Генуї, і в Антверпені наприкінці Середньовіччя 

розвинулись страхування життя й інші термінові операції у формі биття об 

заклад щодо можливого результату деяких подій неекономічного характеру: 

життя та смерть певних осіб, вдалий похід або плавання, народження на світ 

хлопчика або дівчинки, захоплення певних земель, вибори нового Папи 

Римського. Разом з іншими недозволеними азартними іграми, подібні 

операції, навіть там, де вони вже набули повністю меркантильного характеру, 

раз у раз забороняли. 

Цікаво, що і в залишках матеріальної культури стародавньої людини 

археологи знаходять предмети для ведення азартних ігор [68]. Такі речі 

знайдені у Британії, Греції, Єгипті, Іраку, Індії, Римі, і в Америці – у племені 

майя. Дуже багато згадок про азартні ігри є в народних оповідях різних 

культур по всьому світу, особливо у Південно-Східній Азії та серед 

північноамериканських індіанців. 

Американський антрополог А. Кребер спробував визначити, чи не 

пов’язаний розподіл азартних ігор серед світових культур з іншими 

особливостями культури того або іншого народу [68]. Він з’ясував, що 

найстрогіші гілки таких релігій як Протестантизм, Буддизм та Іслам, могли 

визнавати атлетичні й інші ігри, але повністю заперечували азартні ігри. За 

припущеннями Кребера, їх відштовхував той екстаз, який виникає при грі на 

гроші або іншу власність. Але, окрім релігійних заборон, він не зміг знайти 

жодних чітких причин, чому той або інший народ приймає або відхиляє 

азартні ігри. Креберу вдалось лише побудувати деякі припущення. Його 

список спільнот, які не грають в азартні ігри, включав австралійських 

аборигенів, байдужих до власності, і мешканців Папуа-Нової Гвінеї у 

Меланезії, що витрачають багато часу й зусиль на придбання власності. 

Серед інших народів, що не грали в азартні ігри, були полінезійці, 

мікронезійці, деякі з народів Індонезії, племена віддалених районів Індії, 

більшість народів Сибіру, багато народів Східної Африки і Південної 

Америки (окрім аборигенів Перу, горців Болівії, мешканців Чилі, Аргентини 
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і Парагваю). Кребер припустив, що райони розподілу граючих і неграючих 

народів великі і компактно розташовані, так що розподіл позитивного або 

негативного відношення до азартних ігор став результатом “постійної 

дифузії”, або взаємодії різних поглядів на бажаність чи небажаність азартних 

ігор серед культур, що мають взаємні контакти. 

Однак методи і техніка азартних ігор настільки прості, що теорія 

“дифузії” не може слугувати поясненням їх розповсюдження. Кребер не зміг 

знайти жодних жорстких зв’язків між азартними іграми та рисами економіки, 

добробутом або видом релігії. Пізніше антрополог Дж. Роберті 

продемонстрував, що можна розділити ігри (не обов’язково азартні), в які 

грали різні, детально досліджені ним племена, на три основні види: ігри, що 

потребують фізичної майстерності (у них могли бути також присутні 

елементи стратегії або випадковості); стратегічні ігри (без фізичної 

майстерності, але, можливо, з елементами випадковості); та ігри, засновані 

цілковито на випадковості. Дослідження більше 50-ти племен зі всіх частин 

світу показали, що 43 з них грали в ігри, що вимагають фізичної 

майстерності, 20 – в ігри, засновані цілком на грі випадку, і 19 – у стратегічні 

ігри. Ігри, як видається, виражають основні ідеї та напрями тієї або іншої 

культури і є моделями різних видів культурної діяльності. Приміром, вони 

можуть моделювати битву, полювання, переслідування, прорікання або 

примушування. Було виявлено, що культури, в яких грали в ігри, засновані 

тільки на випадковості, зазвичай мали релігійні вірування, пов’язані із 

богами або духами, доброзичливими і великодушними настільки, що їх 

можна було якось ублагати. Також ігри, засновані на випадковості, 

пов’язували із вірою у надприродне. Стратегічні ігри, з іншого боку, 

співвідносилися з усвідомленням власної суспільної ролі або з 

усвідомленням верховенства соціальної системи, тоді як ігри, засновані на 

фізичній майстерності, дають змогу усвідомити важливість як своєї особи, 

так і свого оточення. Хоча це дослідження не робило відмінностей між 

азартними й неазартними іграми, воно показало, що ігри, в яких укладають 
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парі, пов’язані, ймовірно, з іншими аспектами культури. Науковці 

продовжують спроби виявлення цих зв’язків. 

У контексті розвитку української культури варто відзначити, що в 

запорозьких козаків, порівняно зі стратегічними, домінували азартні ігри. Як 

поширювались гральні карти в Україні, достеменно невідомо. Польські 

автори З. Ґлоґер, К. Тарґош, М. Шульц стверджують, що карти у Польщі 

знали вже в XV ст.. В Україну, дуже ймовірно, карткові ігри проникли у 

середині XVI ст., а їх масове поширення припало на XVIII ст.. Гральні карти 

були у запорожців не просто забавою, а важливим засобом постійного 

тренування реакції вибору в поєдинку й водночас засобом реабілітації [230]. 

Оскільки життя запорозького козака було своєрідним аскетизмом, то 

очевидно мотивація участі в азартній грі мала свою специфіку. Тут явно не 

домінувало бажання майнового виграшу. Як пише Д. Яворницький, 

популярною була гра в “чупрундир”, де переможець стільки разів смикав за 

чуба переможеного, скільки очок у того залишилося в картах [259]. 

Отже, культура запорозьких козаків передбачала розвиток уміння 

приймати рішення в умовах ризику. Водночас чітко проявлялась тенденція 

уникнення складних рішень, що стосувались майнових, в тому числі 

фінансових, справ. Козаки вважали за краще передати гроші на церкву, ніж 

аналізувати, куди їх можна прибутково вкласти. Тому козацька республіка 

відзначалась військовою компетентністю, однак зовсім не претендувала на 

роль центру торгівлі та фінансів. 

Напротивагу цьому деякі інші республіки, наприклад Венеціанська та 

Генуезька, активно добивались саме такого статусу. Як відомо, запорозькі 

козаки у військових походах визволяли невільників, а Венеція та Генуя 

збагачувались за рахунок работоргівлі. У процесі накопичення та 

примноження багатств формувався фінансовий досвід, але, разом з тим, 

деформувались етичні цінності олігархів. Тобто, мова йде про дві різні 

системи цінностей, одна з яких стала домінуючою у сучасному світі під 

прикриттям різних псевдоетичних та наукоподібних формулювань. 
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Поширення корисливості зумовлює чимало конфліктів та вимагає особливих 

стратегій поведінки у проблемних ситуаціях. А відповідний історичний 

досвід український народ на даний момент ще не напрацював. До того ж у 

значної частини населення популярні саме корисливі олігархічні ідеали, та 

спостерігаються спроби бездумно копіювати спосіб життя фінансової 

аристократії за відсутності як відповідних знань та навиків, так і ресурсів. 

Водночас доречніше було б, з одного боку, обмежувати свої запити, а з 

іншого, підвищувати рівень власної фінансової компетентності з 

урахуванням етичних норм. 

Варто відзначити, що купцям, як і воїнам, була знайома залежність від 

випадку. Однак купці ризикували не так життям, як майном, могли не лише 

зазнати збитків, але й розбагатіти. Гострота відчуттів й емоційна 

напруженість, породжені шансами великого виграшу, приваблювали 

багатьох людей. Азартні ігри давали змогу штучно змоделювати таку 

ситуацію. Тому для задоволення потреб венеціанців у гострих відчуттях та 

шансах на значні виграші у 1638 р. було створене перше у Європі казино 

ІІ Рідотто. У цьому казино запровадили строгий дресс-код і високі ставки, 

щоб обмежити коло гравців представниками аристократії [209]. 

Перебування в ситуації ризику або участь в азартних іграх можуть 

суттєво змінити стиль мислення та поведінки людини. Одним із деструктивних 

варіантів таких змін є розвиток ігрової залежності (гемблінг-залежності, 

ігроманії, лудоманії) – паталогічної пристрасті до азартних ігор, яка включена у 

реєстр психічних хвороб. Ігрова залежність веде до зниження соціальних, 

професійних, матеріальних і сімейних цінностей. Спекулятивну торгівлю на 

фондовому і валютному ринках багато хто також прирівнює до азартних ігор, 

особливо у зв’язку з доступністю такої торгівлі через Інтернет [254]. 

Участь в іграх можна назвати діяльністю. Але, на нашу думку, 

неприпустиме зворотне твердження про те, що будь-яка діяльність – це гра, і 

вивчення будь-якої діяльності наче гри. Безпосередня мета гри полягає у 

завданні поразки супернику відповідно до правил гри. Це є специфічним і 
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особливим видом діяльності. Значна ж частина повсякденних дій не ставить 

за мету завдати кому-небудь поразки або збитку. Вони націлені на 

поліпшення умов існування. Може статись, що ці поліпшення будуть 

досягнуті за рахунок інших людей. Але так буває далеко не завжди в процесі 

функціонування суспільної системи, заснованої на поділі праці. Картковий 

гравець виграє гроші, перехитривши свого супротивника. Підприємець 

заробляє гроші, забезпечуючи споживачів товарами, які вони хочуть 

придбати. Може існувати аналогія між стратегіями карткового гравця і 

шахрая. Той, хто сприймає підприємницьку діяльність як обдурювання, 

рухається помилковим шляхом, і мова тоді йде не про економіку, а про 

хрематистику. Характерною рисою економічної діяльності в суспільстві, 

тобто в умовах поділу праці, є значна узгодженість інтересів його членів. Як 

тільки вони починають ворогувати один з одним, виникає тенденція 

дезінтеграції суспільства. Можна стверджувати, що розрив зв’язків – це одне 

із найважливіших джерел ризику. Також ризик з’являється через невідомий 

характер утворення нових зв’язків. У ринковій економіці конкуренція не має 

на увазі протистояння в тому значенні, в якому цей термін застосовують до 

ворожого зіткнення несумісних інтересів. Однак психологи, беручи до уваги 

емоції учасників, часто схильні змішувати конкуренцію з війною. 

На противагу цьому, праксеологія стверджує, що існує фундаментальна 

відмінність між конкуренцією і війною. Конкуренти прагнуть досконалості і 

переваг у межах системи взаємної співпраці. Функція конкуренції полягає в 

тому, щоб поставити кожного члена суспільної системи на те місце, де він 

найкраще може служити всьому суспільству й усім його членам. Це метод 

відбору найздібніших людей для кожного виду діяльності. Там, де присутня 

суспільна співпраця, має проводитися певний відбір. Конкуренції нема лише 

там, де розподіл завдань між індивідами визначають виключно рішення 

диктатора, а ті, кого це стосується, не допомагають диктатору в цьому і не 

прагнуть продемонструвати власні переваги і здібності. Необхідно 

підкреслити, що використання термінології взаємного винищування при 
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дослідженні проблем взаємної співпраці, що існує в суспільстві, вводить в 

оману. Військові терміни не завжди придатні для опису ділових відносин. 

Наприклад, розмови про завоювання ринку – не завжди вдала метафора. 

Немає жодного завоювання в тому, що одна фірма пропонує кращу і 

дешевшу продукцію у порівнянні з конкурентами. У повсякденних ділових 

стосунках стратегія присутня більше в метафоричному значенні. 

Рівень можливості впливу одних процесів та явищ на інші визначає 

тісноту зв’язку. Зростання ж тісноти зв’язку знижує ризик. Поширеним 

засобом статистичного вимірювання тісноти зв’язку є коефіцієнт кореляції. 

Водночас врахування лише формальних характеристик процесів та явищ 

може призвести до неправильних висновків щодо існування або відсутності 

зв’язку між ними, прийняття хибної кореляції за істинну. Розглянуті 

міркування та приклади наводять на думку, що зв’язок – це поняття більш 

споріднене із категорією змісту, ніж форми. Тобто, потрібно намагатись, 

наскільки це можливо, якнайглибше проникнути у внутрішній механізм 

перебігу та взаємодії процесів і явищ, уникаючи пасток оманливого 

враження від деяких їх зовнішніх проявів. Особливо важливо мати це на 

увазі при аналізі різноманітних циклів [158; 161]. При ідентифікації циклів 

лише на основі підйому-спаду певного показника без урахування глибинних 

чинників протікання відповідного процесу існує серйозна небезпека 

допущення помилок в оцінці ситуації та прогнозах її змін. Тому цикл треба 

виявляти з урахуванням його якісних характеристик, передусім, структури, 

яка визначається відносно стабільною послідовністю етапів циклу. 

Досить узагальнено і наближено можна стверджувати, що тоді як між 

тіснотою зв’язку та рівнем ризику існує обернена залежність, то між 

кількістю реальних і потенційних зв’язків системи, з одного боку, та рівнем 

ризику, з іншого, – залежність пряма. Ця теза, значною мірою, суперечить 

принципу диверсифікації, згідно з яким, наприклад, інвестор, що вклав гроші 

лише в один об’єкт, ризикує більше, ніж інвестор, діяльність якого пов’язана 

із різними об’єктами інвестування. Але, з іншого боку, чим більше об’єктів 
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управління, тим важче їх контролювати. Тому диверсифікація доцільна, коли 

ділова одиниця не має можливостей впливу на певну групу об’єктів, 

незалежно від того, чи такий об’єкт один чи їх багато. Коли ж менша 

кількість об’єктів управління, забезпечує кращу якість цього управління, то 

не варто бездумно вдаватись до надлишкової диверсифікації, оскільки 

спеціалізація може бути набагато кращою стратегією. 

Можна зіштовхнутись і з псевдодиверсифікацією. Приміром, цінам 

акцій властивий рух, що тісно пов’язаний із загальноринковою тенденцією. А 

оскільки сучасні фондові ринки глобалізовані, то відомі одночасні різкі 

падіння курсів акцій по всій планеті. Так само й ціни різних боргових цінних 

паперів прив’язані до середньоринкової процентної ставки чи кредитного 

рейтингу певної країни. 

Сучасна глобалізація, на нашу думку, характеризується не стільки 

тіснотою і стабільністю зв’язків між діловими одиницями, скільки 

зростанням кількості та рівня мінливості цих зв’язків. На фоні цієї мінливості 

різко виділяється постійний характер залежності фінансового стану ділових 

одиниць по всьому світу від курсів невеликої кількості вільноконвертованих 

валют, які стали загальносвітовими орієнтирами та важелями впливу, до яких 

привернута увага мільярдів людей. У ситуації ризику, коли зв’язків загалом 

багато, але характер їх невизначений, люди схильні шукати щось принаймні 

відносно постійне. 

Проте наявність досить стабільного переліку вільноконвертованих 

валют не знімає гостроти проблем, пов’язаних із великою кількістю 

господарських зв’язків при їх низькій якості. Як наслідок, останніми роками 

у всьому світі загострилася ситуація з операційними ризиками у фінансових 

організаціях. Об’єктами операційного ризику можуть бути розрахунково-

касові операції юридичних і фізичних осіб, процесинг пластикових карт, 

інкасація, трансакції через системи електронних платежів і через 

кореспондентські рахунки тощо. 

До головних причин виникнення операційних ризиків можна віднести [99]: 
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– недостатню кваліфікацію персоналу фінансової організації, 

відсутність регулярних тренінгів і навчання; 

– нерозуміння важливості інформаційної безпеки й недооцінка 

існуючих загроз; 

– відсутність або недостатнє опрацювання процедур управління 

ризиками; 

– відсутність ешелонованої системи захисту інформаційних активів 

фінансової організації. 

Результатами прояву операційних ризиків можуть бути: внутрішнє і 

зовнішнє шахрайство; помилки персоналу (умисні і в результаті низької 

кваліфікації); збої автоматизованої банківської системи та інших типів 

інформаційних систем; порушення процесів обробки і зберігання даних; 

недостатня захищеність АБС тощо. Всі ці наслідки призводять до завдання 

діловій одиниці прямих фінансових або непрямих збитків (позбавлення 

ліцензії на надання певних фінансових послуг, зниження рейтингу, втрата 

клієнтів, позови з боку постраждалих клієнтів тощо). 

Згідно зі світовою практикою, до основних механізмів зниження 

операційних ризиків належать [99]: 

– планування процедур управління операційними ризиками і, зокрема, 

управління інформаційною безпекою; 

– регулярний аудит фінансової компанії на предмет зниження 

операційних ризиків (у тому числі аудит безпеки); 

– реєстрація всіх здійснюваних в інформаційних системах дій; 

– аутсорсинг непрофільних активів (у тому числі інформаційних 

систем); 

– забезпечення банківської таємниці (хоча ухвалення законів про 

боротьбу з відмиванням незаконних доходів останнім часом 

серйозно ускладнило це завдання); 

– забезпечення безперервності бізнес-процесів. 

Окрім внутрішнього середовища фінансових установ, існують інші 
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джерела не менш серйозних ризиків. Невід’ємними елементами сучасної 

економічної системи є ліквідні ринки різноманітних активів: валюти, цінних 

паперів, товарів. Ліквідні ринки характеризуються високим рівнем 

конкуренції в процесі торгів, наявністю великої кількості заявок як з боку 

попиту, так і з боку пропозиції, значними обсягами торгівлі, високим рівнем 

мінливості цін та низьким рівнем їх передбачуваності. До найважливіших із 

таких ринків належить ціла низка фінансових і товарних бірж, які мають 

світове значення, та міжнародний фінансовий ринок FOREX. В динаміці цін 

на ліквідних ринках присутня випадковість, оцінка ролі і характеру якої 

залишається дискусійною. 

Дослідження суті і значення випадковості виявляється неповним без 

всебічного вивчення ймовірнісних розподілів – основного поняття в 

структурі теорії ймовірностей та різних її застосувань. Закони розподілу 

випадкових величин дають змогу досить точно окреслювати можливості 

прогнозування. Ці можливості можуть стосуватись якщо не напрямів, то 

принаймні діапазонів майбутніх змін досліджуваних показників. Саме тому 

все більшого значення в сучасній науці набувають ідеї про відносну 

незалежність поведінки складних систем. Розкриття природи випадковості 

тісно пов’язане з розвитком уявлень про незалежність. Не варто ігнорувати 

цю властивість поведінки різних систем, в тому числі й економічних, хоча 

досить дивно, що незалежність взагалі можлива, якщо все у світі 

взаємопов’язане. 

Варто усвідомити, що незалежність стосується тих характеристик, що 

пояснюють системи як ціле. Незалежність дає змогу розкривати природу 

високовибіркового й ефективного функціонування великих систем на основі 

уявлень про цілі та цілеспрямованість. Водночас множина можливостей 

охоплюється в категорії ймовірності з допомогою ймовірнісного розподілу. 

З позицій формування теоретичних основ фінансової компетентності 

варто відзначити, що абсолютизація теоретико-концептуальної структури 

класичної теорії ймовірностей, яка базується на моделі азартних ігор, веде до 
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спрощених поглядів на реальні економічні ситуації. Згідно з такими 

необґрунтованими спрощеннями, прогнозувати на ймовірнісній основі можна 

лише хід масових подій. Однак розвиток складних людино-машинних систем 

безпосередньо вказує на те, що в наукових і практичних дослідженнях гостро 

постала необхідність використовувати та розвивати вміння людини 

оцінювати унікальні явища, які виходять за межі її попереднього досвіду. 

Також необхідно відзначити проблему морального ризику, тобто 

ризику взаємовідносин між людьми за умов можливого конфлікту інтересів. 

Цікавою формою взаємодії виступають агентські відносини, під якими 

розуміють відносини двох учасників, один з яких (замовник, принципал) 

передає іншому (агенту) свої функції. Принципал – господар, голова, від 

імені якого діє агент. За умов неповної інформації і неприйняття ризику 

принципал передає частину функцій з ухвалення рішень агенту і 

зацікавлений у його ефективній роботі. Агент стає довіреною особою 

принципала. В ситуаціях симетричної та асиметричної інформації агент має 

власну стратегію дій, і принципал вимушений це враховувати, пропонуючи 

стримуючі та стимулюючі чинники: обмеження, покарання, систему 

заохочень. Відносини між принципалом і агентом фіксуються контрактами, 

які не обов’язково мають письмову форму. Вигоди й недоліки такої ситуації 

розглядають в агентській теорії, або теорії агента [109, с. 203–209]. 

У фінансовому менеджменті агентські відносини або відносини 

“принципал-агент” виникають, коли власники капіталу (принципали) 

делегують ухвалення інвестиційних і фінансових рішень менеджерам 

(агентам). Особливістю сучасної структури власності компаній є розподіл 

капіталу, ступінь якого розрізняється за країнами і сферами діяльності. Цей 

розподіл уможливлює залучення значних сум капіталу. Практика свідчить, 

що корпоративна або акціонерна форма організації дає змогу реалізувати 

проекти, що вимагають рівня технології, недоступного для компаній інших 

форм. Реалізація цих переваг щодо залучення капіталу вимагає передачі 

власниками функції оперативного контролю над активами агентам – 
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професійним управлінцям. 

Менеджери одержують винагороду за досягнення цілей, поставлених 

принципалом. Водночас інтереси принципала й агента можуть не співпадати. 

Власник ризикує вкладеним капіталом, але може тільки обмежено впливати 

на діяльність компанії. Відзначимо, що під власниками капіталу розуміють 

не тільки акціонерів, що володіють власним капіталом, але й кредиторів, що 

надають компанії позиковий капітал. На противагу власникам, агенти 

(управлінці) розглядають володіння акціями тільки як один аспект 

взаємовідносин з компанією. Для них компанія – це джерело заробітної плати, 

додаткових виплат, розвитку зв’язків тощо. Менеджер ухвалює рішення у 

ситуації невизначеності, тому не завжди його дії ведуть до потрібних 

результатів. Є сфери, на які він впливати не може, види ризику, які йому не 

підвладні. 

Проте винагорода та інші блага менеджера часто залежать саме від 

зовнішніх впливів, а не від його намірів і зусиль. Будучи несхильними до 

ризику, менеджери для захисту своїх численних джерел вигод, серед яких 

акції – лише одне, іноді ухвалюють рішення, які вигідні їм особисто, на 

шкоду інтересам власників. Виникає конфлікт інтересів. Економісти 

називають конфлікти, що виникають у відносинах “принципал-агент”, 

агентськими проблемами або агентськими конфліктами. 

Треба відзначити, що агентський конфлікт не є обов’язковим в 

агентських відносинах. Якщо відсутня невизначеність, тобто відсутня 

свобода вибору рішень агентом, і принципал здатний оцінити дії агента, то 

конфлікту не виникає. За погану роботу агент буде звільнений або 

позбавлений частини винагороди. В умовах невизначеності, якщо агент не 

уникає ризику, він весь ризик може узяти на себе і буде задоволений 

винагородою за результати. В цьому разі також не виникне конфлікту 

інтересів. Втім, два фактори визначають агентський конфлікт: неповнота 

інформації та несхильність до ризику. 

Одним зі шляхів розв’язання агентських проблем є формування 
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системи контрактів, що передбачають урахування інтересів всіх учасників. 

Головне завдання системи контрактів – розподіл ризику між учасниками і 

гарантування, наскільки можливо, отримання доходу відповідно до ризику. 

Іноді власники беруть на себе частину ризику, залишаючи за собою 

ухвалення рішень щодо певних питань. У цьому разі роль менеджера 

знижується. В деяких випадках весь ризик передають управлінцям, і, 

теоретично, вони повинні отримати право на весь залишковий дохід. 

Для мінімізації ризику контракти повинні виокремлювати зовнішній 

ризик, не пов’язаний із зусиллями менеджерів, і передбачати винагороду за 

фактичний ризик. Як приклад, можна привести побудову системи 

винагороди на основі ціни акції. На ціну акції впливають як зовнішні, так і 

внутрішні чинники, тому контракти про винагороду небажано засновувати 

безпосередньо на зміні ціни акції даної компанії або тільки на динаміці 

прибутку. Треба враховувати перевищення ціни над середньоринковим 

рівнем або значеннями по аналогічних компаніях. Головний висновок 

агентської теорії узгоджується з концепцією співвідношення ризику і 

прибутковості, згідно з якою велика відповідальність і значний ризик мають 

компенсуватись більшою прибутковістю. Передавання функції ухвалення 

рішень і прав на залишковий дохід менеджеру веде до більшої ефективності. 

 

3.2. Роль культури боргових відносин у забезпеченні ефективності 

та стійкості національної економіки 

 

Боргові відносини органічно пов’язані з ризиком як для боржника, так і для 

кредитора. Та все ж основну негативну роль при розподілі фінансових ресурсів 

шляхом кредитування можуть відіграти не стільки об’єктивно існуючі ризики, 

скільки непродуманість рішень щодо необхідності й характеру кредитних 

відносин. Не покладаючись на раціональність людей, держави шукають способи 

обмеження небезпек кредитування з допомогою правового регулювання цих 

відносин. Відповідна проблема залишається актуальною, оскільки у цій сфері на 
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даний момент ще в жодній країні не вироблено універсальних і достатньо чітких 

принципів та критеріїв. Важливим чинником запобігання багатьом проблемам 

кредитування є бюро кредитних історій [191]. Однак, як свідчить світова 

практика, банкрутство – невід’ємний елемент ефективного функціонування 

економіки, яка використовує організаційно-правовий механізм регулювання 

неспроможності для перерозподілу капіталу шляхом зміни власника [47; 224; 276; 

285]. Таке призначення механізму банкрутства визначене самим характером 

підприємництва, яке завжди пов’язане із невизначеністю кінцевих результатів. 

Ця невизначеність присутня на всіх етапах господарської діяльності: при 

закупівлі й постачанні сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, під час 

виробництва і збуту готової продукції. 

Статистика свідчить про тенденцію зростання останнім часом кількості 

порушених справ про банкрутство в Україні (див. рис. 3.1), що актуалізує 

проблему пошуку резервів удосконалення вітчизняного механізму банкрутства. 
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Рис. 3.1. Показники порушення справ про банкрутство підприємств в 

Україні протягом 1999–2012 рр. 
Джерело:  складено автором на основі даних Міністерства юстиції України 
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Сучасна ділова одиниця може існувати дуже довго, нагромаджуючи 

борги і збільшуючи кількість кредиторів. Враховуючи це, будь-якій державі 

потрібен відповідний правовий механізм впорядкування розрахунків між 

контрагентами ще до настання безнадійної ситуації, коли ресурсів у них не 

вистачає навіть на поточну діяльність, не кажучи вже про розвиток. Саме в 

такій ситуації зараз перебуває значна кількість українських підприємств. 

Використання відповідних процедур механізму банкрутства дає змогу 

вилучити з господарського життя безперспективні сегменти економіки. Тому 

ключова проблема фінансової безпеки стосується розвитку культури 

боргових відносин або, іншими словами, кредитної культури. Частина цієї 

культури проявляється через механізм санкцій по відношенню до тих, хто не 

повертає борги, зокрема, через обмеження доступу до майбутнього кредиту, 

загрозу банкрутства [159, с. 125–134]. 

За відсутності інституту банкрутства, у розпорядженні кредитора є два 

легальні шляхи. Перший шлях полягає у тому, що, у разі забезпеченої позики, 

кредитор може заволодіти тими активами, які слугують її забезпеченням. У 

разі, коли позика є незабезпеченою, кредитор може подати позов до суду для 

того, щоб отримати дозвіл на продаж деяких активів боржника з метою 

компенсації боргу. Даний метод стягнення боргу пов’язаний зі значними 

труднощами у тому разі, коли є багато кредиторів, а активів боржника не 

достатньо для задоволення всіх їхніх вимог. За цих умов кредитори будуть 

намагатися якомога швидше повернути власні позики. Ці перегони 

кредиторів можуть спричинити розпорошення активів фірми і втрату 

вартості для всіх кредиторів. Враховуючи це, можна зробити висновок, що 

порядок при поверненні позики є в їхніх спільних інтересах. Чинником 

такого порядку і є інститут банкрутства. 

В принципі, ділові одиниці могли б урегулювати процедуру банкрутства 

самостійно, тобто, боржник міг би визначати в рамках боргового контракту, 

що має статись у разі його фінансової неспроможності. Однак, складання 

тексту такого контракту є дуже складною справою, враховуючи те, що 
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боржник може набувати нові активи і нових кредиторів упродовж певного 

періоду. До того ж, враховуючи певний емпіричний досвід, а також те, що 

ділові одиниці рідко підписують такі контракти, і що більшість країн має 

принаймні примітивний інститут банкрутства, не варто покладатися на 

практиці на це приватне урегулювання. Цілком зрозуміло, що уряд повинен 

забезпечити принаймні базову модель інституту банкрутства, яку сторони 

боргової суперечки могли б використовувати у разі невиконання умов 

контракту боржником. 

Стимулювання розвитку економіки передбачає більшу спрямованість 

законодавства про банкрутство на користь боржника. Якщо кредитори не 

приділяють належної уваги оцінці ризиків, то законодавство про 

банкрутство, яке накладає на них вищий тягар втрат видається більш 

відповідним. Декілька причин, без урахування некомпетентності при оцінці 

позичальників, пояснюють чому методи кредитування можуть бути 

помилковими. Часто, надаючи працівникам винагороди, виходячи з обсягу 

позик, які видані за їх рішеннями, або доходів від надання цих позик, 

керівники кредитних установ посилюють вплив непродуманих ризиків. 

Альтернативне пояснення надмірного позичання полягає у незадовільному 

регулюванні банківської діяльності, коли банки з від’ємним або незначним 

власним капіталом вдаються до ризикованих операцій з метою швидкого 

збагачення або покриття збитків [288]. Суворі вимоги стосовно дотримання 

стандартів відповідності капіталу можуть фактично підсилювати дані 

проблеми. 

Також кредитори можуть надавати кредити за процентними ставками, 

нижчими за справедливі ціни фінансових ресурсів, стимулюючи 

позичальників до надмірних запозичень. Такі випадки заперечують 

безумовність відповідальності позичальників за всі наслідки, бо їх дії були 

цілком раціональними реакціями на привабливі пропозиції кредиторів. 

Оскільки банкрутство може бути пов’язане із прорахунками кредиторів, 

законодавство, яке менше враховує їх інтереси, підсилює стимули 
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правильного розподілу ризиків. 

Цікаво, що прийняте у 2007 р. у США законодавство надало Комісії з 

цінних паперів цієї країни повноваження вживати заходів щодо рейтингових 

агентств, які виступали з недостовірними заявами про високу надійність 

емітентів. Влада США зайнялася вивченням тієї ролі, яку відіграли найбільші 

рейтингові агентства у виникненні економічної кризи 2008 р.. У результаті 

вони запропонували “відправити за грати” співробітників рейтингових 

агентств, які давали надто оптимістичні прогнози щодо надійності компаній. 

Однак чимало експертів вважають, що рейтингові агентства не породили, а 

лише загострили кризу. Самі ж агентства, реагуючи на дії представників 

влади США, заявили про можливе падіння рейтингів багатьох європейських 

країн. Обвал рейтингів європейських країн міг би мати серйозні наслідки для 

світової економіки. Як відомо, завищення рейтингів відбувалось в інтересах 

позичальників, сприяючи зниженню процентних ставок, які вони мали 

сплачувати за кредит [222]. 

Натомість законодавство про банкрутство, яке розширює права 

боржника, зазвичай, зумовлює вищі процентні ставки. У деяких країнах, 

кредитори, які шукають непоінформованих позичальників, створюють 

серйозні проблеми. Вони стимулюють споживачів до запозичень, які не 

відповідають їхнім можливостям щодо повернення позик, часто 

переоцінюють товари і встановлюють лихварські процентні ставки. Більш 

лояльне до боржника законодавство про банкрутство перешкоджає такій 

поведінці кредиторів. Фінансова культура, яка забезпечує лояльні по 

відношенню до боржника правила, може загалом мати зміст, однак вона 

залишає відкритою можливість отримання переваг деякими несумлінними 

позичальниками. Також законодавство може спричиняти більш витратний 

судовий процес. 

Варто зазначити, що світова практика банкрутства, свідчить про те, що 

в межах судового розгляду таких справ присутня, зазвичай, спокійна, 

поступова й упорядкована ліквідація активів боржника, або ж інші дії сторін, 
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спрямовані на неупереджений розподіл майна між кредиторами. Водночас 

судові процедури можуть бути надто розтягнутими в часі й досить дорогими, 

не обходитись без зловживань з боку відповідальних за ліквідацію осіб. Саме 

тому в країнах із розвинутою ринковою економікою та усталеними діловими 

традиціями переважна більшість випадків мікрорівневих фінансових криз 

характеризується пошуком взаємоприйнятних добровільних угод між 

кредиторами і боржником, з поміж яких найпоширенішими є: угоди щодо 

пролонгації (надання відстрочки або розстрочення виплат по боргових 

зобов’язаннях); компромісні угоди (пропорційне задоволення вимог 

кредиторів із урахуванням дисконтування); реструктуризація (реорганізація) 

боржника; перепрофілювання виробництва; передача майна в оренду; 

переоформлення боргу в акції; скорочення чисельності працюючих і, 

зрештою, добровільна ліквідація. Однак будь-які добровільні рішення 

можливі лише в тому разі, коли кредитори приходять до одностайної думки, 

або ж коли є можливість задовольнити вимоги окремих незгідних кредиторів. 

У протилежному разі залишається лише один вихід – судове провадження у 

справі про банкрутство, у всіх його можливих різновидах. 

Частина відповіді на питання щодо збалансування інтересів сторін 

боргових відносин може залежати від характеру правової системи. У 

корумпованій правовій системі, яка вразлива до неформального впливу, має 

місце менша узгодженість інтересів. Деякі країни, у тому числі й Україна, в 

яких законодавство про банкрутство [174] формально видається цілком 

задовільним, мають значні проблеми щодо його застосування на практиці, і 

не тільки через юридичні затримки, але й через здатність однієї зі сторін 

впливати на судовий процес. 

А оскільки бюджет держави базується, головним чином, на податкових 

надходженнях від діючих підприємств, то проблема їх неплатоспроможності 

має системний характер, стосуючись не лише завдання справедливого 

розподілу конкурсної (ліквідаційної) маси серед кредиторів, але й проблем, 

які пов’язані зі збереженням цілісності майнового комплексу, підтриманням 
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соціальної сфери, податкових надходжень. Однак, з іншого боку, постає 

питання про захист інтересів кредиторів у разі використання реабілітаційних 

процедур механізму банкрутства. 

При створенні механізму збереження діючих підприємств можна по-

різному регулювати обсяг майнових прав кредиторів. Саме цей фактор стає 

вирішальним при розробці сучасних механізмів регулювання неспроможності. 

Збалансований розподіл втрат між всіма учасниками процедур неспроможності, 

зокрема й у зв’язку з реабілітаційними процедурами, є визначальним елементом 

реформування сучасних механізмів регулювання банкрутства. До того ж рівень 

збалансованості стає визначальним, оскільки, послаблюючи кредиторів через 

підтримку неплатоспроможних боржників, можна дестабілізувати економічну 

систему. Не менш дестабілізуючими є недалекоглядність і поспішність при 

ліквідації неспроможних підприємств-боржників [267]. 

У різних країнах розвиток законодавства про банкрутство відбувався за 

двома принципово різними напрямами. Один із них відповідав принципам 

британської моделі, за якою головна функція банкрутства полягає у 

поверненні боргів кредиторам. Така практика часто вела до ліквідації 

боржника. Основна ж мета американської моделі полягала в реабілітації 

підприємства шляхом відновлення його платоспроможності. 

Відповідно, завданням, яке має розв’язувати законодавство про 

неплатоспроможність, є або відновлення платоспроможності боржника, або, 

при неможливості цього досягти, проведення справедливого розподілу 

збитків серед усіх суб’єктів господарювання, інтереси яких може зачіпати 

неплатоспроможність боржника. Нині ж законодавство про неспроможність 

характеризується як одна з найдинамічніших галузей правового 

регулювання. Цікаво, що в сучасному законодавстві розвинутих країн 

спостерігається тенденція синтезу обох моделей. 

Світова практика на нинішній день пропонує декілька варіантів цілей та 

завдань, які ставлять перед інститутом неспроможності (банкрутства): 

– надання можливості підприємству подолати тимчасові фінансові 
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труднощі; 

– збереження підприємства як цілісного майнового комплексу з 

можливістю реорганізації; 

– забезпечення вимог кредиторів; 

– зниження рівня ризику при виконанні боргових зобов’язань перед 

усіма зацікавленими особами; 

– забезпечення узгоджених колективних дій кредиторів; 

– захист активів боржника від розкрадання; 

– соціальний захист найманих працівників; 

– спеціальне управління активами боржника з метою максимізації 

їхньої вартості. 

Інститут банкрутства дає змогу юридичним і фізичним особам, 

неспроможним виконати свої фінансові зобов’язання, звільнитися від значної 

частини свого боргу. А підприємства, які мають серйозні перспективи, 

можуть реорганізувати виробництво та знову досягти фінансової 

стабільності. Позитивні результати функціонування цього механізму 

включають такі складові: вигоду боржника; вигоду кредитора; вигоду 

держави; вигоду економічної системи загалом. 

Відповідні норми законодавства про банкрутство стимулюють 

підприємництво, створюючи правові основи для відновлення проблемного 

підприємства. Водночас вони підвищують готовність до інвестування, 

прийняття на себе ризику. І хоча інститут неспроможності безпосередньо не 

заохочує інвестиції, однак він пом’якшує деякі з найнесприятливіших 

наслідків невдач при вкладенні коштів. Підприємці навряд чи б інвестували 

кошти в нові проекти, якби невдача обов’язково означала довічний борг або 

злидні. Законодавче закріплення реорганізаційних процедур інституту 

банкрутства надає людині шанс відновити благополуччя та розпочати справу 

заново. Інтерес держави щодо існування інституту банкрутства полягає в 

тому, що, відновивши свою фінансову стійкість, суб’єкти господарювання 

стають спроможними платити податки. 
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У процесі реформування механізмів неспроможності, значна увага 

приділяється вивченню і вдосконаленню механізму, який надає можливість 

кредиторам та акціонерам впливати на напрям і хід відповідних процедур. У 

таких механізмах використовують різноманітні варіанти обсягів повноважень 

кредиторів: від повного контролю ситуації в Німеччині до фактичного 

відсторонення кредиторів від участі в реабілітаційній процедурі у Франції. 

При побудові сучасних систем регулювання неспроможності багато уваги 

також приділяють механізму прийняття рішення зборами (комітетом) 

кредиторів, можливості відмови від виконання поточних договорів, 

правилам, які регулюють залік взаємних вимог, спеціальним умовам 

визнання угод недійсними. 

В ході розвитку національних інститутів банкрутства було створено 

декілька різних моделей. Ці моделі можна звести до чотирьох варіантів 

регулювання неспроможності [17]: 

1) концепція Манфреда Бальца – призначена для створення механізмів 

ефективного розподілу максимізованої вартості активів боржника. 

Дані механізми дають змогу кредиторам отримати більше при 

ліквідації боржника і задоволенні їхніх вимог за рахунок 

ліквідаційної (конкурсної) маси. Механізми, які базуються на даній 

концепції передбачають швидше продаж цілісного майнового 

(технологічного) комплексу боржника, що вигідно не лише 

кредиторам, а й усій економічній системі. Тому в даному разі можна 

говорити про якість та ефективність механізму неспроможності 

(банкрутства) в ході реалізації важливих макроекономічних 

функцій; 

2) англійська система – призначена для ефективного розподілу активів і 

захисту кредитного ринку. Дана система, розроблена, передусім, для 

підтримання кредиторів, на певному етапі виявилась ефективним 

засобом регулювання неспроможності. Однак в наш час активізувалась 

критика цієї системи і відповідного механізму регулювання 
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неспроможності. Справа в тому, що використання цієї односторонньої 

схеми вже не забезпечує максимально ефективної можливості для 

розв’язання сучасних макроекономічних завдань. Цей факт має 

відображення і при порівнянні економічних показників, які вказують на 

відставання англійської економіки у змаганні економічних систем 

провідних країн; 

3) американська і французька системи – призначені для ефективного 

розподілу і виконання макроекономічних функцій. Саме таке 

формулювання: справедливий розподіл майна боржника серед 

кредиторів і виконання макроекономічних завдань, можна визнати 

найпрогресивнішим і відповідним для характеристики сучасного 

механізму банкрутства, основна мета якого має полягати у 

забезпеченні стабільності і зростання економіки; 

4) модель добровільних (позасудових) угод – призначена, насамперед, 

для збереження діючого підприємства. Добровільні позасудові 

угоди можуть бути оформленні або багатостороннім договором, або 

сукупністю двохсторонніх договорів. Суть цих угод полягає у 

реструктуризації заборгованості. Кредитори, зазвичай, 

погоджуються з умовами цих угод, зважаючи на те, що вони можуть 

взагалі нічого не отримати (особливо це актуально для 

американської і французької системи). На практиці позасудовими 

можуть бути приватні (двохсторонні) домовленості про 

реструктуризацію боргових зобов’язань, угоди про фінансову 

допомогу, угоди про призупинення певних дій з боку кредиторів і 

боржника. 

Можливості використання реабілітаційних режимів значно 

відрізняються в межах конкретних механізмів регулювання банкрутства. 

Відповідно, результати у формі збереження діючих підприємств теж 

відрізняються. Однак не варто забувати, що в деяких випадках, позитивний 

ефект застосування процедур банкрутства полягає не тільки і не стільки у 
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збереженні підприємства, оскільки нежиттєздатні підприємства доцільніше 

вчасно вивести з економічної системи. Збереження робочих місць – важливе 

завдання, однак інколи краще направити відповідні ліквідаційні ресурси на 

створення нових робочих місць, а не підтримувати застійну ситуацію 

напівзайнятості. 

Упродовж всього часу існування інституту банкрутства постійно 

виникало питання про те, що саме є достатньою умовою для початку 

процедури банкрутства. В даному контексті варто зазначити, що у світовій 

практиці вже давно сформовані два підходи до розв’язання даного питання. 

Точніше, розроблені дві правові доктрини інституту неспроможності, які 

базуються на принципах неоплатності і неплатоспроможності боржника. 

У тих країнах де інститут банкрутства ґрунтується на принципі 

неоплатності, справа про банкрутство порушується за умови перевищення 

сумою зобов’язань боржника вартості його майна. Однак при використанні 

цього принципу кредиторові важко отримати докази досягнення боржником 

стану неоплатності. Адже документи, які досконало відображають 

фінансовий стан дебітора, у кредитора, зазвичай, відсутні. А тому 

формування підстав для порушення справи про банкрутство передбачає певні 

витрати з боку кредитора. 

Альтернативою принципу неоплатності є принцип 

неплатоспроможності та, заснована на ньому, концепція неспроможності. 

Згідно неї, справа про банкрутство може бути порушена за умови 

призупинення боржником платежів по зобов’язаннях. Цікава практика 

полягає в тому, що робиться припущення, ніби сума зобов’язань боржника 

перевищує вартість його майна. Для порушення провадження у справі про 

банкрутство кредиторові достатньо довести факт неплатежу по зобов’язаннях 

з боку боржника. І вже у процесі провадження справи про банкрутство 

аналізують фінансовий стан дебітора [145]. Не дивно, що інститути 

банкрутства більшості країн з розвинутими ринковими відносинами 

побудовані на основі принципу неплатоспроможності. 
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Як невід’ємна складова системи регулювання у будь-якій державі із 

ринковою економікою, інститут банкрутства слугує для попередження і 

недопущення такої ситуації, коли на боці одного із кредиторів є певні 

переваги через те, що він швидше за інших вдається до заходів щодо 

повернення належної йому суми боргу. В даному контексті інститут 

банкрутства покликаний забезпечити найсправедливіше задоволення вимог 

усіх кредиторів. Водночас в межах можливих процедур фінансового 

оздоровлення, окрім урахування інтересів кредиторів, до уваги беруться 

інтереси й самого боржника. 

Загалом відомо, що на сьогодні у США і Франції діє 

“проборжниковий” механізм неспроможності (банкрутства), який дає змогу 

неспроможному боржнику звільнитись від боргів та отримати можливість 

нових спроб налагодження справи. В Європі ж, за винятком Франції, 

навпаки, з давніх часів застосовують “прокредиторський” (британський) 

механізм банкрутства, пріоритетною метою якого є найповніше задоволення 

вимог кредиторів, коли часто вже інтереси боржника не беруть до уваги. 

Головне в цій системі – ретельний контроль за збереженням майна боржника 

й оперативна його ліквідація. 

Звичайно, існуючі механізми банкрутства доповнюють один одного, 

зумовлюючи постійний перегляд і корекцію національних систем 

регулювання даної проблеми. Сучасні механізми регулювання банкрутства є 

важливим і невід’ємним елементом економічної стратегії. Головна 

відмінність національних моделей таких стратегій полягає у баченні 

конкретних макроекономічних завдань і відповідних механізмів для 

розв’язання цих завдань. Сучасні механізми неспроможності (банкрутства), 

вписуючись у ролі одного з найважливіших елементів у стратегію 

регулювання економіки, виконують, головно, макроекономічні функції. 

Окреслити оптимальний інститут банкрутства досить складно, 

зважаючи вже тільки на те, що економісти не мають з цього приводу 

задовільної теорії, яка б пояснювала, чому сторони кредитних 
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взаємовідносин не створюють власних процедур банкрутства, іншими 

словами, чому боргові контракти є неповними. Не дивлячись на це, 

економічна теорія може скерувати до певних характеристик задовільного 

інституту банкрутства. 

Перш за все, існує сильний аргумент на користь того, що інститут 

банкрутства має забезпечити ефективний результат, іншими словами, він 

повинен максимізувати загальну вартість у грошовому вираженні, доступну 

для подальшого її розподілу поміж кредиторами й іншими зацікавленими 

сторонами, наприклад, працівниками. Ділова одиниця може бути 

реорганізована, продана за гроші як цілісний майновий комплекс, або ж 

закрита й поступово частинами ліквідована, залежно від того, який саме із 

вищенаведених способів зможе забезпечити найбільшу загальну вартість. 

Суть полягає в тому, що за інших незмінних умов, більше має перевагу над 

меншим. Зокрема, у разі, коли процедура банкрутства може бути змінена з 

метою забезпечення більшої загальної вартості, тоді, беручи до уваги, що 

кожна група отримає відповідну частку цієї вартості, кожен буде вигравати 

матеріально. 

Не дивлячись на те, що вищевказане завдання без заперечень прийняте 

більшістю економістів, варто зазначити, що є певні застереження щодо нього. 

Часто вважають самозрозумілим той факт, що боржники будуть схвалювати 

продебіторський інститут банкрутства, а кредитори – прокредиторський. З 

іншого боку, з поля уваги випадає той момент, що якщо, скажімо, вибраний 

продебіторський інститут банкрутства, то в такому разі боржники мають 

сплачувати вищу ставку за кредитами для того, щоб компенсувати 

кредиторам підвищені ризики ще до настання неспроможності. 

Ймовірно, найважливішою причиною того, чому підприємства 

збільшують свої фонди, швидше позичаючи гроші, ніж випускаючи в обіг 

додаткову кількість акцій, є їхнє бажання перенести власні виплати на частину 

свого майбутнього грошового потоку. Для того, щоб таке зобов’язання фірми 

щодо майбутніх виплат мало якусь силу, має існувати певне покарання у разі, 
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коли зобов’язання залишиться невиконаним. Дане покарання може мати різні 

форми: акціонери можуть бути покарані анулюванням їхніх вимог на 

відповідну частку майна фірми; менеджери можуть бути покарані втратою 

роботи. У будь-якому разі, за відсутності яких-небудь несприятливих наслідків, 

стимул сплачувати борги буде дуже незначним. Іншими словами, ефективний 

інститут банкрутства має зберегти зобов’язуючу роль боргу, штрафуючи 

менеджерів та акціонерів у разі банкрутства. 

Коли фірма наближається до ситуації банкрутства, часто виникає ризик 

того, що менеджери будуть вдаватися до “азартної гри на воскресіння”, 

включаючи поширення ризикової поведінки навіть серед менеджерів, які за 

нормального стану справ не схильні до ризику. Дані стимули для ризикової 

поведінки є настільки сильними, що ділові одиниці будуть погоджуватись на 

проекти із незначною очікуваною дохідністю й зі значним коливанням 

доходів. Ціну такої ризикової поведінки сплачують як кредитори, так і 

економіка загалом. 

Крім того, менеджери, усвідомлюючи, що суми, які вони отримають 

після банкрутства залежать від результатів переговорів, вдаються до дій, що 

впливають на результати цих переговорів, намагаючись зробити себе більш 

потрібними. Позичальники, які мають незадовільний фінансовий стан, мають 

стимули до прийняття таких рішень, що переводять ситуацію банкрутства, в 

якій вони позбавлені прав на частку майна, у ситуацію, що передує 

банкрутству, в якій вони отримують всі доходи. Також позичальники схильні 

до рішень, які збільшують їхній дохід після банкрутства. 

Повертаючись до питання розподілу вартості серед претендентів, 

необхідно зазначити, що простий шлях покарання акціонерів у разі 

банкрутства фірми полягає в тому, що закон зобов’язує їх поважати правило 

абсолютного пріоритету в ході задоволення боргових вимог. Іншими словами, 

вимоги старших кредиторів задовольняють першочергово, вимоги молодших 

– у другу чергу, і лише в кінці – задовольняють вимоги акціонерів. 

Проте існує також аргумент проти правила абсолютного пріоритету. 
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Чимало вчених, які досліджують проблематику банкрутства і, зокрема, 

провідний американський економіст, який є одним із основних захисників 

більш ефективних моделей корпоративної реорганізації, О. Харт, вказують на 

те, що якщо акціонери нічого не отримують в межах процедури банкрутства, 

тоді менеджмент, який діє від імені акціонерів, буде мати додатковий стимул 

“іти на пролом”, тобто, менеджери не будуть робити нічого для того, щоб 

уникнути банкрутства, продовжуючи вдаватись до високоризикових 

інвестиційних проектів і відтягувати реєстрацію своєї неспроможності у 

формі подання заяви про банкрутство. Виходячи з цієї причини, 

аргументується необхідність збереження певної частини вартості, яка 

підлягає розподілу, і для акціонерів [279]. Підсумовуючи наведені вище 

аргументи, варто визнати, що з метою підвищення ефективності інституту 

неспроможності (банкрутства) доцільно зберегти абсолютний пріоритет 

вимог за винятком того, що деяка частина вартості має бути збережена і для 

акціонерів. 

Можна постійно посилатись на недосконалість українського 

законодавства про банкрутство, проте не варто забувати, що в країнах із 

розвинутою ринковою економікою оптимальна процедура регулювання даної 

проблематики по нинішній день так і не вироблена. Причин такого стану 

справ є чимало, зокрема, недостатність теоретичної бази. Теорія ринків як 

таких розвивається з XVIII ст., тобто з часів А. Сміта, а першою публікацією, 

яка претендувала на створення теорії фірми як окремої економічної сутності, 

була стаття Р. Коуза “Природа фірми” в журналі Economica в 1937 р. У статті 

в ролі чинника, який визначає економічні відносини в межах фірми, а також 

фірми із зовнішнім світом, були висунуті трансакційні витрати – вартісне 

вираження складності відносин між економічними агентами, наприклад, у 

формі вартості укладення всеохоплюючих договорів [271]. 

Згодом Р. Коуз отримав Нобелівську премію з економіки, а його стаття 

“Природа фірми” лягла в основу нового напряму економічної теорії, який 

називається теорією інститутів ринку або неоінституціоналізмом. Саме в цій 
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галузі економічної науки й розвивається в наш час теорія банкрутства, а 

теорія трансакційних витрат почала охоплювати питання формалізації 

відносин власності у недосконалому світі ринкових взаємовідносин між 

суб’єктами господарювання. 

Очевидно, що неможливість повного запобігання проблем, пов’язаних 

із неплатоспроможністю суб’єктів господарської діяльності, зумовлює 

актуальність інституту банкрутства. Одна з головних його функцій полягає в 

тому, що, з одного боку, з господарської системи вилучають неефективні 

ланки, що сприяє відбору та поширенню кращих форм підприємництва, а з 

іншого боку – цей інститут дає змогу потенційно ефективним діловим 

одиницям реорганізувати свою діяльність й досягти фінансової стабілізації, 

долаючи тимчасові труднощі. Передбачена законодавством про банкрутство 

можливість застосування реорганізаційних процедур щодо 

неплатоспроможних підприємств дає їм змогу відновити фінансову стійкість. 

Це заохочує ініціативу й готовність брати на себе ризик, оскільки в разі 

невдачі підприємці, значною мірою, інституційно захищені від надто важких 

наслідків банкрутства. 

Поряд з тим, інститут банкрутства може бути використаний у 

неправомірних цілях. Бувають навмисні (фіктивні) оголошення підприємств 

банкрутами з метою маскування незаконного перерозподілу коштів, обману 

вкладників та вчинення інших фінансових злочинів. За такої неоднозначності 

можливих результатів функціонування механізму банкрутства, виникає 

необхідність чіткого регулювання процедур банкрутства з боку держави. Це 

потребує постійного удосконалення відповідних законів та інших нормативно-

правових документів. Необхідність існування механізму банкрутства зумовлена 

тим фактом, що законодавство про банкрутство є однією з найважливіших 

інституційних основ економіки, що функціонує за ринковими принципами. 

До того ж держава має регулювати банкрутство через негативний вплив 

фінансово неспроможних суб’єктів господарювання на розвиток економіки 

країни загалом. Ці негативні наслідки проявляються у тому, що проблемні 
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підприємства створюють значні ризики для успішно працюючих ділових 

одиниць, з якими укладають угоди. Це знижує загальний потенціал 

економічного розвитку країни, стабільність господарської системи, соціальну 

справедливість розподільчих процесів. Неефективні підприємства 

спричиняють скорочення робочих місць та кількості зайнятих у виробництві, 

неповну зайнятість працюючих, нарощування заборгованості по заробітній 

платі перед ними і, відповідно, посилення соціальної напруги у суспільстві. 

Також фінансово неспроможні суб’єкти підприємництва ускладнюють 

формування дохідної частини державного і місцевих бюджетів та 

позабюджетних фондів, знижуючи рівень виконання програм економічного та 

соціального розвитку держави. 

Важливо розглянути проблему повноти і чіткості інформації при 

визначенні характеру й обсягів фінансових зобов’язань. Приміром, 

дослідження взаємозв’язків інформації та боргової безпеки свідчить, що 

сучасні механізми банкрутства базуються на теорії неповних контрактів. 

Повний контракт мав би визначати, які заходи треба застосовувати у 

кожному конкретному випадку. Також повний контракт мав би чітко 

окреслювати, що робити у разі, коли позичальник не спроможний 

розрахуватись за своїми борговими зобов’язаннями. Такий контракт мав би 

деталізувати не тільки пріоритети у черзі задоволення боргових вимог, але й 

також мав би чітко встановлювати правила забезпечення залишку 

незадоволених вимог, як і висвітлити питання контролю за діяльністю 

боржника та виконанням всіх встановлених вимог. 

Договори не є повними, виходячи з декількох причин. Першою 

причиною є складність і затратність. Операційні затрати, яких потребує 

врахування всіх можливих деталей, що можуть виникнути при виконанні 

договору є вагомою перешкодою для досягнення інформаційної повноти 

контракту. Однак дане пояснення не є вичерпним, оскільки, якщо б це була 

єдина причина, закон про банкрутство не відхиляв би умови контракту, як це, 

зазвичай, відбувається. Дана проблема відноситься, хоча й дещо 
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відрізняється, до теорії стандартних контрактів. 

Важливим моментом є існування відмінностей у переконаннях і 

знаннях щодо різних подій, які впливають на фінансовий стан боржника. 

Приміром, боржник може вірити в те, що очікувані виплати кредитору є 

більшими від тих, які, на переконання кредитора, можна буде отримати від 

боржника. Боржник, наприклад, може вірити в те, що ймовірність неплатежу 

дорівнює нулю, а очікувані виплати є близькими до обіцяної процентної 

ставки. Водночас кредитор може думати, що ймовірність дефолту є суттєвою. 

Фундаментальне судження у літературі з питань сигналізування полягає в 

тому, що передача або узгодження всієї інформації, що міститься в контракті, 

є досить таки дорогою процедурою, яка, однак, є менш дорогою для сторони, 

що намагається послати позитивний сигнал. 

Зменшення інформаційного потоку внаслідок його узагальнення може 

більше додати до ефективності, ніж до компенсації можливих втрат. 

Стандартний механізм банкрутства може бути сконструйований у контексті 

обмеження діапазону допустимих сигналів. Існують побоювання щодо того, 

що коли настає час оскарження умов контракту, будь-яке відхилення від 

стандартного контракту буде інтерпретоване не на користь сторони, яка 

підписала умови нестандартного контракту. Даний факт сам собою 

перешкоджає запровадженню інновацій у договорах, однак не пояснює того, 

чому уряди не дозволяють підписувати контракти, які містять положення, 

альтернативні до офіційних положень, що регулюють перебіг процедур 

банкрутства. Інші причини полягають в тому, що підприємство, зазвичай, має 

більше, ніж одного кредитора, які, в свою чергу, можуть відрізнятися за 

преференціями, а також укладати контракт асинхронно по відношенню до 

інших кредиторів. Умови, які визначають різноманітні угоди, можуть навіть 

взаємно суперечити одні одним, створюючи правову колізію. Крім того, дана 

невпевненість породжує збільшення премії, яку вимагають за ризик, а отже, 

посилює борговий тиск на боржника, обмежуючи зростанням процентних 

ставок його гнучкість. 
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Це застереження дуже важливе, зважаючи на те, що фактично будь-яка 

умова договору зачіпає інші сторони. Це стосується як тих, хто уклав 

офіційні договори, так і тих, які уклали неофіційні договори із відповідними 

неофіційними правами. Стандартний механізм банкрутства полегшує тягар 

інформаційної роботи, покладений на ці сторони. Він може вплинути на 

повернення позик більше, порівняно з договірними заходами впливу. Хоча 

механізм банкрутства і заповнює прогалини договорів, проте він не є 

самодостатнім, бо, зазвичай, не забезпечує простої формули, яка може бути 

автоматично застосована. Наприклад, судді у США, які спеціалізуються на 

особливо заплутаних справах про банкрутство, змушені вдаватись до 

інтерпретації закону про банкрутство, виходячи з різних обставин. 

Двозначність часто виникає щодо пріоритетності вимог різних кредиторів. 

Також інколи беруть до уваги інтереси інших співвласників. У той час як вся 

залишкова вартість мала би бути передана кредитору, коли підприємство 

неспроможне виконати зобов’язання в ході простих процедур банкрутства, 

на практиці власники акцій першого випуску, зазвичай, зберігають суттєву 

частку активів. 

Окрім юридичної невизначеності, досить часто бувають розбіжності 

щодо оцінки справедливої вартості підприємства і, як наслідок, адекватної 

компенсації кредиторам акціями підприємства-боржника, що аргументують 

тим, ніби ринок лише тимчасово недооцінив акції проблемного 

підприємства. Втім, у той час, коли власники акцій можуть вважати, що 

кредитори отримали більше, ніж того вимагає вартість їхніх вимог, 

кредитори можуть вважати, що вони отримали занижену компенсацію. 

Зарубіжний досвід свідчить, що один із наріжних каменів 

корпоративних фінансів, який стосується механізму банкрутства, – правило 

абсолютного пріоритету, часто порушують при корпоративних 

реорганізаціях. Крім того, що власники акцій отримують деяку частку 

вартості підприємства-боржника, особливо коли такими власниками є 

менеджери, відхилення від правила абсолютного пріоритету також включає і 
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нижчі класи боржників, які отримують певну компенсацію навіть тоді, коли 

більшість вимог вищого пріоритету ще не повністю задоволена. 

Дані двозначності мають одне пояснення: через те, що закон про 

банкрутство впливає на ймовірний результат, коли боргова суперечка 

повинна бути розв’язана у судовому порядку, він впливає і на результат 

переговорів, який має на меті уникнення невпевненості й недовіри до 

керованого судом процесу. Втім, закон про банкрутство забезпечує 

альтернативу: з одного боку загроза дефолту, а з іншого – можливості для 

переговорів і досягнення взаємовигідних домовленостей. Тому не дивно, що 

закони, які дають кредиторам чи боржникам більше чи менше прав, 

впливають на результат переговорного процесу різним чином. 

Економічні дослідження законодавства про банкрутство видаються 

такими складними тому, що банкрутства відбуваються постійно і 

законодавство про банкрутство є важливим саме тому, що стандартна 

неокласична теорія зазнає невдачі у справі розв’язання даної проблеми. 

Враховуючи те, що усталена і звична методологія економічного аналізу сягає 

своїм корінням неокласичної парадигми, аналітики вважають, що вона не 

здатна осягнути глибинні проблеми банкрутства. 

Як було зазначено вище, неповні договори не можуть чітко визначити, 

що станеться в тому разі, коли боржники не зможуть виконати свої боргові 

зобов’язання. Однак проблеми є набагато глибшими. Згідно з усталеною 

неокласичною теорією, в даному разі мала би бути одностайність щодо дій, 

які треба вжити керівництву підприємства. А саме менеджер, який 

намагається максимізувати вартість підприємства на фондовій біржі, 

скерував би його діяльність у відповідному напрямі, й максимізація ринкової 

вартості фірми мала б автоматичним наслідком відновлення ефективності. 

Насправді, жодне із цих положень не є абсолютно істинним, коли неповнота 

інформації визначає поведінку ринку. 

Немає одностайності щодо того, що саме мала б робити фірма. 

Власники не обов’язково прагнуть максимізувати її ринкову вартість. Тому 
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механізм поглинання через придбання контрольного пакету акцій 

спрацьовує, у ліпшому разі, недосконало. І зрештою, максимізація ринкової 

вартості не завжди ефективна. Якщо б фірми завжди вибирали такого 

менеджера, який максимізує вартість їхнього акціонерного капіталу, і якщо б 

завжди була присутня одностайність щодо подальших дій, то в такому разі не 

було б жодної потреби вдаватися до судових процедур банкрутства. У 

механізмі ж банкрутства, принаймні щодо системи абсолютного пріоритету, 

було б чітко встановлено, які дії повинні бути виконані, і хто повинен 

здійснювати управління фірмою. Стратегія максимізації вартості домінувала 

б над усіма іншими стратегіями. 

Однак дискусійним залишається питання про те, яка саме політика буде 

максимізувати ринкову вартість. Наприклад, чи варто зосереджуватись на 

поточній ринковій вартості, чи надати перевагу довготерміновим цілям. 

Широко розповсюджена думка про те, що фірма має надавати перевагу 

довгостроковим цілям. Але як тільки хтось прийме на практиці дане бачення, 

то майже відразу ж і відкидає його, оскільки воно припускає, що ринок може 

демонструвати або ірраціональний оптимізм, або песимізм. Саме ці дилеми 

щодо оцінки, коли фундаментальна вартість протиставляється фактичній 

ринковій вартості, лежать в основі багатьох дебатів при реалізації механізму 

банкрутства на практиці. 

Виходячи з вищенаведеного, зазначимо, що якість інституту 

банкрутства й те, які саме процедури регулювання проблеми неспроможності 

вибирає та чи інша країна, залежить не тільки від оцінки ефективності, а й від 

таких факторів як інституційна структура країни і правова традиція. 

Складність боргових відносин на рівні суб’єктів підприємництва 

очевидна. Однак особливої гостроти проблема боргів набуває тоді, коли мова 

йде про державні запозичення [33; 34]. Борг держави має тісне відношення до 

питання її суверенітету, характеру внутрішньої та зовнішньої політики, 

ефективності економіки й добробуту населення. Держава може здійснювати 

як внутрішні, так і зовнішні запозичення. Останні відіграють вирішальну 
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роль у контексті проблеми фінансової безпеки держави. Дефіцит державного 

бюджету й платіжного балансу, неефективний механізм залучення позик та 

їх використання можуть призвести до розгортання й загострення фінансової 

кризи, до краху фінансової системи країни загалом [160, c. 188]. 

Україна вже має невдалий досвід накопичення та обслуговування боргів. 

Внаслідок державних запозичень в кінці 1990-х рр.. наша держава вже стикалася 

із загрозою дефолту. До 2013 р., принаймні формально, загроза дефолту не 

вважалась критичною, оскільки фактичне співвідношення державного та 

гарантованого державою боргу до ВВП було досить далеке від критичного рівня 

60% (див. рис. 3.2). Однак, враховуючи негативні тенденції 2014 р., 

недооцінювати проблему державного боргу дуже небезпечно. 
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Рис. 3.2. Відношення державного та гарантованого державою боргу 

України до валового внутрішнього продукту 

(на кінець відповідних років) 
Джерело: складено автором на основі даних Міністерства фінансів України 
 

В умовах фінансової глобалізації розвиток міжнародної фінансової 

системи характеризується значним зростанням обсягів зовнішньої державної 
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заборгованості різних країн. На сучасному етапі розвитку державний борг є 

однією з найважливіших складових фінансової системи багатьох країн, 

інструментом у механізмі макроекономічного регулювання та реалізації 

економічної стратегії держави. У міжнародній практиці застосовують 

переважно дві форми державних запозичень: емісія державних цінних 

паперів та кредити. В Україні зовнішній борг переважає над внутрішнім (див. 

рис. 3.3). 
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Рис. 3.3. Відношення державного боргу України до валового 

внутрішнього продукту (на кінець відповідних років) 
Джерело: складено автором на основі даних Міністерства фінансів України 

 

Державний зовнішній борг, як відомо, утворюється шляхом здійснення 

державних запозичень на міжнародних фінансових ринках через випуск цінних 

паперів, виникнення зобов’язань унаслідок отримання кредитів від іноземних 

держав, міжнародних організацій та фінансово-банківських установ, вступу в 

дію державних зовнішніх гарантій щодо боргу приватних підприємств. 

Відповідно, борговими інструментами виступають державні цінні папери 

(іноземні облігації, єврооблігації, ноти, векселі), міжнародні угоди про позику. 
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Форма державних запозичень на основі кредитних угод не передбачає випуску 

цінних паперів і, відповідно, переходу права вимоги. Така форма запозичень 

характерна для держав із слаборозвинутою та перехідною економікою. Надання 

таких кредитів, зазвичай, супроводжується певними економічними і навіть 

політичними умовами, які мають часом досить жорсткий характер. 

У залежність від зовнішніх запозичень може потрапити не лише 

держава, але й чимало підприємницьких структур національної економіки. 

Тенденція зростання зовнішнього боргу України останніми роками 

відзначається небезпечними темпами (див. рис. 3.4), особливо на фоні 

відсутності ознак суттєвого розвитку вітчизняної економіки. 
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Рис. 3.4. Зовнішній борг України, млн. дол. США 
Джерело: складено автором на основі даних Національного банку України 

 

У таблиці 3.1 висвітлені суми окремих складових зовнішнього боргу 

України. 
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Таблиця 3.1 

Зовнішній борг України, млн. дол. США 

  

Сектор 

державно-

го 

управління 

Органи 

грошово-

кредитного 

регулюва-

ння 

Банки 
Інші 

сектори 

Прямі 

інвестиції: 

міжфірмо-

вий борг 

Валовий 

зовнішній 

борг 

01.01.2005 10058 1690 2662 15678 559 30647 

01.01.2006 10506 1254 6112 20913 834 39619 

01.01.2007 10924 880 14089 26676 1943 54512 

01.01.2008 11884 462 30949 33581 3079 79955 

01.01.2009 11959 4725 39471 41255 4249 101659 

01.01.2010 17806 6210 30861 43441 5078 103396 

01.01.2011 24982 7509 28119 50843 5893 117346 

01.01.2012 25874 7487 25198 59357 8320 126236 

01.01.2013 27333 4853 21553 70441 10445 134625 

01.01.2014 29922 1775 22555 76642 11185 142079 

01.01.2015 32884 2176 18752 63252 9243 126307 

Джерело: складено автором на основі даних Національного банку України 
 

Детальніші характеристики боргової залежності України наведені у 

додатках Ж–Н. 

Зовнішня заборгованість у деяких ситуаціях дає змогу країні 

здійснювати необхідні витрати у сумах, що перевищують вироблений 

національний дохід [160, c. 191]. Буває, що завдяки зовнішнім запозиченням 

з’являються можливості підтримати певний темп економічного зростання 

країни за рахунок фінансування додаткових інвестицій. За умов, коли є реальні 

перспективи економічного розвитку, а можливості збільшення внутрішніх 

заощаджень обмежені потребою фінансувати мінімально необхідний рівень 

споживання, то зовнішнє фінансування варто розглядати, з належною 

обережністю, як важливе джерело інвестування в економіку країни. При 

регулюванні зовнішньоекономічної сфери варто пам’ятати, що від’ємне сальдо 

торгового балансу може фінансуватися або шляхом нарощування зовнішнього 

боргу, або за рахунок зменшення міжнародних резервів. Оскільки ж стратегія 

забезпечення стабільності національної валюти може містити обмеження щодо 

скорочення офіційних валютних резервів нижче певного рівня, то часто 

звертаються до зовнішніх запозичень. Руйнівні наслідки державного 
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запозичення проявляються, насамперед, у скороченні приватних інвестицій і 

зменшенні на цій основі виробничих фондів країни. Тож треба дуже виважено 

підходити до розв’язання питань, пов’язаних із формуванням і реалізацією 

боргової політики країни. 

Тоді як у багатьох країнах економісти докладають значних зусиль 

щодо розробки ефективної моделі розв’язання боргових конфліктів, на 

практиці вже досить тривалий час активно використовують систему 

розподілу фінансових ресурсів, яка принципово знижує гостроту таких 

конфліктів. На нинішній день у 40 країнах світу функціонують банки, що 

керуються у своїй діяльності ісламськими принципами [138]. Як відомо, 

перший ісламський ощадний банк, заснований на принципі участі в 

прибутках, був створений у 1963 р. у невеликому єгипетському місті. 

Застереження щодо можливих звинувачень у пропаганді ісламського 

фундаменталізму обумовило секретність цього експерименту в галузі 

ісламського банківництва. Проте до 1967 р. у Єгипті діяло вже дев’ять таких 

банків. Ці установи не стягували процентів за позики й не платили процентів 

по внесках клієнтів. Вони отримували прибуток шляхом фінансової участі в 

торговельних або виробничих проектах. Досягнутий при участі у певному 

проекті фінансовий результат розподілявся між вкладниками. Втім, ісламські 

фінансові установи більше нагадували не традиційні комерційні банки, а 

ощадно-інвестиційні інститути. 

Для глибшого розуміння ісламських банків важливо дослідити їх 

релігійно-культурні основи [67]. Треба підкреслити, що ісламські банки 

будують свою економічну модель виключно на основі базових принципів 

Корану. У проповідях пророка Мухаммеда, які згодом лягли в основу Корану, 

та в його висловах, відомих як хадиси, неодноразово підіймались питання 

господарського життя мусульманської общини. Закріпивши етичну категорію 

справедливості як повноцінну економічну категорією, іслам визначив 

специфічні критерії, яким повинна відповідати господарська поведінка його 

адептів. На основі цих критеріїв шаріат накладає заборону на позиковий 
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процент, спекулятивний дохід, інформаційну асиметрію, яка спричиняє 

зайвий ризик. До основних принципів Корану, якими керуються ісламські 

банки, відносяться наступні положення. 

Головна відмінність ісламських фінансів від світової банківської 

моделі – це відмова від позикового процента. Традиційний банк, по суті 

справи, купує і продає грошові кошти, одержуючи вигоду за рахунок 

позикового процента. Ісламський же банк замінює кредитну діяльність 

інвестиційною. Ісламський банк відкриває рахунки, на яких нагромаджує 

кошти вкладників. Цими коштами ісламський банк фінансує підприємців. 

Проте замість сплати традиційного процента підприємець виплачує банку 

частину прибутку. Ісламський банк, у свою чергу, ділиться отриманим 

прибутком із вкладником. Залежно від конкретних механізмів та 

інструментів ісламської банківської системи розподіляють і збитки. 

Головний же принцип полягає в тому, що винагорода банку або вкладника не 

визначається наперед, а виникає як складова прибутку від підприємництва. 

Цікаво, що фінансові операції, які проводив колись засновник ісламу, 

мають ті ж назви й засновані на тих же принципах, що й фінансові послуги, які 

пропонують сучасні ісламські банки. Як виявляється, принципи ісламу 

допускають досить широке різноманіття форм фінансових операцій та 

інститутів [67]. 

Якщо проект ісламського позичальника виявиться невдалим, і 

підприємець зазнає банкрутства, йому не доведеться, як у європейських, 

зокрема, українських банках, сплачувати суму позики. Але не варто думати, 

що мусульмани схильні ризикувати. Та й отримати фінансові ресурси в 

ісламському банку дуже непросто. Ісламське банківництво передбачає 

надання кредиту в тому разі, якщо позичальник – людина праведна і 

релігійна, з погляду самого банку. Особова справа позичальника уважно 

вивчається, а рішення скріплюється схвальним словом друзів, сусідів, 

общини та, зрештою, самим імамом мечеті. Дивує той факт, що для 

мусульманина дуже серйозною загрозою є неповернення боргу банківській 
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установі. Вища міра покарання для нього – не розплатитися за борги. Кожний 

мусульманин вважає, що його душа не звільниться доти, поки він сам або 

його сім’я не поверне борг. 

В ісламській системі багато перспективних проектів, які звичайні банки 

відхилили б через відсутність застави, можуть отримати фінансування на 

засадах участі в прибутках. Проте на практиці малі й середні підприємці, що 

створюють основну частину ВВП арабських країн і становлять значну частину 

клієнтської бази банків, зіштовхуються зі значними труднощами при спробах 

мобілізації коштів за схемами розподілу прибутку. Запит на залучення ресурсів 

проходить через дуже складний і трудомісткий механізм оцінки проекту. 

Відповідальні особи ісламських банків ухвалюють рішення про надання коштів 

на основі надзвичайно ретельного вивчення перспектив проекту, 

запропонованого для реалізації, та ділових якостей клієнта. Оскільки, зазвичай, 

від отримувача коштів не вимагають застави, то виникає небезпека зловживань 

із боку клієнта. При банківському фінансуванні на основі участі в прибутках 

клієнт може приховати від банку реальні доходи проекту, фальсифікуючи 

звітність. При фінансуванні ж торговельної операції за схемою мурабаха, що 

передбачає виплату основної суми позики та націнки за обслуговування в 

розстрочку, клієнт може спокуситись вигодою від затримки платежів. 

Для нейтралізації подібних ризиків були розроблені спеціальні 

процедури, дуже схожі на практику західних банків, які теж нерідко зазнають 

збитків від зловживань позичальників. Головним методом запобігання 

махінаціям є ретельний аудит усіх операцій клієнта. Жоден із членів 

керівництва ісламського банку не має права одноосібно визнати збитки, 

показані у звіті про результати проекту, що фінансується банком. Для цього 

необхідне колегіальне рішення всього складу правління банку. Якщо проект не 

забезпечив запланованого прибутку, то спеціальний незалежний комітет вивчає 

фінансовий стан позичальника. І якщо виявлене приховування доходів, то 

клієнт виплачує недостачу в примусовому порядку. Ісламський банк може 

використовувати свої права акціонера для заміни несумлінних керівників 
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підприємства. В особливо складних випадках банк вилучає свої кошти із 

проекту, а клієнт-порушник потрапляє у “чорний список”. При затримці 

платежів справа передається до суду, який зобов’язує клієнта виплатити 

необхідну суму, а також штраф, обумовлений в угоді з банком. 

Як свідчить практика, серйозні проблеми виникли при переході до 

ісламської системи у зв’язку із фінансуванням державних видатків за 

рахунок внутрішнього боргу, оскільки випуск процентних облігацій став 

неможливий. В Ірані, наприклад, навіть після переходу до безпроцентної 

банківської системи фінансування державного боргу, як і раніше, 

продовжувалося за рахунок кредитів, які центральний банк надавав 

націоналізованим комерційним банкам під фіксовану процентну ставку. 

Комерційні банки, у свою чергу, на пільгових умовах надавали позики 

державним підприємствам. Становище змінилося лише після економічних 

реформ адміністрації президента Хатамі. У 1995 р. іранський уряд розпочав 

випуск спеціальних ісламських облігацій. У процесі приватизації такі 

облігації конвертують в акції колишніх державних підприємств. Мобілізовані 

за такою схемою кошти спрямовують для реформування і модернізації 

виробничих комплексів, а прибутковість облігацій визначається прибутками 

компаній, включених до фонду забезпечення державної позики. При випуску 

Іраном таких облігацій був використаний досвід Малайзії, де подібні цінні 

папери з’явилися ще раніше. 

Незважаючи на те, що в ідеалі бажаним видом операцій для ісламських 

банків є пайове фінансування проектів, насправді, значна частина портфеля 

активів цих фінансових установ припадає на короткострокове фінансування 

торгових операцій, при якому банк одержує прибуток за рахунок націнки за 

обслуговування (мурабаха). А, з релігійної погляду, операція мурабаха дуже 

підозріла, оскільки за багатьма характеристиками нагадує процентну позику. 

До того ж зосередження на короткострокових активах небажане, оскільки не 

створює достатніх стимулів довгострокового економічного розвитку. 

На думку З. Юсефа, президента бахрейнського Faisal Islamic Bank, 
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причина багатьох проблем ісламських банків криється у недостатньому 

розвитку вторинного фінансового ринку [66]. За його словами, активне 

зростання ісламського ринку акцій, розвиток ісламських інвестиційних 

фондів та поява нових фінансових інструментів створюють передумови для 

змін. Водночас ми вважаємо, що побічним наслідком розвитку ринку акцій 

ісламських підприємств буде зростання небезпеки цінових маніпулювань. 

І все ж, на думку багатьох фахівців, з досвіду ісламських банків західна 

фінансова система може зробити для себе важливий висновок про те, що 

егоїстичні інтереси банківського співтовариства не повинні ставати тягарем 

для реального сектору економіки. Рішення про фінансування треба 

ухвалювати на підставі відповідальної оцінки потенційної прибутковості 

проектів у реальному секторі, а не згідно з перспективами надприбутку за 

результатами перерозподільчих процесів у фінансовому секторі економіки. 

Важливо відзначити, що ісламська схема фінансування істотно 

відрізняється від прийнятої у західних банках за характером механізму 

розподілу ризиків неповернення грошових коштів. При ісламській моделі ці 

ризики приймають на себе солідарно банки та їх вкладники. Тому стійкість 

банківської системи загалом, а також довіра до неї з боку вкладників і 

партнерів набагато більше залежить від зовнішніх чинників, ніж у разі 

західної моделі. У США та країнах Західної Європи інтереси банків і 

вкладників захищені істотно краще завдяки договірній фіксації платежів та 

фондам гарантування вкладень. Робота в умовах підвищеного ризику, 

посилює відповідальність ісламських банків при виборі своїх партнерів по 

інвестиційних проектах. 

Надто різкі критики ісламської банківської моделі стверджують, що ця 

система принципово нежиттєздатна, й існує, головним чином, завдяки 

надходженню нафтодоларів до країн Близького Сходу. А перший же 

несприятливий рік, на думку скептиків, призведе до масових банкрутств 

ісламських банків. Такі міркування, хоча й не позбавлені підстав, все ж таки 

викликають сумніви. Дійсно, основним чинником фінансового зміцнення і 
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зростання системи ісламського банківництва стала нафтова криза, що для країн 

експортерів нафти навпаки означала економічне піднесення протягом 1975-

1985 рр.. Проте ісламські банки витримали спад ринку нафти і нафтопродуктів 

початку 1990-х рр.. Таку стійкість можна пояснити ефективним управлінням 

довіреними коштами. 

Висока стійкість нової банківської системи визначається не стільки 

економічно обґрунтованими методами управління активами і пасивами, скільки 

інституційними чинниками. Культура ісламу обумовлює певні особливості 

поведінки мусульман. Заради відповідності релігійним нормам віруючі готові 

прийняти на себе додатковий ризик втрати заощаджень або надавати свої кошти 

на безоплатній основі. І саме за рахунок цього релігійно-психологічного чинника 

“запас міцності” ісламської банківської системи високий. 

Оскільки типовим методом мобілізації грошових коштів, що 

рекомендується ісламською доктриною, є пайове фінансування, то залучення 

ресурсів часто відбувається за рахунок участі інвестора в акціонерному капіталі. 

Приріст же капіталу, за мусульманськими принципами, не може відбуватися у 

сфері грошового обігу. Прибуток мають забезпечувати операції, що стосуються 

реально існуючих товарів і послуг. Гроші самі по собі не можуть приносити 

нові гроші, а капітал треба використовувати у продуктивних цілях. Тому в 

центрі уваги ісламських банків опиняється життєздатність і прибутковість 

проекту, а не якість і величина забезпечення позики. В результаті багато 

проектів, які були знехтувані традиційними західними банками через 

відсутність або недостатність забезпечення, можуть бути профінансовані 

ісламськими банками на умовах участі в прибутках. Це визначає потенційно 

важливу роль, яку ісламські банки можуть виконувати у стимулюванні 

економічного розвитку. Ісламський банк керує грошовими фондами вкладників 

і бере участь у забезпеченні прибутку на основі дуже жорстких правил і 

процедур. Ці правила перешкоджають прояву ефекту грошового 

мультиплікатора, коли банківська система створює гроші на основі 

необмеженого кредиту. 
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З одного боку, це скорочує можливості використання інструментів 

активної монетарної політики для макроекономічного регулювання, а з 

іншого – в такій системі істотно менша ймовірність банкрутства банків. 

Спеціальне дослідження, проведене експертами Міжнародного валютного 

фонду в 1997 р. дійшло до висновку, що ісламська банківська система є дуже 

життєздатним проектом, який сприяє розв’язанню базової проблеми 

економіки – ефективному розподілу ресурсів. До того ж ісламська банківська 

система, у порівнянні із західною, в набагато меншій мірі вразлива до 

ризиків, які пов’язані з проблемами ліквідності та платоспроможності. 

Вже сьогодні фахівці говорять про те, що в недалекому майбутньому 

ісламські банки займуть деякі ринкові ніші західних банків в арабських 

країнах. Це створить об’єктивні умови для більш інтенсивного перенесення 

основ ісламського банківництва до інших регіонів ісламського світу, а згодом 

і за його межі. Ісламське банківництво вже проникло у південні регіони 

пострадянського простору. Після Азербайджану фінансові установи, що 

діють за принципами шаріату, з’явилися в Казахстані, Киргизстані й 

Узбекистані. Саме звідти ісламські банки можуть прийти й до України, яка 

цілком здатна адаптуватися до цього феномена світової банківської 

практики. Українським банкірам, підприємцям і державним службовцям 

важливо уважно віднестися до нового явища банківського бізнесу, а не 

ігнорувати його, як це відбувається зараз. Вивчення ісламських банків як 

потенційних партнерів, усвідомлення принципів і механізмів їх діяльності 

закладає умови ефективної та взаємовигідної співпраці. 

 

3.3. Компетентність як визначальний чинник особистої, 

корпоративної та суспільної фінансової безпеки 

 

Чим вищий рівень детермінованості певних управлінських ситуацій, 

тим вищий рівень компетентності рішень може бути досягнутий у результаті 

виявлення та осмислення відповідних закономірностей або ж завдяки 
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перебору можливих варіантів із допомогою обчислювальної техніки. Чим 

більше певна ситуація нагадує азартну гру, тим менше переваг у 

компетентної особи над некомпетентною. Оскільки роль випадковості в 

багатьох економічних ситуаціях висока, то досить важко виявити критерії 

господарської чи фінансової компетентності. До того ж варто підкреслити, 

що, окрім знання певних фактів, закономірностей, методів, фінансова 

компетентність визначається цілою низкою емоційно-вольових та морально-

психологічних чинників [262]. 

Компетентність або некомпетентність можуть поширюватись у 

суспільстві шляхом популяризації певних світоглядів і моделей поведінки. У 

зв’язку із суспільним поділом праці, в тому числі й у сфері наукових 

досліджень, компетентність однієї особи залежить від компетентності інших 

осіб та від їх бажання ділитись достовірними знаннями. Одна особа не здатна 

перевірити усі зафіксовані в науці закономірності на власному досвіді. У ролі 

скерування до дії може бути взята як інформація, так і дезінформація. Тому 

можливе поширення явища більш небезпечного, ніж просто 

некомпетентність, – псевдокомпетентності. Обмежувати негативний вплив 

псевдокомпетентності в економіці можна шляхом створення атмосфери 

конструктивних дискусій на основі фактів. Самокритичний підхід також є 

важливим чинником подолання псевдокомпетентності. 

Поряд зі значним поширенням дезінформації проблема ідентифікації 

чинника втрат ускладнюється й тим, що завдавати значної шкоди діловій 

одиниці можуть не лише цілеспрямовані дії осіб, що перебувають із нею у 

чітко вираженому конфлікті, але й злочинна недбалість власних працівників, 

їхня некомпетентність. Для приховування недбалості як основної причини 

негативних наслідків люди використовують чимало правдоподібних 

пояснень. Некомпетентні особи намагаються отримувати вигоди у формі 

економії часу та енергії, які, зазвичай, потрібно витратити для реального 

здобуття певного рівня професійної кваліфікації, виробництва якісних 

товарів чи надання якісних послуг. Також вони можуть отримувати 
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незаслужені вигоди від статусу чи посади, що передбачають певний рівень 

компетентності, якого ці особи не досягли. Такі індивіди часто звинувачують 

у власних невдачах ринок, уряд, уявних недоброзичливців, своїх 

попередників тощо. Ця обставина значно ускладнює функціонування систем 

фінансового моніторингу та контролю, знижує рівень їх об’єктивності. 

Некомпетентність може маскуватися певними формами поведінки, що 

уводять інших людей в оману, а також наявністю фіктивних документів для 

засвідчення певного рівня кваліфікації особи. До того ж варто зауважити, що 

як службова недбалість, так і фальсифікація документів належать до 

кримінально караних діянь. А порушення законодавства присутнє у 

більшості випадків посягань на фінансову безпеку ділової одиниці. 

Важливим чинником дезінформації є корупція. Учасники корупційної 

угоди своїми діями завдають шкоди іншим членам суспільства. Водночас 

непряма шкода від корупції багатократно перевищує обсяги ресурсів 

безпосередньо перерозподілених за допомогою корупційних діянь. Корупція 

не лише спотворює систему ухвалення рішень, але й веде до деградації 

глибинних пластів культури суспільства. 

На нинішній день розуміння ролі фінансових працівників має перейти 

на якісно новий рівень. Адже від їх компетентності залежить ефективність 

прийнятих рішень, що стосуються майбутньої долі підприємств і держави. 

Від фінансових працівників залежить, якою мірою зовнішні та внутрішні 

чинники загрожуватимуть фінансовій безпеці ділової одиниці. Під 

фінансовими працівниками розуміються посадові особи підприємств, 

державних органів чи зовнішні консультанти, відповідальні за облік та 

збереження фінансових ресурсів, управління ними, їх залучення та контроль 

за використанням. До того ж надзвичайно небезпечно забувати, що економіка 

дуже залежить від теоретичних розробок у галузі фінансів, які, будучи взяті 

на озброєння практиками, можуть принести значний позитивний або ж 

негативний ефект. Тому компетентність наукових кадрів, посади яких 

пов’язані із дослідженням фінансових проблем та викладанням фінансових 
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дисциплін, має вирішальне значення для безпеки країни. 

При дослідженні витоків компетентності та некомпетентності [203] 

важливо усвідомлювати, що людина – єдиний біологічний вид на землі, який 

характеризується відсутністю жорстко детермінованої, генетично закладеної 

програми життєдіяльності. На відміну від людини, будь-яка тварина з часу 

появи на світ володіє моделлю зафіксованих дій, яка може мати дуже складну 

послідовність їх виконання. Фундаментальною рисою, характерною для 

інстинктивної поведінки є одноманітність реакцій на певні стимули [247]. 

За відсутності заданої програми життєдіяльності, аналогічної 

тваринній, єдиний спосіб людини вижити полягає у тому, щоб опертися на 

соціальну реальність, створену самими людьми. Завдяки соціалізації та 

постійному процесу отримання і переробки інформації у людини 

складаються певні патерни (образи) поведінки, стереотипи, а на вищому 

рівні: ідеологічні, філософські і релігійні системи, світогляди. Так людина 

формує власну програму життєдіяльності. 

Це обумовлює свободу вибору людини і колосальне поле для творчості 

й самореалізації, гнучкість і рухливість програми життєдіяльності. Психіка й 

сприйняття людини також є рухомими системами. Проте надзвичайна 

рухливість світогляду людини, поставила б під загрозу її існування. Тому 

вона зберігає стійкість поведінки, слідуючи правилам і нормам, прийнятим у 

соціумі, за допомогою стереотипного повторення певних реакцій на 

соціально значимі стимули. Стабільність поведінки підтримується за 

допомогою соціальних рефлексів, вироблених за певних умов готових 

моделей поведінки. Певні стереотипи соціальної поведінки лежать і в основі 

використання найпопулярніших фінансових інструментів. 

При наростаючому прогресі людства і збільшенні обсягів 

інформаційних потоків людина була змушена перекласти на рівень 

несвідомих вчинків величезну кількість соціальних дій, що відображають 

різні соціальні норми і правила. Стереотипну поведінку й автоматичне 

мислення використовують у багатьох соціальних ситуаціях як найдоцільніші. 
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Причиною стереотипізації та спрощення мислення і поведінки людини 

є неможливість аналізу кожного аспекту різноманітної, багатовимірної 

соціальної реальності, при постійному бажанні заощадити час та енергію. 

Іноді життєві питання бувають дуже складними, запас часу дуже обмеженим, 

а емоційне збудження надто сильним, і людина вимушена реагувати 

стереотипно й негайно, без попереднього аналізу інформації. Прикладами 

цього є часте ігнорування аргументів при простій згадці статусу експерта. 

Приміром, у фінансовій сфері в ролі експертів, що економлять час та енергію 

інших учасників на опрацювання інформації, виступають рейтингові 

агентства. В подібних обставинах людина механічно реагує на окремий 

елемент інформації. 

Тенденція стереотипно реагувати на соціально вагомий стимул 

тотально переважає над тенденцією реагувати на підставі ретельного аналізу 

всієї інформації, що має відношення до справи. Лабораторні дослідження 

показали, що люди схильні осмислено реагувати на інформацію лише тоді, 

коли у них є бажання і можливість для критичного аналізу. 

Існує низка феноменів, що ілюструють принцип суб’єктивної 

інтерпретації. Дослідження Г. Хелсона виявили, що будь-яка думка людини 

про величину стимулів є відносною, точніше, співвідноситься з аналогічними 

стимулами, дію яких суб’єкт випробовував на собі раніше, або випробовує в 

даний час [171]. Люди також оцінюють свій теперішній час у зв’язку з 

минулим досвідом, а себе люди оцінюють порівняно з іншими соціально 

значущими людьми і, виходячи з цієї оцінки, регулюють свою поведінку. 

С. Аш висунув гіпотезу, що орієнтація людини на реакції оточуючих з 

приводу певного об’єкта дає змогу людині зробити припущення про те, як їй 

інтерпретувати цей об’єкт [171]. Для цього мають виконуватися дві умови: 

а) відношення людини до певного об’єкту не визначене; б) реакція інших 

учасників ситуації містить інформацію про розуміння даного об’єкту. 

Переймаючи сприйняття об’єкту оточуючими, людина автоматично перейме 

як їх оцінки, так і манеру поведінки. 
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Ще у 1912 р. німецький психолог В. Штерн запропонував вимірювати 

інтелектуальні здібності людини із допомогою тепер уже широко відомого 

коефіцієнта IQ (Intelligence Quotient) [251]. Через 83 роки американський 

психолог Д. Гоулман викликав жваві дискусії, заявивши, що важливішу роль, 

ніж IQ, відіграє коефіцієнт EQ (Emotional Quotient або Emotional Intelligence) 

– емоційний показник інтелекту [43]. Пов’язано це з тим, що контроль над 

власними емоціями і здатність правильно сприймати чужі почуття 

характеризують інтелект точніше, ніж здатність логічно мислити. За 

визначеннями Д. Гоулмана, “емоційна компетентність – це здатність 

усвідомлювати і визнавати власні почуття, а також почуття інших, для 

самомотивації, для управління своїми емоціями усередині себе та у 

відносинах з іншими”. Спираючись на дослідження цього ученого, деякі 

експерти дійшли до висновку, що для ефективності управлінської роботи EQ 

має вирішальне значення. Її успіх на 85 % визначається цим коефіцієнтом, і 

лише на 15 % він визначається IQ. Розвинуті навики емоційної 

компетентності дають змогу керівнику розглядати свої емоції та емоції своїх 

підлеглих як управлінський ресурс і, завдяки цьому, підвищувати 

ефективність своєї діяльності. EQ – особливий параметр, який не пов’язаний 

з “емоційністю” кого-небудь у звичному розумінні. Емоційна, темпераментна 

людина цілком може володіти низьким EQ, що пов’язано з її невмінням 

аналізувати свої емоції та управляти ними. В той же час людина спокійна, 

урівноважена може мати високий рівень емоційного інтелекту. 

Емоції несуть величезний пласт інформації, використовуючи яку, 

можна діяти ефективніше. Практика свідчить, що найбільшого успіху в житті 

добиваються ті, хто здатен у критичний момент не піддатися гніву, 

роздратуванню, смутку або паніці. Цікаво, що, коли у людини розвинуті 

подібні якості, то вони поширюються на всі життєві ситуації, а не тільки на 

сферу, пов’язану з роботою. За результатами досліджень американських 

психологів Дж. Майера і П. Саловея, люди, що володіють високим рівнем EQ, 

здатні до швидшого прогресу в певних галузях і ефективнішого 
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використання своїх здібностей. Хоча емоції та інтелект звичайно 

протиставляються, насправді вони взаємопов’язані, переплетені і дуже часто 

тісно взаємодіють. І від успіху даної взаємодії безпосередньо залежить успіх 

людини в багатьох сферах життя. Для висвітлення головних складових 

фінансової компетентності пропонуємо рис. 3.5 [160, c. 83]. 

Проблема оцінки компетентності загострюється тим, що деякі посадові 

особи схильні дотримуватись лінії поведінки, яку можна назвати 

псевдокомпетентністю. Резонерство – тип мислення, що характеризується 

схильністю до порожніх, безплідних міркувань, заснованих на поверхневих, 

формальних аналогіях. Воно виявляється в неадекватному реальній ситуації 

мудруванні, багатослівності і банальності думок. Водночас мета розумового 

завдання усувається на задній план, а на передній висувається прагнення 

особи до “розмірковування” [205]. 

Україна в процесі інтеграції у світовий економічний простір стає все 

більш залежною від ситуації на міжнародних ліквідних ринках. Тому 

актуальною є проблема вивчення загроз і можливостей, з якими пов’язана 

участь у міжнародних ліквідних ринках для вітчизняних фізичних та 

юридичних осіб. Гострота проблеми посилюється зростанням популярності 

інвестування на міжнародних фінансових ринках серед громадян України. 

Діє чимало фірм, які пропонують посередницькі та навчальні послуги в сфері 

торгівлі ліквідними активами. Все більшої популярності набуває професія 

трейдера, оскільки багато людей оптимістично оцінюють власні перспективи 

у сфері спекулятивних операцій. 

Фахівці дійшли висновку, що найзгубніше для трейдера – це ілюзія 

легкої доступності електронних грошей на FOREX та інших ринках (фондові 

і сировинні біржі тощо). Водночас якщо існуюча пропорція 95/5 % (95 % 

трейдерів, що втратили гроші, та 5 %, які отримали прибутки) порушиться, 

то світова фінансова еліта взагалі може скасувати маржинальну торгівлю з 

використанням плеча фінансового важеля, і ця сфера діяльності світових 

банкірів знову стане недоступною для решти людей. 
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Рис. 3.5. Складові фінансової компетентності 
Джерело: складено автором 
 

Головна мета ринків електронних фінансових інструментів – це 

стримування доларової інфляції по всьому світу. Інфляція, як відомо, основна 
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проблема, з якою зіштовхується світова фінансова еліта, формуючи культ 

споживання. Стримування інфляції за допомогою FOREX і подібних ринків 

відбувається завдяки тому, що частина грошей відволікається з ринку 

споживчих товарів на фінансовий, а втрачені дрібними спекулянтами гроші 

акумулюються банками й утримуються або знову використовуються. 

На нашу думку, далеко не всі трейдери, особливо початківці, 

правильно оцінюють свої прогнозні та фінансові можливості, адекватно 

зіставляють очікувані прибутки із ризиками спекулятивної торгівлі. Загроза 

втрати в результаті спекулятивних операцій значних обсягів майна досить 

великою кількістю наших співвітчизників є серйозною економічною та 

соціальною проблемою. Ми поставили за мету розробити певні рекомендації 

з управління ризиками трейдерської діяльності на основі врахування таких 

чинників як рівень компетентності трейдера у справі прогнозування цін, 

величина капіталу трейдера, призначена для інвестування, характер ринку та 

рівень трасакційних витрат купівлі-продажу. 

Основою успішної діяльності на ліквідних є правильне прогнозування 

цін. Однак дискусійним залишається питання не лише стосовно методів, але 

й щодо самої можливості прогнозування цін на ліквідних ринках. Вітчизняні 

трейдери на сучасному етапі можуть використовувати, головним чином, 

досягнення зарубіжної теорії та практики. Частина зарубіжних економістів, 

переважно теоретиків, є прихильниками гіпотези інформаційної ефективності 

фінансових ринків, згідно із якою ціни фінансових інструментів не 

піддаються прогнозуванню, оскільки у них вже врахована вся доступна 

учасникам ринків інформація. Надходження нової інформації є 

непередбачуваним. Тому процес зміни цін, на думку таких економістів, є 

хаотичним, нагадує “випадкові блукання”. 

Практики, успішні й не успішні, і частина теоретиків не поділяють 

таких поглядів. Як основний аргумент вони наводять те, що деяким особам 

вдається досить регулярно отримувати прибуток від інвестиційної діяльності 

на ліквідних ринках. Однак єдиної думки щодо підходів до прогнозування 
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цін та конкретних методів його здійснення серед осіб, які відкидають 

гіпотезу інформаційної ефективності фінансових ринків, не існує. 

Серед різноманітних підходів до розв’язання проблеми передбачення 

цін можна виділити такі основні альтернативи: 

– по-перше, визнання об’єктивного руху ринкової ціни до точки 

рівноваги чи визнання циклічного характеру розвитку економічних 

явищ та процесів; 

– по-друге, надання переваги дослідженню фундаментальних 

економічних умов (фундаментальний аналіз) чи дослідженню 

чинників, які генеруються самим ринком, переважно психологічних 

(технічний аналіз); 

– по-третє, надання переваги логічним міркуванням чи інтуїтивним 

передчуттям. 

Варто зазначити, що значна частина учасників ліквідних ринків цілком 

обґрунтовано, на нашу думку, не протиставляють, а поєднують згадані 

альтернативні підходи. Також практика довела, що не існує певного чіткого 

алгоритму прогнозування, який би стабільно забезпечував трейдеру прибуток 

протягом тривалого часу. До того ж важливо враховувати, що кожен ринок 

має свої особливості, які проявляються в частоті, амплітуді та швидкості 

зміни ціни. Залишаючи на розсуд трейдера вибір методів прогнозування, ми 

пропонуємо систему оцінки якості прогнозів при роботі на певному ринку 

для обґрунтування принципового рішення про участь у спекулятивних 

операціях або відмову від неї [152]. 

Метою прогнозування є створення інформації, яка відображає майбутню 

ситуацію. В торгівлі на ліквідних ринках важливо брати до уваги два можливих 

варіанти зміни ситуації протягом певного терміну: зниження або зростання ціни. 

За відсутності інформації трейдер розглядає обидва варіанти як рівноймовірні. 

Рівноймовірними він може вважати обидва варіанти і після вивчення ситуації. 

Однак результатом вивчення ситуації може бути й те, що суб’єктивна 

ймовірність одного з варіантів перевищуватиме суб’єктивну ймовірність іншого. 
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Наприклад, досить висока (понад 50 %) суб’єктивна ймовірність зростання ціни 

протягом певного терміну (інвестиційного горизонту) може служити трейдеру 

підставою для придбання відповідного активу. 

Важливим є співвідношення кількості правильних та помилкових 

прогнозів трейдера протягом певного періоду його роботи. Якщо б усі 

учасники ринку діяли навгад, то співвідношення правильних та помилкових 

прогнозів становило би в окремої особи близько 50 × 50. Приблизно таким 

же було б співвідношення сум прибутків та збитків окремої особи від серії 

операцій без урахування трансакційних витрат. Діяльність осіб, точність 

прогнозів яких перевищує 50 × 50, ставить інших учасників ринку в 

несприятливе становище. Бо якщо в одних учасників ринку завдяки їх 

кваліфікації чи іншим причинам сподівані прибутки перевищують сподівані 

збитки, то в інших спостерігається протилежна ситуація. 

В особи, яка діє без розуміння ситуації на ринку, в кращому разі, 

прибутки, очікувані від серії операцій, дорівнюють очікуваним збиткам. 

Загальний сподіваний фінансовий результат без урахування трансакційних 

витрат у цьому випадку дорівнює нулю. Однак на практиці певну суму 

виграшу забирають компетентніші учасники ринку. Також потрібно 

сплачувати трансакційні витрати у формі комісійних, різниці цін купівлі та 

продажу (спреду) тощо. Тому сподіваний фінансовий результат особи, яка не 

володіє відповідним рівнем кваліфікації у справі прогнозування цін, 

насправді від’ємний. 

Чим більша кількість результатів прогнозування взята до уваги, тим 

вища статистична достовірність показників, що виражають частку 

правильних прогнозів та співвідношення прибутків і збитків. До того ж 

трейдеру дуже важливо постійно пам’ятати, що досить висока частка 

правильних прогнозів та (або) їх прибутковість, досягнуті ним у минулому, 

не можуть бути перенесені самі собою на майбутнє. За вдалим прогнозом 

стоїть серйозне намагання зрозуміти ситуацію, відповідна інформація та 

методи її опрацювання, глибока аналітична робота, а не лише особа трейдера 
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як така. Дуже небезпечно розглядати минулі досягнення, не підкріплені 

теперішніми аналітичними діями, як мірило достовірності передбачень 

майбутньої ситуації. 

При здійсненні прогнозування необхідно чітко визначити його 

завдання. Основні варіанти завдань, залежно від пріоритетів, можуть бути 

такі [152, c. 440]: 

1) прогнозування напряму зміни ціни за певний період (хвилин, годин, 

днів, місяців, років) без намагання визначити із високою мірою 

точності величину такої зміни; 

2) прогнозування напряму та величини зміни ціни без намагання точно 

окреслити період, протягом якого мають відбутися ці зміни. 

Системи оцінки ефективності прогнозування для кожного із цих 

варіантів постановки завдання будуть відрізнятись. Спочатку розглянемо 

перший варіант, при якому трейдер прив’язує свій прогноз напряму зміни 

ціни до певного проміжку часу. Протягом цього періоду можуть відбуватися 

зміни ціни в різних напрямах. Трейдера цікавить остаточний результат зміни 

ціни: зростання чи зниження за підсумками відповідного періоду. Також для 

нього, окрім підсумкового напряму зміни ціни, важливою є величина цієї 

зміни. Навіть якщо напрям зміни ціни за відповідний період спрогнозовано 

вірно, величина зміни може бути не достатньою для покриття витрат на 

здійснення операції. 

За таких умов трейдер має з’ясувати, яка частка правильних прогнозів 

забезпечить принаймні беззбитковий результат. Наприклад, вітчизняний 

фахівець у галузі трейдингу Е. Найман стверджує, що відсоток прибуткових 

операцій не повинен опускатись нижче 65% [122, с. 187]. Менше значення 

відповідного показника, на думку цього фахівця, буде практично гарантією 

розорення. Однак у своїй книзі Е. Найман не обґрунтовує запропоноване 

значення необхідного відсотку прибуткових операцій. Тому ми пропонуємо 

варіант розв’язання цієї проблеми, який дає змогу визначати необхідний 

відсоток прибуткових операцій для різних ситуацій. 
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Спочатку припустимо, що для проведення операцій не потрібні 

трансакційні витрати та витрати на фінансування капіталу трейдера. В цьому 

разі трейдер може розраховувати на беззбиткову діяльність, якщо відсоток його 

правильних прогнозів досягає 50 %. Якщо ж відсоток правильних прогнозів 

перевищує 50 %, то трейдер у такій ситуації може розраховувати на отримання 

прибутку. Величина сподіваного прибутку буде залежати в цьому разі від суми 

вкладеного капіталу та від рівня мінливості ринкової ціни активу, яким торгує 

трейдер. Чим більша мінливість ціни, тим більший сподіваний прибуток 

трейдера у разі переважання правильних прогнозів, та більший сподіваний 

збиток, якщо більшість прогнозів не вірні. Як показник мінливості рівня ціни за 

певний період пропонуємо використовувати середню величину абсолютних 

значень зміни ціни, у грошовому вираженні або відносному. 

Розглянемо умовний процес зміни ціни протягом певного часу (див. 

рис. 3.6) [152, c. 441]. Як одиничний період будемо розглядати один день, а 

динаміку ціни проаналізуємо, виходячи із цін закриття торгів. Дані для 

побудови рис. 3.6 взяті із стовпця “Ціна закриття” таблиці з додатку П. 

Якщо у прикладі динаміки ціни, розглянутому у додатку П, величина 

трансакційних витрат на проведення операції становитиме 1% від вкладеної 

суми, то навіть стовідсоткова точність прогнозів при одноденних вкладеннях 

капіталу не дає трейдеру підстав сподіватись на отримання прибутку у 

довгостроковій перспективі. Це пояснюється тим, що навіть при вірних 

передбаченнях напрямів цінових коливань середня сподівана величина цих 

коливань буде не достатньою для покриття трансакційних витрат. 

На основі даних табл. з додатку П ми можемо визначити, що навіть при 

стовідсотковій точності прогнозів трейдеру варто очікувати такий середній 

результат у відсотках до вартості вкладеного капіталу: 0,680837 – 1 = – 

0,319163%. Тобто, величина трасакційних витрат та особливості даного 

умовного ринку є об’єктивними чинниками сподіваної збитковості вкладень 

терміном до одного дня, з якою б точністю трейдер не прогнозував напрями 

коливань ціни протягом відповідного періоду. 
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Рис. 3.6. Динаміка ціни активу 
Джерело: складено автором 
 

В розглянутому прикладі при трасакційних витратах на рівні 1 % та без 

урахування вартості фінансування сподівані результати трейдера від окремої 

операції за умови стовідсоткої точності прогнозів напрямів зміни ціни для 

вкладень на інші терміни будуть такими [152, c. 441]: 

2 дні:     1,018854 – 1 = 0,018854%; 

3 дні:     1,306972 – 1 = 0,306972%; 

5 днів:   1,853881 – 1 = 0,853881%; 

10 днів: 2,880215 – 1 = 1,880215%. 

Пропонуємо формули [160, с. 105–107] розрахунку частки правильних 

прогнозів, необхідної для досягнення сподіваного беззбиткового результату, 

з урахуванням трансакційних витрат й мінливості ринку за відповідний 

період. Умова сподіваної беззбитковості має вигляд: 

 

Чпп * (∆Ц – Вт) – (1 – Чпп) * (∆Ц + Вт) = 0,  (3.1) 

 

де Чпп – необхідна частка правильних прогнозів, виражена десятковим дробом; 

∆Ц – середня величина абсолютних (без урахування знаку) значень зміни 

ціни за відповідний період; 

Вт – трансакційні витрати на окрему операцію, під якою розуміється 
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здійснення та реалізація інвестиції (відкриття та закриття позиції). 

Вираз Чпп * (∆Ц – Вт) визначає сподівані доходи трейдера, а вираз (1 – 

Чпп) * (∆Ц + Вт) служить для розрахунку сподіваних витрат. Для розрахунку 

Чпп на основі залежності 3.1, можна скористатись такою формулою: 

 

Чпп = (∆Ц + Вт) / (2 * ∆Ц). (3.2) 

 

Із формули 3.2 випливає, що негативний вплив трансакційних витрат на 

фінансовий результат трейдера компенсується мінливістю ринкової ціни. Чим 

вища мінливість ціни порівняно із трансакційними витратами, тим нижча 

точність прогнозів може забезпечити трейдеру позитивний фінансовий 

результат. 

Щоб сподіватись на беззбитковий результат, трейдеру у нашому прикладі 

необхідно досягти такої точності прогнозів для вкладень на відповідні терміни: 

2 дні:     0,990747; 

3 дні:     0,882564; 

5 днів:   0,769704; 

10 днів: 0,673598. 

Отже, чим довші терміни окремих інвестицій, тим меншу точність 

прогнозів може дозволити собі трейдер, оскільки менша частота операцій 

зумовлює нижчі трансакційні витрати. 

Якщо окрім трансакційних витрат потрібно враховувати також витрати 

фінансування капіталу трейдера, вкладеного в операцію, наприклад, 

проценти за кредит чи своп-пункти, то формула 3.1 набуває вигляду: 

 

Чпп * (∆Ц – Вт) – (1 – Чпп) * (∆Ц + Вт) – Вф = 0, 
 

де Вф – витрати фінансування за відповідний період. 

З урахуванням витрат фінансування необхідна частка правильних 

прогнозів буде розраховуватись за формулою: 

 

Чпп = (∆Ц + Вт + Вф) / (2 * ∆Ц). 
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Тобто, врахування витрат фінансування змушує досягати вищої частки 

правильних прогнозів. 

Варто зазначити, що прогнози, складені для різних за тривалістю періодів, 

мають свою специфіку. Не можна, рівень точності, досягнутий при 

короткострокових прогнозах, автоматично вважати рівнем точності 

довгострокових прогнозів і навпаки. Окремому трейдеру бажано 

спеціалізуватись на прогнозах із заданим часовим інтервалом. Також успішність 

прогнозування ціни якогось одного активу не означає такої ж успішності при 

прогнозуванні цін інших активів. 

Далі розглянемо випадок, коли трейдер, відкриваючи позицію, головним 

обмеженням її існування встановлює не період, а певну величину фінансового 

результату. Трейдер може як фіксувати прибуток, так і обмежувати збиток, 

здійснюючи купівлю чи продаж при досягненні ціною встановлених ним 

критичних значень. Зрозуміло, що важко спрогнозувати, за який період 

відбудеться зміна ціни на визначену трейдером величину. Тому, якщо трейдер 

значною мірою залежить від зовнішнього фінансування, і (або) це фінансування 

дорого обходиться, йому краще прив’язувати свої прогнози до певного періоду, 

ніж до заданої величини зміни ціни. Це пояснюється тим, що при 

невизначеному терміні існування відкритої позиції важко передбачити витрати 

фінансування. Ризик зумовлюється не тільки тим, що відкрита позиція може 

існувати досить довго, і за весь час потрібно сплачувати проценти або своп-

пункти, але й тим, що трейдер потрапляє в залежність від коливань процентних 

ставок. 

Коли головним моментом прогнозування є не термін існування 

відкритої позиції, а певна величини зміни ціни, то для оцінки надійності 

своїх прогнозів, виходячи із минулого досвіду, трейдер повинен 

використовувати зіставлення сум прибутків і збитків від минулих операцій. 

Це пояснюється тим, що при такому підході сама частка правильних 

прогнозів може не бути достатньо інформативним показником. Адже трейдер 

може отримувати прибутки рідко, але на значні суми, а зазнавати збитків 
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часто на малі суми, або навпаки. Умова беззбиткової діяльності у такому разі 

набуває вигляду: 

 

Чпп * (П / Кп – Вт) – (1 – Чпп) * (З / Кз + Вт) ≥ 0, (3.3) 

 

де П – загальна сума прибутків трейдера за результатами цінових коливань за 

певний період роботи (тренування); 

Кп – кількість прибуткових за результатами цінових коливань операцій; 

З – загальна сума збитків трейдера за результатами цінових коливань за 

певний період роботи (тренування); 

Кз – кількість збиткових за результатами цінових коливань операцій. 

Формулу 3.3 можуть використовувати і трейдери, які відкривають 

позиції на певний період. На практиці найбільш виправдане поєднання двох 

розглянутих підходів до прогнозування, а саме: трейдер може визначити 

крайній термін існування відкритої позиції та закривати її достроково у разі 

значних цінових коливань, фіксуючи прибуток або обмежуючи збиток. 

Важливо усвідомити, що запропоновану методику не можна вважати 

абсолютно точним інструментом вимірювання компетентності трейдера. 

Однак, чим більший “запас міцності”, згідно із даною методикою оцінки, 

виявився у прогнозах трейдера, тим більше в нього підстав розраховувати на 

успіх спекулятивних операцій в майбутньому. Якщо ж такого запасу міцності 

нема, людині краще не здійснювати торгівлю з використанням реального 

рахунку. Сам по собі процес вимірювання власної компетентності за 

результатами операцій по навчальному рахунку може утримати трейдера від 

саморозорення при операціях на реальному рахунку. 

Дана методика має дискусійні моменти з погляду застосування 

статистичного інструментарію та особливостей динаміки ринкових цін. Якщо у 

формули підставити дані про незначну кількість операцій, які могли виявитися 

успішними випадково, а не через компетентність трейдера, то можна отримати 

завищену самооцінку й подальші збитки. Тому, чим більша вибірка операцій, 

проведених по навчальному чи реальному рахунку трейдера, буде врахована у 
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формулах, тим вища якість оцінки його компетентності буде досягнута. Існує 

альтернатива щодо способів відображення величини зміни ринкової ціни: у 

грошовому вираженні чи відносному. До того ж емпіричні дані свідчать, що 

волатильність ринкових цін міняється з часом, тому середні показники 

абсолютних (без урахування знаку) змін цін у минулому можуть виявитись 

неточними з погляду теперішньої ситуації. 

Фінансові ринки створені людьми, але ми ще не знаємо до кінця, як 

вони функціонують. Деякі з кращих мислителів присвятили життя тому, щоб 

зрозуміти, як і чому капітал перетікає від одного інвестора до іншого. Щоб 

зробити фінансові ринки більш зрозумілими, розробляють різні моделі, які 

проте не відзначаються ефективністю. Вони хоча й пояснюють деякі явища, 

проте багато що залишають незрозумілим і часто ставлять більше питань, ніж 

дають відповідей. Економісти виявляють, що їх прогнози, всупереч теорії, 

мають обмежену емпіричну достовірність. Усі нові очевидні приклади 

продовжують свідчити, що ринки капіталу поводяться не так, як передбачає 

широко відома теорія випадкових блукань, хоча остання часто подається як 

факт, що не підлягає сумніву. 

Свого часу були сподівання, що економетрія дасть можливість 

передбачати економічне майбутнє і відповідним чином до нього готуватися 

[44]. Економетричний підхід припускає, що за відсутності зовнішніх, або 

екзогенних, впливів система перебуває у спокої. Так економісти визначають 

рівновагу. На думку багатьох з них, все врівноважує одне одного. Пропозиція, 

наприклад, дорівнює попиту. Збурюючи систему, екзогенні чинники 

виводять її з рівноваги. Далі система реагує на збурення і повертається в 

рівноважне становище лінійним чином. До того ж реагує система негайно, бо 

вона прагне бути в рівновазі та уникає незбалансованості [137, с. 18–20]. 

Гіпотеза ефективного ринку припускає, що інвестори раціональні. 

“Ефективний ринок” – це такий ринок, на якому всі активи справедливо 

оцінені відповідно до доступної інформації, і як покупці, так і продавці не 

схильні до ризику. Такі припущення про поведінку інвесторів звузили 
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математичну модель до простих лінійних диференціальних рівнянь з єдиним 

рішенням. Проте ринки складні й хаотичні. 

В теорії фінансового інвестування немає жодної іншої концепції, яка 

мала б таку широку перевірку і так мало довіри до себе, як “ефективні 

ринки”. Але ця концепція є наріжним каменем кількісної теорії ринку 

капіталу, й останні дослідження були повністю їй підпорядковані. Насправді, 

гіпотеза ефективного ринку почала формуватись ще з початку ХХ століття. 

Вона була покликана виправдати використання деяких методів розрахунків 

ймовірності при аналізі фінансових ринків. Але якщо ринки є нелінійними 

динамічними або динамічно-стохастичними системами, то використання 

стандартного статистичного аналізу може призвести до помилкових 

результатів, особливо якщо в основі лежить модель випадкових блукань. 

Тому стає важливим перегляд тих передумов, які лежать в основі нинішньої 

теорії ринків капіталу [137, с. 28–66]. 

Ефективні ринки мали би бути такими, щоб у цінах, які склалися, вже 

була би врахована і знецінена вся публічна інформація, відображена як 

загальноекономічна, так і власне цінова історія. Ціновий зсув, отже, мав би 

ставатись тільки тоді, коли з’являється нова інформація, і відбуватись 

стрибкоподібно. Ефективний ринок не може бути спекулятивним, не тільки 

тому, що в цінах відображена відома інформація, але й тому, що сама по собі 

велика кількість інвесторів забезпечує справедливість цін. З таких позицій, 

інвестори вважаються раціональними, такими, що знають в сукупності, яка 

інформація важлива, яка ні. Тоді після систематизації цієї інформації та 

оцінки ризиків колективна свідомість ринку знаходить рівноважну ціну. 

Якщо це припущення про точність ринку, обумовлену великою 

кількістю інвесторів, істинне, то нинішня зміна ціни залежить тільки від 

сьогоднішніх несподіваних новин. Вчорашні ж новини недовго залишаються 

значущими, і нинішні зміни цін не мають стосунку до вчорашніх. Цінові 

коливання в цьому значенні незалежні. А якщо так, то вони випадкові. Якщо 

накопичена достатньо велика кількість цінових змін, то, коли число 
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спостережень наближається до нескінченності, їх імовірнісний розподіл стає 

нормальним. Це припущення про нормальність розподілу змін цін відкриває 

шлях до багатьох статистичних тестів і методів моделювання, які покликані 

дати оптимальні рішення. 

Ця версія гіпотези ефективного ринку, заснована на випадковому 

блуканні, у багатьох відношеннях обмежена. Ринкова ефективність не має на 

увазі з необхідністю випадкового блукання, але випадкове блукання має на 

увазі ринкову ефективність. І припущення про те, що зміни цін нормально 

розподілені, неодмінно мають на увазі в розмовах про ефективні ринки. 

Також існує глибоко укорінене припущення про незалежність цінових 

коливань від попередніх змін ціни. Дійсно, припущення про те, що зміни цін 

мають характер випадкового блукання, спадає на думку першим при 

спостереженні і статистичному аналізі величини коливань. Більшість тестів 

гіпотези ефективного ринку перевіряє також версію про випадкове блукання. 

Крім того, в будь-якому варіанті гіпотеза ефективного ринку стверджує, що 

минула інформація не впливає на ринкову активність, оскільки ця інформація 

загальновідома. Це припущення про відносну незалежність змін ринкових 

цін дає змогу використовувати, по-перше, теорію випадкового блукання і, по-

друге, більш загальні мартингальні та субмартингальні моделі. І хоча не всі 

версії гіпотези ефективного ринку припускають незалежність цінових 

коливань, методика, що використовується для статистичних випробувань, 

несе в собі припущення про таку незалежність, а також про існування 

кінцевих дисперсій. Унаслідок цих особливостей версія гіпотези ефективного 

ринку, заснована на випадковому блуканні, вважається єдиною гіпотезою 

ефективного ринку, її невід’ємною ознакою, хоча це невірно. 

Щодо фінансових ринків сталося так, що теорія удосконалюється 

заради виправдання використання певних методів дослідження. Якщо 

ринкові зміни цін відповідають нормальному розподілу, то є можливість 

розвивати гіпотезу і наслідки з неї. Однак у теорії ринків капіталу 

припущення про нормальність розподілів та кінцеву дисперсію, так само як і 
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засновані на них моделі, розвивалися всупереч емпіричній очевидності, яка 

завжди вступала в суперечність із теорією. 

Іншою проблемою для економетричного погляду на світ є час [137, 

с. 20]. Економетрія ігнорує час або, в кращому разі, розглядає його як змінну 

нарівні з іншими змінними моделі. Ринки й економіку за такого підходу 

розглядають як такі, що не володіють пам’яттю про минуле або мають дуже 

обмежену пам’ять. З погляду економетрії, якщо десять років тому всі змінні, 

які впливають на процентну ставку, мали ті ж значення, що й зараз, то і вона 

сама повинна бути такою ж. Відмінності в передісторії ігноруються. У 

кращому разі економетрія має справу з короткою пам’яттю. Ідея про те, що 

лише одна якась подія може змінити майбутнє, чужа економетрії. В цьому 

причина невиявлення економістами поворотних точок економічної еволюції. 

Реальна ж система зі зворотним зв’язком має довготривалі кореляції і тренди, 

тому що наділена пам’яттю про давні події, які впливають на рішення в 

теперішньому часі. Всі ці чинники роблять ринки капіталу хаотичними. 

Чіткість, оптимальні рішення тут незастосовні. 

Тому на зміну старим методам мають прийти нові, які не припускають 

незалежності, нормальності або кінцевих дисперсій. Ці методи повинні 

враховувати фрактали та нелінійну динаміку, які демонструють набагато 

більшу результативність щодо реальних даних. Нелінійна парадигма має 

привнести у теорію ринків концепцію “довготривалої пам’яті”, згідно якої 

подія може тривалий час впливати на ринки. Нинішня ж лінійна парадигма 

допускає лише можливість короткої пам’яті. 

Однак ще до того, як повністю оформилася гіпотеза ефективного 

ринку, виявлялися виключення, які ставили під сумнів припущення про 

нормальність розподілу величини змін ринкових цін. Одна з аномалій була 

виявлена, коли Осборн у 1964 р. зобразив графічно функцію розподілу змін 

цін фондового ринку і назвав їх “приблизно нормальними”. Це було 

незвичайне спостереження, оскільки хвости цього розподілу відрізнялися 

властивістю, яку статистики називають “ексцес”. Осборн помітив, що вони 
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товстіші, ніж мали би бути, але не надав цьому значення. Це відповідає 

ситуації Е > 0 на рис. 3.7 [160, с. 112]. При нормальному ж розподілі Е = 0. 

 

Рис. 3.7. Нормальний розподіл та розподіл з ексцесом 
 

Дуже важливо, що стаття Б. Мандельброта, опублікована того ж 1964 р., 

містила докази можливої належності змін цін до стійких розподілів Парето, які 

характеризуються невизначеною, або нескінченною дисперсією. П. Кутнер 

спростовував це твердження, яке серйозне ослабляло гіпотезу про нормальний 

розподіл. Він пропонував альтернативу, яка полягала в тому, що сума 

нормальних розподілів може давати розподіл з товстими хвостами, який однак 

залишається гаусівським. Такі дебати продовжувалися майже десять років. 

Дисперсія виражає рівень розсіювання можливих прибутків відносно 

середнього значення. Квадратний корінь з дисперсії, або стандартне 

відхилення, дає змогу виміряти ймовірну величину відхилення прибутковості 

від середнього значення. При використанні концепції очікуваного прибутку 

Осборна, можна оцінити вірогідність відхилення реального прибутку від 

середнього. Чим ширше розсіювання, тим більшим буде стандартне 

відхилення, і тим ризикованіша інвестиція. Саме по собі використання 

дисперсії вимагає того, щоб можливі фінансові результати інвестиції були 

нормально розподілені. Якщо фондові ціни слідують випадковому блуканню, 
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то, за законом великих чисел, розподіл змін цін повинен бути нормальним, а 

дисперсія – скінченою. За таких умов інвестори мали б володіти портфелем з 

якнайвищим очікуваним прибутком для певного рівня ризику. Інвестори 

вважалися не схильними до ризику. 

Дослідження з очевидністю свідчать про те, що зміни цін ринків 

капіталу не відповідають нормальному розподілу. Але якщо ринкові 

коливання не є нормально розподіленими, тоді чимало методів статистичного 

аналізу, зокрема, такі способи діагностики, як використання коефіцієнтів 

кореляції, серйозно підривають до себе довіру, оскільки можуть давати 

помилкові результати. Застосування моделі випадкових блукань до зміни 

ринкових цін також видається сумнівним. Дійшовши до висновку про те, що 

ринкові коливання не слідують нормальному розподілу, не варто дивуватися, 

якщо волатильність виявиться дуже нестійкою. Причина в тому, що 

дисперсія стійка і кінцева тільки для нормального розподілу, а ринки 

капіталу, слідуючи постулату Мандельброта, підкоряються стійким 

розподілам Парето. 

Як свідчить практика, активні менеджери зазнають постійних невдач у 

боротьбі з ринком. Прихильники гіпотези ефективного ринку вказують на 

цей факт як на доказ ефективності ринку. Критики гіпотези ефективного 

ринку, зі свого боку, говорять, що ринок є просто результатом 

некомпетентності інвестиційних менеджерів, зокрема, їх невміння 

поводитися з кількісними оцінками. Не дивлячись на всі емпіричні 

дослідження, лише невелика частина яких розглянута вище, дебати щодо 

ринкової ефективності продовжуються. 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. В ситуації ризику люди демострують ознаки нераціональної 

поведінки, що проявляється в досить чітких закономірностях, доведених 

експериментально. Люди мають не обґрунтовану раціонально схильність 
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менше ризикувати за наявності прибутку, ніж при збитках; надають перевагу 

отриманню певного прибутку у невеликій сумі перед невизначеним 

прибутком набагато більшої величини, навіть якщо ймовірність успіху 

висока; схильні розділяти діяльність на різні напрями і поводитися з кожним 

із них незалежно, замість того, щоб оптимізувати ціле. 

2. Спроби підвищити раціональність поведінки в умовах ризику з 

допомогою логіки й математики виявились не дуже вдалими. З позицій 

формування теоретичних основ фінансової компетентності варто відзначити, 

що абсолютизація класичної теорії ймовірностей, яка базується на моделі 

азартних ігор, веде до спрощених поглядів на реальні економічні ситуації. 

Згідно з такими необґрунтованими спрощеннями, прогнозувати на 

ймовірнісній основі можна лише хід масових подій. Однак в наукових і 

практичних дослідженнях гостро постала необхідність використовувати й 

розвивати вміння людини оцінювати унікальні явища, які виходять за межі її 

попереднього досвіду. 

3. Сучасний інформаційний вибух збільшує не тільки кількість 

інформації, але й ту її частку, яку люди не усвідомлюють. У результаті 

окремий індивід більше знає, ніж розуміє. Проте людина стоїть перед 

необхідністю ухвалення рішень. У зв’язку з цим, виключно важливим стає 

уміння ухвалювати принаймні задовільні рішення за умов неповної чи 

сумнівної інформації, особливо в нестандартних ситуаціях. Емоції несуть у 

собі величезний пласт інформації, використовуючи яку, люди можуть діяти 

значно ефективніше. 

4. В контексті фінансової безпеки інститут банкрутства тісно 

пов’язаний з поняттям слабої ланки й дилемою її ліквідації чи посилення у 

разі суспільної необхідності. Банкрутство підприємств має регулюват держава 

через проблему інформаційної неповноти контрактів і негативний вплив 

фінансово неспроможних суб’єктів господарювання на розвиток економіки 

країни загалом. 



 209 

5. Можна стверджувати, що розрив зв’язків – це одне із найважливіших 

джерел ризику. Також ризик з’являється через невідомий характер утворення 

нових зв’язків. Саме в ігноруванні відсутності постійних зв’язків між 

економічними величинами полягає основний недолік будь-якого кількісного 

підходу до економічних проблем. Досить узагальнено й наближено можна 

стверджувати, що тоді як між тіснотою зв’язку та рівнем ризику існує 

обернена залежність, то між кількістю реальних і потенційних зв’язків 

системи, з одного боку, й рівнем ризику, з іншого, – залежність пряма. 

6. Сучасна глобалізація характеризується не стільки тіснотою, 

стабільністю, якістю зв’язків між діловими одиницями, скільки зростанням 

кількості та рівня мінливості цих зв’язків. На цьому тлі різко виділяється 

постійний характер залежності фінансового стану ділових одиниць по всьому 

світу від курсів невеликої кількості вільноконвертованих валют. Тому в 

роботі запропоновано систему критеріїв оцінки компетентності трейдерів на 

ліквідних фінансових ринках, яка дає змогу обґрунтувати мінімально 

необхідну частку правильних прогнозів та порівняти із нею фактичні 

результати діяльності трейдера з урахуванням мінливості цін фінансових 

інструментів, трансакційних витрат, стратегії учасника ринку. 

7. Дослідження свідчать про те, що зміни цін на фінансових ринках 

не відповідають нормальному розподілу. Якщо ж величини цих змін не є 

нормально розподілені, тоді чимало методів статистичного аналізу, 

зокрема, такі способи діагностики, як використання коефіцієнтів кореляції, 

є дуже ненадійними. Виходячи з висновку про те, що величини змін цін не 

відповідають нормальному розподілу, існує можливість, що волатильність 

ринку дуже нестійка. Тому застосування моделі випадкових блукань до 

зміни ринкових цін видається сумнівним. 

Основні результати розділу опубліковано в наукових працях автора [144; 

145; 147; 150; 159–161; 262; 288]. 
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РОЗДІЛ 4 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАГРОЗ ФІНАНСОВІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ В 

УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

4.1. Передумови розгортання та заходи подолання сучасних фінансових 

криз 

 

Характерною рисою кризових явищ є невідповідність інтересів різних 

осіб і ресурсів для їх задоволення. Механізми виникнення таких 

невідповідностей мають свої особливості у різний час і залежно від країни 

[23]. Проте можна виділити деякі глобальні чинники кризових явищ [143; 

164; 288], а кризові невідповідності розділити на диспропорції цін та обсягів. 

Діагностика та прогнозування кризових явищ вимагають урахування 

широкого кола показників, аналітична значущість і критичні величини яких 

залишаються дискусійними. Низку індикаторів, що характеризують різні 

аспекти фінансової безпеки України, наведено в додатках Р і С. 

Проблеми обґрунтування форм і рівня втручання держави в економіку 

протягом кризових періодів найімовірніше не мають універсального 

вирішення [9; 23; 155; 206]. Внесок науки в антикризове регулювання 

економіки може полягати у фіксуванні й описі типових методів і стратегій, 

моделей процедур банкрутства, аналізі досвіду їх застосування у різних 

країнах. Практичний вибір шляхів подолання криз вимагає врахування 

досить широкого кола чинників конкретної ситуації та пов’язаний зі значним 

ризиком. Системні банкрутства актуалізують питання щодо виявлення 

сильних і слабих ланок економіки, дилему щодо ліквідації чи 

реструктуризації низки суб’єктів господарювання. 

Економічні системи різних країн й уся світогосподарська система час 

від часу зазнають кризових явищ різної глибини. Приміром, причиною кризи 

2008 р. прийнято вважати кризу іпотечного кредитування в США. Таке 

пояснення досить логічне. Проте можна зробити припущення, що іпотечна 

криза в США сама є наслідком певних дій фінансових кіл, які, у свою чергу, 
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були продиктовані загрозою зовсім іншої кризи, яка загрожувала долару 

США, й була би набагато гострішою саме для цієї валюти. На інших країнах 

та, глибша, криза теж би відобразилась, хоча й не так відчутно, як на самих 

Сполучених Штатах [159, с. 226–227]. Цілком має право на існування 

гіпотеза, що найвпливовіші фінансисти світу задля уникнення 

несприятливішої для них кризи, цілком могли влаштувати контрольовану і 

менш глибоку кризу, щоб запобігти неконтрольованому падінню курсу 

американського долара. 

Економіка США досить успішно функціонує, значною мірою, завдяки 

тій обставині, що американський долар для багатьох країн є резервною 

валютою. Це дає значні переваги американській економіці у порівнянні з 

іншими. У свою чергу, привабливий образ американської економіки сприяє 

популярності долара США. Тобто, американська економіка і долар США 

взаємно підтримуються. Тому більшість країн здійснює значну частину 

міжнародних розрахунків саме в доларах. І чим більше доларів обертається у 

світі, тим більше грошей ФРС США може надрукувати, без особливого 

ризику знецінення своєї валюти. Це дещо суперечить класичному закону 

грошового обігу, згідно з яким зростання грошової маси без товарного 

забезпечення веде до знецінення грошей. Щодо долара США, то саме його 

поширеність і забезпечує популярність цієї валюти, а отже, і її стабільність, 

зумовлену більше психологічними, ніж економічними чинниками. Однак 

надмірна поширеність, все ж таки, може стати чинником знецінення долара. 

Проте якщо емітувати долари обережно, невеликими обсягами, що більш-

менш відповідають зростанню міжнародного торгового обігу й приросту 

заощаджень у світі, то значна інфляція США не загрожує. Враховуючи 

також, що в багатьох країнах долар є резервною валютою, яку 

нагромаджують, а не використовують у торговельних операціях, його можна 

емітувати навіть значно більше, ніж зростають обсяги світового 

міжнародного товарообігу. 

В результаті економіка США може одержувати додаткові ресурси в 
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обсягах, що відповідають зростанню світового торгового обігу або навіть 

більших, лише за рахунок емісії. У відповідних фінансових кіл не виникало 

би проблем, якби світовий ВВП в абсолютному вираженні не так суттєво 

відрізнявся б від ВВП США. За існуючої ж різниці зовнішній борг США 

перевищив усі допустимі межі, у зв’язку з чим законодавство США 

періодично змінюють, щоб уникнути так званого “технічного дефолту”. 

Можна емітувати менше доларів, щоб зовнішній борг не виходив за певні 

межі. Але в цьому разі відбулося б одне з двох: або долар почав би рости по 

відношенню до інших валют, а це погіршило б становище експортерів з 

США, що, у свою чергу, призвело б до погіршення і без того несприятливого 

зовнішньоторговельного балансу цієї країни, або долар почали б заміщати 

інші валюти. Це загрожує падінням доходів ФРС від емісії, чого впливові 

фінансисти уникають, тому законодавці США змінюють закон. 

Щоб краще висвітлити зв’язок зовнішнього боргу США із обсягами 

доларової маси в світі, і чому ця країна змушена брати у борг за кордоном, 

необхідно врахувати ще деякі обставини. Звичайно, США могли б і не 

позичати кошти у зовнішніх кредиторів. Вони самі ж випускають ті гроші, 

які потім беруть у позику, що ніби нерозумно. Але величезна маса доларів у 

світі виходить з під контролю фінансової влади США. Ця маса, головним 

чином, задіяна у міжнародних розрахунках. Проте міжнародна торгівля 

схильна до істотних коливань обсягів, що час від часу призводить до 

тимчасового вивільнення суттєвої частки доларової маси. Цю масу 

надлишкової валюти треба якось зв’язувати, щоб вона не потрапляла на 

валютні ринки, оскільки це призводило б до значних коливань курсу долара 

відносно інших основних валют світу. 

Зазвичай, тимчасово вільні гроші спрямовують на депозити. Але гроші 

на депозитах теж виходять на фінансові ринки, оскільки банкам треба кудись 

їх вкласти, аби мати змогу сплачувати проценти за депозитами. Однак у 

світовому масштабі при надмірній доларовій масі цей варіант реалізувати 

проблематично. Тому американський уряд і великі фінансові інститути США 
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змушені вдаватися до зарубіжних запозичень. В результаті надмірна маса 

доларів опиняється знову в США, а власники значних доларових сум стають 

тримачами різних облігацій американського походження. Ця маса доларової 

ліквідності, яка перебуває поза звичайним торговим обігом, стала такою, що 

перевищила обсяги зовнішнього боргу США. Відповідно, американськими 

облігаціями всю цю масу зв’язати вже не вдавалось. Це могло призвести до 

того, що курс долара зазнавав би різких кон’юнктурних коливань, які 

спричиняли б зниження довіри до долара і, як наслідок, його девальвацію. За 

деяких умов знецінення долара могло бути дуже різким. Тобто, якби США 

віддали усі свої борги, долар девальвував би на значну, але точно не 

прогнозовану величину. 

Найімовірніше, що світові фінансові кола давно передбачали таку 

ситуацію, і готувалися до неї наперед. Серед двох можливих стратегій: 

зниження рівня запозичень і зменшення кількості долара в обігу вони обрали 

другу. Тобто, їх завданням було вилучення зі світової економіки незадіяної в 

міжнародній торгівлі доларової маси. Це дало б змогу понизити зовнішнє 

боргове навантаження на бюджет США. Для цього деякі активи продавали за 

завищеною ціною, а потім власники цих активів були поставлені перед 

фактом втрати вартості своїх вкладень. Схема була рівноцінна тому, щоб 

набрати боргів якнайбільше і просто не повернути гроші. Але відповідні 

зобов’язання не повинні бути державними чи забезпеченими державною 

гарантією, що означало би вже дефолт країни, економіка якої є основою 

довіри до світової валюти. А це світовим фінансистам не вигідно допустити. 

Тому інструментами запозичень стали цінні папери приватних банків, але в 

дуже великій кількості. Їм присвоювали високі рейтинги, які згодом 

виявились “помилковими”. У результаті махінацій впливових фінансистів 

епіцентр кризи опинився в Європі. Це знизило привабливість євро, але не 

долара. 

Ще одним чинником зв’язування надмірної доларової маси є ринок 

деривативів. Похідні фінансові інструменти використовують для хеджування 
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ризиків або спекуляцій. Європейські й американські регулятори фінансового 

ринку стурбовані тим, що похідні інструменти можуть спровокувати 

системний збій фінансової системи. Позиції на позабіржовому ринку 

похідних інструментів станом на 30 червня 2011 р. оцінювали сумою 

708 трлн. дол. США. Водночас світовий ВВП приблизно оцінювали сумою 

63 трлн. дол. США [275]. 

Фінансові диспропорції ускладнюють ситуацію в реальному секторі 

економіки. Можливо, однією із першочергових проблем економічної 

політики у світі на сьогоднішній день є проблема оздоровлення економік 

країн після розгортання криз, а також забезпечення підтримки такого 

оздоровлення. Чимало країн зіткнулись із системним банкрутством внаслідок 

різких девальвацій і значного зростання процентних ставок. Різні перехідні 

економіки зіштовхнулись із подібними проблемами, хоча й корені системних 

банкрутств у них можуть бути цілком різні. Законодавство про банкрутство, 

розроблене з метою регулювання окремих банкрутств не підходить для 

розв’язання проблем, які виникають у ситуаціях системного банкрутства. 

Деякі із очевидних причин, які пояснюють такий стан справ наведені нижче 

[160, с. 243–253]. 

При банкрутстві окремого підприємства доречно припустити, що на 

даному підприємстві були помилки з боку менеджменту. В ситуації ж 

системного банкрутства такі припущення повністю втрачають сенс. Якщо б, 

наприклад, процентні ставки зросли до 40% чи вище, чимало фірм із 

ефективним менеджментом могли б збанкрутувати. 

Коли банкрутує окреме підприємство, то, зазвичай, з’являється значна 

кількість пропозицій від альтернативних управлінських команд. Коли ж 

половина фірм в економіці банкрутує, стає просто неможливо замінити всіх 

менеджерів. Така ситуація слугує аргументом на користь збереження 

існуючого управлінського персоналу. У деяких випадках можна отримати 

переваги, запозичуючи управлінські навики, а не міняючи персонал. 

Зовнішні менеджери, ймовірно, не зможуть до кінця зрозуміти ситуацію, яка 
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склалась у межах країни. Однак переваги можна отримати, комбінуючи 

міжнародний досвід із національними знаннями. Поєднання цих двох 

складових стало одним із основних джерел потенціалу розвитку 

східноазійських економік упродовж останніх десятиліть. Дивовижні 

досягнення цих економік упродовж значного періоду часу свідчать про 

вагомий управлінський хист. Немає жодного переконливого випадку, що 

продаж корпорацій іноземним власникам буде загалом збільшувати рівень 

продуктивності або темп росту. 

Коли мають місце системні фінансові труднощі, з’ясування величини 

чистого капіталу фірми або реальне оцінювання фінансових вимог 

ускладнюються. Це відбувається тому, що значна частина активів ділової 

одиниці може бути у формі вимог до інших фірм, які, у свою чергу, є 

банкрутами. Крім того, передача активів для погашення претензій, зазвичай, 

проблематична, оскільки кредитори, які теж стурбовані своїми власними 

фінансами та реорганізацією, можуть мати обмеження на їхні дії, так як у 

випадку з банками, в діяльність яких втручаються органи регулювання. 

Зазвичай, значні ресурси залучають для розв’язання проблем окремих 

банкрутств. Придатність традиційного підходу, з його значним залученням 

фахівців і радників (бухгалтерів, юристів, фахівців з питань 

реструктуризації), є предметом серйозного сумніву у ситуації, коли половина 

чи більше фірм має справу із неплатоспроможністю. В такому разі можливий 

дефіцит юристів з питань банкрутства та іншого кваліфікованого персоналу. 

Найважливішою проблемою є те, що навіть у найкраще відпрацьованих 

і добре налагоджених механізмах банкрутства, відповідні процедури часто є 

затяжними. Наприклад, незважаючи на вдосконалення, яке стало можливим 

завдяки проведеним у 1978 р. реформам у США, часовий період для 

типового (реорганізаційного) банкрутства складає приблизно два роки [267]. 

Такі затримки потребують значних витрат, з яких прямі (судові й 

адміністративні) складають, зазвичай, меншу частину. Непрямі витрати, які 

пов’язані із процедурою банкрутства, набагато більші. Важлива складова 
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непрямих витрат стосується послабленої можливості ведення господарської 

діяльності. Постачальники стають менш лояльними, вимагаючи більш 

стислих термінів оплати, у той час як проблемні підприємства зазнають 

великих ризиків недопостачання, зменшення і скасування замовлень. До того 

ж соціальні витрати, пов’язані із процесом банкрутства, можуть суттєво 

перевищити всі інші витрати в ході системного банкрутства. 

Банкрутство окремого підприємства, зазвичай, не впливає на 

макроекономічні наслідки. Дуже рідко окрема фірма є настільки великою, 

щоб такі наслідки настали. У ситуації ж системного банкрутства 

макроекономічні наслідки стають першочерговими. Затримка у розв’язанні 

проблематики окремого банкрутства може призвести не тільки до втрат у 

виробництві продукції упродовж періоду втручання, але й, у гіршому разі, до 

знецінення активів, або навіть до їх ліквідації. Коли велика кількість фірм 

перебувають у стані невизначеності, безробіття зростає, фінансові 

(банківські) установи негативно реагують на можливі ризики. Як наслідок, 

формується замкнутий цикл проблем. Оскільки постачальники і замовники 

залишаються у невизначеності, фірми не можуть виконувати свої власні 

зобов’язання навіть тоді, коли вони все роблять правильно. Для самозахисту 

фірми повинні скорочувати обсяги виробництва, використовуючи запаси і 

припиняючи наймання робітників, прискорюючи тенденцію загального 

економічного спаду. 

Корпоративна реструктуризація – це процес, який дає змогу відокремити 

ті фірми, які можуть вижити і в подальшому вести успішну діяльність, від тих, 

які не відповідають новим викликам ринку і нездатні адаптуватися до них. 

Уряд відіграє незначну роль у процесах корпоративної реструктуризації, а 

саме, є гарантом такого економічного середовища, в якому ресурси можуть 

бути перерозподілені при мінімальних витратах. Однак, коли криза стає 

системною, виникає небезпека її самозміцнення. У такому разі загострюються 

проблеми, які можна поділити на декілька типів. Фірми можуть мати кілька 

стимулів до реструктуризації, насамперед, те, що наявність інших проблемних 
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фірм-споживачів, може різко знизити попит на їхню продукцію. Крім того, 

проблемні фірми неспроможні повернути свої борги, що негативно 

відображається на ситуації у фінансових інститутах країни. Фінансові 

установи, у свою чергу, обмежують надання нових позик, що є вкрай 

необхідними для підтримки й санації тих секторів економіки, на продукцію 

яких існує реальний попит. Разом з тим, неплатоспроможними можуть стати й 

фінансові інститути, зменшуючи стимул позичальників до повернення 

наданих їм раніше позик. Зрештою, така ситуація негативно вплине й на 

судову систему, яка буде перевантажена справами про банкрутство. 

Одна зі стратегій виходу із кризи полягає в економічному відродженні, 

для якого, у першу чергу, треба запровадити обмеження щодо потреб і 

нарощувати грошові потоки підприємств, а вже через них і здатність фірм до 

повернення боргу. Збільшені урядові видатки можуть бути використані для 

заохочення такого відродження, однак наявні фінансові обмеження можуть 

мінімізувати такі видатки, особливо в часи системної кризи. Відродження 

може також бути наслідком нарощування обсягу експорту. 

Чимало підприємств зазнають труднощів не тільки через кризу в 

економіці, але й через непродумані, надмірно ризиковані інвестиційні 

рішення керівництва цих фірм. Досвід свідчить, що проблеми таких 

підприємств і фінансових інститутів зберігаються упродовж значного періоду 

часу, стаючи фактором відновлення економічних криз у майбутньому. 

Зважаючи на це, наступний набір альтернатив для виходу із замкненого 

кола фінансових труднощів компаній охоплює сукупність ринкових заходів, 

які не потребують жодних фіскальних планів. За даного підходу, уряд лише 

встановлює набір правил, згідно з якими кредитори та їхні боржники 

домовляються про врегулювання боргових вимог децентралізовано. Ці 

системи включають: правила, якими керуються в ході стандартних процедур 

реструктуризації та банкрутства; розширені заходи для розв’язання питань 

боргових вимог через спеціальні правила або через переконання, які 

доповнюють існуючі процедури банкрутства; зниження бар’єрів на шляху 
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передавання права власності й перерозподілу ресурсів, включаючи 

ліберальніші прямі іноземні інвестиції, злиття і придбання, та більшу 

мобільність ринку праці; процес так званого “супербанкрутства”, що ще раз 

змінює стимули для реструктуризації боргових вимог [270]. 

Загальною особливістю цих децентралізованих підходів, чи то 

стосується стандартних, керованих кредитором процедур позасудового 

урегулювання боргових вимог, чи заснованих на ринкових засадах заходів 

урегулювання боргових претензій, чи процедури супербанкрутства 

(примусового конвертування боргу в акції) як підходу, що змінює стимули 

щодо реструктуризації, є впевненість у їхніх стимулюючих і штрафних 

ініціативах у ході реструктуризації, які ефективніші, ніж фіскальні урядові 

стимули. Однак, у деяких випадках, коли економічне оздоровлення і 

вдосконалені реструктуризаційні стимули є недостатніми, уряд має бути 

готовим прийняти на себе фінансові зобов’язання проблемних фірм або 

забезпечити інші форми підтримки для того, щоб допомогти фінансовому чи 

виробничому сектору. Проблема полягає у встановленні того рівня, до якого 

уряди повинні були б здійснювати свою регулюючу функцію щодо 

проблемних фінансових інститутів. Там, де уряди витрачають фіскальні 

ресурси та приймають на себе невиконані боргові зобов’язання щодо позик, 

вони також прагнуть повернути деяку частину цих ресурсів через 

централізоване управління активами проблемних компаній. 

Фінансові кризи породили низку важливих питань про роль урядів у 

запобіганні та пом’якшенні критичних ситуацій, які пов’язані із фінансовими 

труднощами. Дії уряду щодо допомоги певним компаніям і фінансовим 

інститутам породжують справедливі суперечки про те, як оподатковувати ці 

компанії та інститути в майбутньому для обслуговування державного боргу. 

Урядові інтервенції породжують занепокоєння також і тим, що суб’єкти 

господарювання приватного сектору почнуть очікувати аналогічної допомоги 

в майбутньому й будуть схильні до необережної ділової поведінки, що стане 

вагомим фактором розвитку майбутніх криз. 



 219 

Однак, якщо б уряди не вдавались до жодних дій, значна кількість 

суб’єктів господарювання могла б залишатись у скрутній фінансовій ситуації 

упродовж тривалого періоду часу, що спричинило б вагомі та соціально 

неприйнятні втрати у виробничій сфері й сфері зайнятості. Ця дилема 

привела до пошуку тих заходів, які б автоматично вводили в дію механізм 

організованої допомоги для розв’язання проблем, пов’язаних із системними 

фінансовими труднощами. У багатьох країнах ці механізми зазнають 

постійних змін, оскільки уряди постійно переглядають як закони про 

банкрутство, так і ті, які пов’язані з ними. 

У ситуації системної кризи першим завданням урядів є визначення 

правил, які б вели до ефективних індивідуальних заходів реструктуризації. У 

разі, коли ці приватні ініціативи виявляються неефективними для належного 

розв’язання фінансових проблем, наступним завданням уряду є забезпечення 

прямої допомоги. Однак пріоритетність цих завдань не є очевидною. 

Наприклад, аналітики інтенсивно дискутують про рівень, до якого надмірно 

проборжниковий або прокредиторський механізм регулювання банкрутства 

посилює фінансові кризи. Дана площина диспуту охоплює і питання про те, 

чи пряма підтримка уряду допомагає у подоланні фінансових криз, чи тільки 

прискорює настання наступних криз. 

Також важливою складовою залучення уряду до подолання фінансових 

криз є сприятлива для нього можливість подати до розгляду пакет реформ, 

щодо яких політично незацікавлені групи виявляться у безвихідному 

становищі. У той час як повернення до життя проблемних компаній і банків є 

завданням першочергового значення для політиків у часи фінансових 

труднощів, такі періоди можуть також забезпечувати сприятливу можливість 

для прийняття законів і проведення правових реформ, які підсилять 

довготермінові складові економічного зростання. 

Деякі дослідження надають важливі орієнтири для довготермінового 

вдосконалення правил і процедур механізму банкрутства. Однак, у той час як 

процеси банкрутства є критичним доповненням до інших ініціатив, вони 
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відіграють обмежену роль у подоланні криз на проблемних ринках. Це 

пояснюють тим, що час для встановлення ефективних правил банкрутства і 

відповідних інституцій в економіці обмежений конкретними умовами в 

момент їхнього впровадження. 

Існують різні підходи до подолання системних фінансових труднощів. 

Зокрема, деякі рекомендації стосуються тієї ролі, яку повинен відігравати 

уряд, допомагаючи при розв’язанні проблем погашення боргових вимог 

через позасудові угоди, які нерідко ефективно замінюють процедури 

банкрутства. Інші рекомендації стосуються ринкової реструктуризації за 

допомогою злиття і придбання компаній-боржників, а також забезпечення 

можливостей широкої участі іноземних інвесторів у цих процесах. Зрештою, 

коли ні процедури банкрутства, включно із тими, які скеровані на подолання 

системних труднощів, ні ринкова реструктуризація за допомогою злиття і 

придбання проблемних фірм не є достатніми, уряд повинен бути готовим 

погодитись із певними фінансовими втратами, пов’язаними із ліквідацією 

проблемних фірм і банків. У даному контексті зростає роль централізованого 

управління майном неспроможних компаній-боржників, а також інших форм 

урядової підтримки. 

Досвід деяких країн свідчить, що залежність від економічного 

оздоровлення, а також від більш дієвих стимулів і жорсткіших штрафів, як і 

прийняття урядом на себе боргових зобов’язань, співіснують у комплексі. 

Тому зосередження виключно на економічному оздоровленні є 

невиправданим. У той час як країни Східної Азії брали переважно участь у 

програмах фіскальних стимулів, Японія надала перевагу оздоровленню, 

керованому попитом у поєднанні із фіскальним стимулюванням, яке 

виступало важливим елементом системи заходів економічного оздоровлення. 

Крім добре проведеної реформи кодексу з питань банкрутства, урядовці 

Японії застосували стимули щодо зростання трудової мобільності, а також 

полегшили процедури злиття і придбання компаній. Перш за все, дані 

ініціативи усувають бар’єри для проведення злиття чи поглинання, 
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наприклад, питання щодо більшості, яка необхідна для прийняття правлінням 

проблемної компанії рішення про дозвіл злиття її з іншою компанією. 

Результатом став ріст кількості злиттів і поглинань японських фірм як 

внутрішніх, так і міжнародних. У короткому періоді ці події є болісними для 

працівників тих компаній, які стають об’єктами поглинань, і для економіки 

загалом. Однак такий спосіб реструктуризації дає кращу надію на 

відродження і довгострокову ефективність корпоративного і фінансового 

секторів економіки. Підхід же, який базується на фіскальних стимулах, 

спричиняє лише зростання державного боргу за наявності небагатьох 

довгострокових переваг. Тобто, дієвість тільки одного фактора економічного 

оздоровлення для подолання системної кризи має обмежений характер. 

У будь-якому разі, уряд встановлює певні правила для подолання 

проблемних боргових ситуацій, які заохочують урегулювання претензій і 

полегшують передачу права власності й перерозподіл ресурсів. Роль уряду в 

ситуації системної кризи може відрізнятися від його стандартних функцій 

щодо рівня втручання у ситуацію і швидкості, з якими діє цей уряд, а також 

щодо тривалості тимчасової дії жорсткіших правил для заохочення 

реструктуризації. Крім того, деякі суттєві реформи, наприклад, ті, які 

стосуються корпоративного управління, лібералізації прямих іноземних 

інвестицій, злиття і придбання компаній, можуть бути проведені упродовж 

періодів системної кризи. Така політика реформ не є незвичною, і криза 

часто є найкращим шансом провести важку структурну реформу. 

Незважаючи на те, що існують різні шляхи впливу уряду на заохочення 

реструктуризаційних процесів, у конструюванні відповідних схем головну 

відповідальність повинні брати на себе безпосередньо боржник і його 

кредитори [279]. Одним зі шляхів розв’язання боргових проблем є керована 

кредитором добровільна позасудова процедура врегулювання боргових 

претензій із боржником. Ці добровільні розробки мають відрізнятись залежно 

від типу боржника, наприклад, його величини (мала чи велика фірма). Ще 

однією ознакою поділу добровільних розробок є структура кредиторів, 
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наприклад, кількість забезпечених кредиторів по відношенню до кількості 

незабезпечених. Існують й інші критерії класифікації цих розробок. Однак у 

всіх цих випадках офіційний механізм банкрутства є базовим. Боржники 

можуть завжди вийти із позасудових переговорів, як тільки помітять, що 

правові процедури механізму банкрутства більш сприятливі для них. Як 

наслідок, добровільні розробки мали певний успіх лише у тих країнах, де 

формальний механізм банкрутства був громіздкий через недоліки у структурі і 

слабку судову систему. 

Брак акціонерного капіталу і бар’єри щодо мобільності ресурсів 

можуть також загнати у глухий кут реструктуризацію приватного сектору. 

Тоді як попередні власники не здатні вирішити свої проблеми, передача 

компанії новим власникам може стати найкращим рішенням у контексті 

збереження принаймні частини вартості ресурсів. Фінансові труднощі також 

сигналізують про те, що ресурси проблемних фірм можуть бути використані 

краще в інших сферах економіки. Деякі уряди тепер дозволяють передачу 

активів неплатоспроможного боржника для урегулювання його боргових 

зобов’язань. Також були лібералізовані режими іноземного інвестування, 

стало легше проводити злиття і придбання проблемних компаній. 

Злиття і придбання відбувались, головним чином, у тих сферах, де 

проблеми були найбільші. До них належать оптова і роздрібна торгівля, 

транспортні перевезення, нерухомість і фінансовий сектор. Дослідники 

зауважили, що придбання фірм іноземцями можуть проходити як дешеві 

розпродажі, які мають наслідком передавання багатства із кризових 

економік. Злиття і придбання компаній роблять цілком ймовірною подальшу 

інтеграцію цих економік у глобальну світову економіку. Однак варто 

зауважити, що проблеми неспроможних фірм лежать глибоко у структурі 

минулих інвестиційних і фінансових рішень і, як наслідок, вплив хвилі 

злиттів і придбань компаній можна буде помітити лише згодом. 

Звичайні конструкції банкрутства і реструктуризації не могли б бути 

достатніми без координації розв’язання проблем і врахування слабих ланок 
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вже існуючих конструкцій. Вперше використані під час кризи в Мексиці і 

розширені в контексті подолання кризи у Східній Азії, правила, які 

регулюють банкрутство можуть бути поєднані з так званими Лондонськими 

правилами, які залучають посилені механізми стимулювання боржника і 

кредиторів домовлятись про реструктуризацію [292]. Лондонські правила є 

принципами для корпоративної реорганізації, які спочатку були анонсовані у 

Великобританії на початку 1990-х рр.. Оскільки Лондонські правила не були 

призначені для регулювання систематичних корпоративних проблем, країни 

намагались посилювати їх різними способами. Згадані вище посилення мали 

наслідком схвалення більшістю фінансових інститутів цих позасудових 

можливостей, узгоджених із торговельним правом. У тих випадках, де це 

мало місце, угоди, досягнуті більшістю кредиторів могли поширюватись на 

інших кредиторів без проходження формальних судових процедур. 

Формальний арбітраж із визначеними крайніми термінами інколи може бути 

складовою частиною угоди. З таким арбітражем позасудова система не 

повинна покладатись значною мірою на формальний судовий процес для 

того, щоб вирішити суперечки, а також економити на пов’язаних з таким 

формальним розв’язанням значних затратах і затримках. Крім того, деякі із 

підходів передбачають специфічні штрафні санкції, які можуть бути 

накладені за невиконання крайніх термінів зобов’язань. 

Найдалекосяжніші пропозиції для збільшення частки 

реструктуризаційних процесів можна виразити у процедурі 

супербанкрутства, що є тимчасовим інструментом, який потрібно 

використовувати, коли країна зіштовхується із системним банкрутством. 

Таке банкрутство, у свою чергу, є наслідком значних макроекономічних 

прорахунків, що порушують стабільність. Основним моментом у процедурі 

супербанкрутства є те, що менеджмент проблемної компанії автоматично 

залишається при управлінні нею і змушений конвертувати борг в акції. 

Існування такого принципу банкрутства, ймовірно, матиме наслідком вищі 

процентні ставки в нормальні (некризові) часи, що підвищить моральний 
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ризик неефективного управління. Однак при системній кризі 

супербанкрутство може зберегти вартість фірми як цілісного комплексу, 

попереджуючи надто багато ліквідаційних процедур, зберігаючи наявних 

менеджерів, які часто найкраще знають як саме діяти, щоб вивести фірму з 

кризи. Важливе питання полягає в тому, коли саме звертатись до 

реорганізаційної процедури, тобто коли саме криза набуває системного 

характеру, і хто має повноваження для того, щоб зобов’язувати до такого 

призупинення платежів. В такому разі треба взяти до уваги 

загальноекономічні фактори, оскільки ресурси часто концентруються на 

кризових ринках, і деякі боржники могли б отримувати непропорційну 

вигоду від призупинення платежів. 

Досвід країн Східної Азії свідчить, що прийняття тимчасових процедур 

супербанкрутства непотрібне. Корпорації і банки повільно просуваються в 

напрямі реструктуризації невиконаних боргових зобов’язань, в надії на те, 

що економічне оздоровлення може усунути потребу у списанні частини 

боргів (для банків) чи потребу у відмові від контрольної частки акцій (для 

великих акціонерів). Однак, деякі фірми у країнах Східної Азії були 

передчасно ліквідовані, частково, через те, що діючий механізм банкрутства 

часто був неефективним. Коли оздоровлення економіки таки дійсно 

відбулось у 1999 р., певна частка фірм вже була ліквідована або ж пройшла 

крізь сито процедур банкрутства, і жодних суттєвих втрат через відсутність 

процедури супербанкрутства не відбулось. Хіба що аналітики сперечались 

щодо того, що надто великій кількості фірм було дозволено продовжувати 

працювати надто довго, і, що власники акцій взяли на себе надто малу частку 

витрат у ході реструктуризації. 

Використання урядових коштів – найскладніший аспект 

реструктуризації. У принципі, уряди не повинні були б платити за помилки 

приватних компаній і фінансових інститутів. Однак необхідність відновити 

економіку може змусити уряд до цього кроку. Урядова підтримка повинна в 

такому разі стати частиною найефективнішого або найнеобхіднішого підходу 
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до подолання системної кризи. Зокрема, уряди часто мають договірні 

зобов’язання. Наприклад, страхуючи вкладників чи даючи загальні гарантії 

щодо стабілізації фінансової системи і відновлення довіри до неї. В таких 

ситуаціях ключове питання, яке постає перед урядом, стосується швидкості 

його дій. Він може визнавати свої зобов’язання, однак затримувати 

використання урядових фондів, не вживаючи відповідних заходів щодо 

фінансових інститутів. 

За іншим сценарієм, уряд може взяти на себе певні фінансові втрати, 

яких вимагає процес реструктуризації банків. Досвід свідчить про те, що хоча 

стриманість при регулюванні є фінансово привабливою позицією у 

короткому періоді, однак може призвести до значних втрат у майбутньому. 

Набутий досвід полягає в тому, що, беручи на себе певні витрати на ранніх 

стадіях, уряди можуть допомогти зупинити тривалу кризу. Для того, щоб 

досягти успіху, сильні реструктуризаційні стимули і додаткові реформи 

повинні супроводжувати урядову підтримку. Така політика, значною мірою, 

дає змогу запобігти повторенню фінансової кризи. 

Існують різноманітні підходи щодо взяття урядом на себе фінансових 

збитків у банківській системі. Вони включають прямі вливання капіталу чи 

субординованого боргу, умови розподілу збитків за рахунок об’єднання 

активів, надання урядових позик або розміщення депозитів. Кожен з них має 

свої переваги й недоліки. 

Порівняно недавно країни почали використовувати механізм 

державних компаній з управління активами неплатоспроможного боржника 

(АМСs) [296; 298]. На жаль, ефективність, АМСs у подоланні системної 

банківської кризи є сумнівною, оскільки звіти, у кращому разі, висвітлювали 

змішані результати. Розрізняють два основних типи АМСs. Перший тип має 

на меті допомогти пришвидшити корпоративну реструктуризацію, в той час 

як другий тип має на меті розпорядження майном, придбаним урядом чи 

переданим йому в кризові часи. Останній тип відомий як механізм для 

швидкого переведення прав на управління активами. Обидва типи 
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корпоративної реструктуризації, пов’язані із процедурою АМСs (за винятком 

Швеції), не досягли своїх вузьких цілей прискорення корпоративної 

реструктуризації. Це дає підстави зазначити, що процедура АМСs рідко 

виявляється задовільним інструментом для прискорення корпоративної 

реструктуризації. Тільки шведський варіант процедури централізованого 

управління активами неплатоспроможних компаній (АМСs ) виявився 

успішним у ході управління їх реструктуризацією. У Мексиці, Філіппінах, 

Іспанії і США уряди запровадили агентства швидкого переведення прав на 

управління активами. Механізм швидкого переведення прав на управління 

активами діяв дещо краще у двох із чотирьох таких агентств, а саме в Іспанії 

та США, досягаючи поставленої мети. 

Однак досягнення цілей навіть при застосуванні АМСs потребувало 

позитивного впливу багатьох чинників. До цих чинників належать: 

професійний менеджмент, політична незалежність, якісна ресурсна база, 

відповідне фінансування, адекватний механізм банкрутства, закони, які б 

позбавляли боржника права викупу заставленого ним майна, надійна 

інформаційна й адміністративна системи і прозорість у діях. Можливо, 

найважливішим чинником є політична воля уряду. Успіх буде також більш 

ймовірним, якщо придбане майно є, головним чином, нерухомістю. 

Прикладом іншої форми урядової підтримки є Реконструктивна 

(санаційна) фінансова корпорація в США (US RFC) [269]. US RFC, яка 

функціонувала з 1932 до 1957 р., піклувалась про позики, інвестувавши 

понад 40 млрд. дол. США у 5685 банків (40% усіх банків із застрахованими 

депозитами у США). Спочатку думали, що ці банки є неліквідними, але до 

1933 р. виявили, що вони були неплатоспроможними і потребували закриття 

чи надання їм додаткового капіталу. Втім, була запроваджена програма 

привілейованої акції (RTC – preferred stock program). Застосування програми 

RTC для підтримки банків було обмеженим, і щоб отримати доступ до неї, 

банки мали погодитись на обмеження дивідендних виплат і спрямовувати 

свої доходи на викуп з обігу власних акцій, або, по суті, викуповувати 
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урядові позиції. US RFC, чиї акції були пріоритетніші за всі інші, могла 

володіти лише 49 % акцій банку, що давало більшої значимості приватним 

джерелам поповнення капіталу. Однак уряд повернув собі свій початковий 

капітал і не залишив нежиттєздатні банки у бізнесі. 

Країни часто вибирають поєднання різноманітних підходів, долаючи 

системну кризу. При подоланні кризи кінця 1990-х рр. із чотирьох країн 

Східної Азії (Індонезія, Республіка Корея, Малайзія і Таїланд) три 

користувались механізмом AMCs; всі використовували певні форми 

позасудового механізму; і більшість вживали після початкового періоду 

(приблизно року) фіскальні стимули і монетарну політику для сприяння 

економічному росту. Крім того, всі країни вдосконалили свої базові 

інституційні структури економіки для стимулювання приватних ініціатив, 

включаючи підвищення ефективності механізму банкрутства, 

корпоративного управління, лібералізацію вступу у володіння нерухомим 

майном та іншими способами. Подібно до того, уряд Мексики 

використовував як підхід АМСs, так і більш децентралізовані підходи для 

подолання фінансових труднощів у 1995 р.. Засноване на експорті зростання 

започаткувало оздоровлення економіки Мексики, хоча воно не розв’язувало 

банківських проблем. 

Як показують дослідження, внески окремих видів політики різняться у 

кожній країні. Подолання фінансових криз має відповідати специфіці країни. 

Системні кризи відрізняються за багатьма позиціями. Однією з них є 

масштаб даної кризи, особливо, обсяг неповернутих позик і рівень 

корпоративних труднощів. Іншою позицією є тип труднощів. Додатковими 

аспектами системних криз є: обсяги зовнішнього і внутрішнього боргу, як і 

суми акціонерного чи приватного боргу, що обмежують можливості 

отримання нових позик і ускладнюють реструктуризацію; якість початкової 

інституціональної структури і компетентність кадрів; макроекономічна 

політика; структура власності. Визначивши ці різні позиції, уряд повинен 

виробити власний підхід у кожному окремому випадку. 
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Важливо пам’ятати, що кризові явища перебувають у взаємозв’язку з 

різкими змінами структури цін в економіці. А ціла низка критеріїв прийняття 

фінансових рішень суттєво залежить від відносного рівня цін. Особливо 

чітко це проявляється при аналізі інвестиційних проектів на основі 

показників чистої теперішньої вартості, внутрішньої норми рентабельності, 

терміну окупності тощо. Адже ціни впливають на прогнозовані грошові 

потоки. Оскільки відповідність відносного рівня цін перебуває у 

взаємозв’язку із критеріями прийняття фінансових рішень, то маніпулювання 

цінами знижує ефективність економіки. Використання сумнівних або надто 

суб’єктивних критеріїв веде до неефективного розподілу фінансових ресурсів, 

рух яких зумовлює неадекватні цінові коливання на різних ринках. А такі 

коливання можуть посилати хибні сигнали іншим суб’єктам прийняття 

фінансових рішень. Тут прослідковується взаємний зв’язок рівнів якості 

концептуальної та фактичної інформації. Тому з системних позицій варто 

розглянути, наскільки сукупність фінансових важелів, особливо цінових, що 

використовуються діловими одиницями для оцінки ситуації чи впливу на неї, 

залежить від їх фінансової компетентності, і наскільки піддається 

маніпулятивним впливам. 

Створюючи можливості зниження ризику цінових коливань для 

хеджерів, діяльність спекулянтів може приймати суспільно небажані форми, 

пов’язані, зазвичай, з цілеспрямованим впливом на ціни фінансових 

інструментів та отриманням прибутку за допомогою незаконного 

використання при здійсненні операцій інсайдерської (службової) інформації. 

Дисбаланси між попитом і пропозицією нерідко є неминучим 

результатом неповноти або недостовірності наявної інформації. Але 

недостовірність інформації може бути як об’єктивно обумовленою, так і 

створеною штучно. У першому випадку спекулятивну діяльність варто 

визнавати виправданою, а в другому – дестабілізуючою і тому 

протизаконною. Великі біржові спекулянти давно засвоїли прийоми 

розповсюдження відомостей, які викликають вигідні для них зміни 
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ринкового курсу цінних паперів. Така практика іменується маніпулюванням 

біржовими курсами і повсюдно заборонена законом, але вона залишається. 

Час від часу спекулянтам вдається провести такі маніпуляції безкарно. У 1980-

х рр. в США та Англії було немало прикладів того, як курси акцій великих 

компаній раптом різко починали змінюватися, що було викликано чутками 

про майбутні поглинання або злиття. Чутки згодом не підтверджувалися. 

Важливо пам’ятати, що як головний чинник маніпулювання всіма 

ринками використовуюь ринок нафти, оскільки від цін на нафту залежить вся 

енергетика й транспорт. Тобто, в цінах усіх товарів тією чи іншою мірою 

врахована ціна енергоносіїв, і ціна нафти тут є визначальною. 

Оскільки ціни нафти найчастіше виражають у доларах США, країни-

експортери нафти вимагали більше доларів за барель, бо курс долара у 

довгостроковому вимірі падає. З початком торгівлі ф’ючерсами на нафту й 

утворенням двох головних центрів нафтових ф’ючерсних контрактів у 

Лондоні та Нью-Йорку, контроль над цінами нафти перейшов від ОПЕК до 

фінансової олігархії. Змінюючи ціни нафти, можна розхитувати всі ринки 

одночасно, і разом з ними розхитувати економіку всього світу. 

Що стосується маніпулювання цінами саме на ринку цінних паперів, то, 

головно, там все відбувається як і на ринках загалом. Тобто, базові методи 

маніпулювання ті ж самі, але є і певна специфіка [163]. Вона полягає в тому, 

що, на відміну, наприклад, від сировинних ринків, де товар не може 

коштувати нуль грошових одиниць, на ринку цінних паперів така ситуація 

може виникнути. Це відбувається тоді, коли емітент яких-небудь акцій зазнав 

банкрутства, і у нього боргів стало більше, ніж активів. У зв’язку з цим, 

розхитувати ціни на ринку цінних паперів набагато легше, ніж на ринку 

сировини. Жодна сировина не може стрибнути в ціні у тисячу разів, і не 

може впасти до нуля, а на ринку цінних паперів такі ситуації – не рідкість. 

Саме тому основні маси спекулятивного капіталу обертаються на ринках 

цінних паперів. На решту ринків спекулянти приходять не стільки для того, 

щоб саме там заробити грошей, скільки для того, щоб, розхитуючи ціни 
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сировини, впливати на ринки цінних паперів. Водночас, розгойдуючи ціни 

сировини, хедж-фонди навіть можуть дозволити собі зазнавати там збитків, 

якщо вони покривають ці втрати доходами на ринках цінних паперів. А 

враховуючи, що коливання цін на ринках цінних паперів значно 

перевищують коливання цін на сировинних майданчиках, доходи на 

фондовому ринку можуть так само багато разів перекривати витрати на 

маніпулювання цінами сировини. 

Маніпулювання можливі й на ринках кредитних ресурсів. Приміром, у 

першій половині 2012 р. проводилось розслідування щодо скандалу з 

маніпулюванням процентною ставкою LIBOR, до якого мали відношення 

дванадцять міжнародних банків. Загалом до цих банків, за оцінками 

аналітиків Morgan Stanley, мали застосувати санкції на суму понад 

22 млрд. дол. США, у тому числі штрафи та компенсації збитків інвесторів і 

партнерів. Раніше британський банк Barclays оштрафували на 453 млн. дол. 

США за незаконні маніпуляції зі ставкою LIBOR. Ця фінансова організація 

стала першою з групи глобальних банків, що врегулювала справу про 

маніпулювання ставками з американським і британським регуляторами [11]. 

На думку аналітиків, найбільше від розслідування мали б постраждати 

Royal Bank of Scotland Group Plc і Deutsche Bank AG, оскільки вони мали 

найбільші портфелі деривативів, прив’язаних до процентних ставок. Тільки 

судові витрати банків оцінювали сумами від 59 млн. дол. США для Lloyds 

Banking Group Plc до 1,04 млрд. дол. США для Deutsche Bank AG і 

1,06 млрд. дол. США для RBS. До того ж більшості фінансових установ, 

причетних до скандалу, загрожували санкції більші, ніж Barclays, що 

отримав знижку. Згаданий банк заплатив менше на 30 %, оскільки 

співпрацював із регуляторами. Зі слідством також співпрацював 

швейцарський UBS, якого також мали оштрафувати на менш значну суму – 

близько 250 млн. швейцарських франків [11]. 

Чимало зловживань на фінансових ринках зумовлені асиметричною 

поінформованістю їх учасників. Зловживання інсайдерською інформацією 
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при проведенні операцій з фінансовими інструментами можуть бути різні. 

Приміром, особи, які володіють інформацією про майбутні придбання, 

злиття компаній, мають змогу скуповувати акції за заниженими цінами з 

метою подальшого перепродажу після публікації інформації про подію і 

зростання курсу акцій. Зловживанням сприяють схеми роботи, засновані на 

поєднанні одним професійним учасником ринку цінних паперів функцій 

консультанта, депозитарія і продавця цінних паперів. В основі роботи щодо 

виявлення і припинення несумлінної торгівлі лежить використання сучасних 

технічних засобів, на яких базуються системи моніторингу. Такі системи 

дають змогу в реальному масштабі часу аналізувати всі операції на ринку і 

формують сигнали попередження у разі, якщо ситуація має ознаки 

несумлінної торгівлі. Боротьба з несумлінною торгівлею необхідна для 

забезпечення нормального функціонування і розвитку ринку, а, отже, і для 

створення належних умов роботи його учасників. 

Потужним засобом маніпулювання курсовою вартістю цінних паперів є 

несумлінна реклама, використання у сфері розміщення й обігу цінних паперів 

недостовірної інформації, здатної ввести інвесторів в оману і спонукати їх до 

проведення невиправданих операцій з цінними паперами. Використання даного 

методу характерне як для розвинутих ринків, так і для ринків, що розвиваються. 

Приміром, законодавством багатьох країн визначені вимоги до змісту 

рекламної інформації. Зокрема, в рекламі має міститися найменування 

рекламодавця. Рекламодавець, що є професійним учасником ринку цінних 

паперів, зобов’язаний також вказати в рекламі відомості про види 

здійснюваної ним на ринку цінних паперів діяльності відповідно до 

рекламного оголошення. Може бути передбачена кримінальна 

відповідальність за рекламу, що явно помилкова. 

Існують можливості зловживання й при кліринговій діяльності, яка 

полягає у визначенні взаємних зобов’язань (збір, звірка, коректування 

інформації про операції з цінними паперами і підготовка відповідних 

бухгалтерських документів) та їх заліку при поставках певних активів і 
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розрахунках за них. Організації, що здійснюють кліринг, приймають до 

виконання підготовані при визначенні взаємних зобов’язань документи на 

підставі договорів між учасниками ринку, для яких проводять розрахунки. 

Як свідчить світовий досвід, істотна шкода інтересам учасників ринку 

може бути завдана шляхом запровадження привілейованих умов внесення 

гарантійних внесків деякими категоріями учасників біржових торгів 

ф’ючерсними контрактами. При виникненні кризових ситуацій виявлялася 

нездатність певних брокерських контор виконати свої зобов’язання, оскільки, у 

деяких випадках, допускалося внесення гарантійних внесків і додаткової 

застави не грошима, а низьколіквідними цінними паперами. У результаті 

значних збитків зазнають непривілейовані, переважно дрібні учасники 

біржових операцій. 

До числа зловживань у діяльності з організації торгівлі на ринку 

цінних паперів можна віднести й використання впливу на керівні органи 

торгової системи для ухвалення вигідних змін у порядку та процедурі 

проведення торгів. Дану категорію зловживань важко довести, тому вона 

сьогодні практично некарана. 

Значною суспільною небезпекою відзначаються зловживання емітентів 

при обігу цінних паперів, оскільки особи, що виконують посадові обов’язки 

на підприємствах-емітентах цінних паперів, можуть використовувати доступ 

до інсайдерської інформації для ефективних маніпуляцій. До схем подібних 

зловживань належать: 

– маніпулювання цінами акцій керівництвом, власниками значних 

пакетів акцій та іншими особами з використанням інсайдерської 

інформації, доступної їм згідно з посадою; 

– шахрайство з фінансовою та бухгалтерською документацією; 

– здійснення фіктивних операцій з пов’язаними структурами; 

– зловживання консультантів, кредиторів та інших суб’єктів, що 

володіють інсайдерською інформацією. 

Щодо маніпулювання цінами акцій керівництвом, власниками значних 
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пакетів акцій та іншими особами з використанням інсайдерської інформації, 

то на ранніх етапах розвитку фондового ринку інвестори не були захищені 

від маніпуляцій з цінами акцій з боку вказаних осіб, які могли, наприклад, з 

метою концентрації акцій у своїх руках обвалити ціну і дешево скуповувати 

акції. У даний час законодавство більшості країн передбачає посилені заходи 

захисту інтересів акціонерів від подібних зловживань. 

Відповідно до закону Швеції “Про ринок цінних паперів” членам 

правління, виконавчим директорам, ревізорам та їх заступникам в 

акціонерних товариствах, іншим особам, які можуть через своє посадове 

становище володіти закритою інформацією про діяльність товариства, при 

випуску нових акцій заборонене їх придбання, а також будь-які поради 

іншим особам із цього приводу, інвестиційне консультування до тих пір, 

поки ця інформація не буде опублікована. Вказані особи, а також їх родичі 

зобов’язані повідомити державні органи про володіння 5% акцій [16]. 

У США прибуток від купівлі та продажу акцій інсайдери зобов’язані 

повернути емітенту протягом 6 місяців. Якщо продаж акцій протягом цього 

періоду завдав збитку їх покупцям, їм також повинен бути відшкодований 

збиток. Термін пред’явлення позову у зв’язку зі збитком, викликаним 

купівлею та продажем акцій інсайдерами, становить два роки [16]. 

Закон України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в 

Україні” [177] дає таке визначення: маніпулювання цінами під час здійснення 

операцій з цінними паперами – неправомірний вплив посадової особи 

учасника фондового ринку на ринкову вартість цінних паперів на 

організаційно оформленому фондовому ринку в інтересах такого учасника 

або третіх осіб, у результаті чого придбання або продаж цих цінних паперів 

відбувається за іншими цінами, ніж ті, які існували б за відсутності такого 

неправомірного впливу. 

Стаття 11 цього закону уповноважує Національну комісію з цінних 

паперів та фондового ринку (НКЦПФР) застосовувати до юридичних осіб 

фінансові санкції за маніпулювання цінами під час здійснення операцій з 
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цінними паперами – у розмірі від десяти до п’ятдесяти тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або в розмірі до ста 

п’ятдесяти відсотків прибутку (надходжень), одержаних в результаті цих дій; 

за незаконне використання інсайдерської інформації – у розмірі від десяти до 

п’ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або в 

розмірі до ста п’ятдесяти відсотків прибутку (надходжень), одержаних в 

результаті цих дій. 

Інформацією, яка опубліковується, розміщується у загальнодоступній 

інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів або подається 

до Комісії, вважається регулярна інформація про емітента, особлива 

інформація про емітента, інформація про іпотечні цінні папери, інформація 

про власників великих пакетів (10 відсотків і більше) акцій, інформація про 

облік іменних цінних паперів, інформація від уповноважених рейтингових 

агентств, адміністративні дані учасників ринку цінних паперів. 

З метою приховування розтрати, шахрайства, махінацій з кредитом, 

несприятливого фінансового стану компанії і залучення нових акціонерів 

проводиться фальсифікація фінансової та бухгалтерської документації. 

Центральною ланкою у злочинах, пов’язаних з даними махінаціями, є так 

звані “приховані резерви”, що є частиною реального капіталу компанії, який 

не розкривають перед сторонніми людьми, що вивчають фінансову звітність. 

У звітності не відображається реальний капітал компанії, а частина засобів 

приховується від акціонерів. Погляди щодо прихованих резервів ґрунтуються 

на тому, що їх реалізація у той момент, коли компанія перебуває у важкому 

фінансовому стані, покриває її збитки і навіть може принести прибуток. 

У світовій практиці відомі випадки, коли введення нагляду давало 

змогу торговим майданчикам різко збільшити обсяги торгів. Система нагляду 

повинна мати певну концептуальну основу. Задачі навчання по прецедентах 

виникають у біржі, як організатора торгів, головним чином, при проведенні 

біржового нагляду. Мета нагляду – підтримка справедливого та ефективного 

ринку шляхом виявлення і розслідування випадків умисного маніпулювання 
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цінами та інсайдерської торгівлі. Налагоджена робота служби нагляду, що 

періодично супроводжується показовими судами, значно підвищує довіру до 

біржі в основної маси інвесторів. 

Здебільшого жодна біржова маніпуляція не обходиться без фінансових 

інтервенцій. Інтервенція має місце, коли деякий учасник торгів (або декілька 

учасників у змові) проводить короткочасні однонаправлені операції на ринку. 

Або скуповується великий пакет акцій, що призводить до зростання ціни, або 

продається великий пакет, що призводить до падіння ціни. Інтервенцію 

можна проводити по-різному. М’яка інтервенція проводиться, щоб по 

можливості не чинити тиску на ринок. До того ж трейдери акуратно 

розподіляють свої операції в часі, діючи багато разів дрібними партіями, 

після кожної операції дозволяючи ринку повернутися в рівноважний стан. Це 

не є протизаконним або підозрілим. 

Жорстка інтервенція, навпаки, переслідує мету максимально зсунути 

ціну в напрямі, вигідному маніпулятору, затративши на це мінімальний обсяг 

коштів. Зазвичай, вона проводиться досить швидко, в ретельно підібраний 

момент часу, коли ринок найслабший, і є частиною сценарію, що 

спланований наперед. Якщо маніпуляторам вдається реалізувати свій 

сценарій, пересічні інвестори зазнають значних збитків. Маніпуляції не 

вигідні ринку загалом і повинні переслідуватися згідно із законом. 

Для автоматичного виявлення фінансових інтервенцій в потоці 

біржових даних необхідні строгі формальні критерії [53]. Вироблення 

критерію – це типова задача навчання по прецедентах. Тут об’єктами є 

достатньо короткі інтервали часу, протягом яких деякий учасник торгів 

провів значний обсяг однонаправлених операцій. Ознаковий опис об’єкта 

складається приблизно з десятка величин, що характеризують даний інтервал 

і дії підозрюваного учасника. До таких ознак, зокрема, належать: сальдо 

операцій учасника, тобто різниця обсягів його покупок і продажів, частка 

особи в торговому обороті, розподіл операцій учасника в часі, отриманий 

суб’єктом прибуток тощо. 
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Критичною величиною при аналізі є стрибок ціни, обчислюваний як 

різниця середніх цін після інтервенції і до неї. Пошук залежності стрибка 

ціни від ознакового опису інтервенції – це типова задача оцінки регресії. 

Якщо залежність буде знайдена, то наявність інтервенції на відповідному 

інтервалі часу можна буде обґрунтовувати статистично. Регресія дає змогу 

кількісно оцінити, наскільки суттєво дії підозрюваного учасника вплинули на 

ціну, і вказати довірчий інтервал для цього впливу. 

Задача виявлення нестандартної поведінки учасників торгів багато в 

чому схожа із виявленням інтервенцій. Відмінність у тому, що критерії 

нестандартності в даному разі формулюються експертами наперед, у вигляді 

простих зрозумілих правил. Наприклад, операція перехресна (з самим собою), 

та її обсяг перевищує певний відсоток від середньоденного обороту, а ціна 

відхиляється від середньої на задану величину або більше. Задача підбору 

порогових значень – це типова задача класифікації. Навчальна вибірка 

складається з перевірених випадків стандартної і нестандартної поведінки. 

Крім того, накладаються додаткові обмеження на середню кількість сигналів, 

що виникають протягом торгового дня. Їх не повинно бути надто багато, щоб 

експерти служби нагляду мали фізичну можливість розслідувати виявлені 

випадки детальніше. Прийнято вважати, що в даній задачі повна 

автоматизація недоцільна, оскільки розслідування кожного випадку вимагає 

залучення неформалізованих знань експертів. 

Історія фінансових ринків свідчить, що відділити законну спекуляцію 

від незаконної і заборонити другу практично неможливо, але можна хоч 

якось обмежити її вплив на фондовий ринок. У даний час в самій ринковій 

економіці склалися потужні обмежувачі біржової спекуляції. Вони служать 

важливим елементом, що доповнює державне регулювання. Передусім, 

спекуляції обмежують самі біржовики. Будь-яке об’єднання професійних 

учасників встановлює для своїх членів набір певних правил. Своє виживання 

біржовики пов’язують зі здатністю підтримувати порядок у біржових операціях. 

Біржа, на якій відбуваються скандали, швидко відлякає від себе клієнтів. 
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Наступною досить значною силою, що обмежує біржову спекуляцію, є самі 

акціонерні товариства, папери яких котируються на даній біржі. Вони 

зацікавлені в тому, щоб їх акції не ставали предметом маніпулювання, що 

веде до дестабілізації курсів. Ще одні обмежувачі спекуляції – власники 

акцій, які підуть з біржі, якщо вона бачитиме в них тільки об’єкт для 

здирства. Держава також небайдужа до біржових спекуляцій, оскільки деякі з 

них здатні викликати досить значний резонанс на макроекономічному рівні. 

 

4.2. Нелегальні фінансові операції та чинники їх активізації в 

умовах глобалізації 

 

Фінанси завдяки розподільчій функції є вагомим чинником організації 

економіки. Ця їх властивість поширюється як на легальні, так і нелегальні 

відносини. Нелегальні фінанси визначають характер корисливої злочинності 

на певній території у конкретний період історії [6; 7; 40; 52; 150]. Вивчення 

злочинності як економічного феномену почалося ще в 1960-і рр., коли виник 

новий напрям неоінституціоналізму – економічна теорія злочинності [15; 92; 

268], особливим розділом якої стала економічна теорія організованої 

злочинності [89; 90; 93]. Економічний аналіз свідчить, що організована 

злочинність є неоднозначним явищем. В ньому певним чином поєднуються 

ознаки відразу трьох інститутів – фірми, держави й общини. 

Щоб підкреслити якісні відмінності національних шляхів ринкових 

реформ, сучасні американські економісти Т. Фрей і А. Шляйфер 

запропонували виділяти три основні типи умов розвитку бізнесу в 

перехідних суспільствах: модель “невидимої руки”, модель “підтримуючої 

руки” і модель “грабуючої руки” [91]. Ці моделі різняться, передусім, тим, 

наскільки забезпечені права власності підприємців, і як це здійснюється. В 

першому випадку ці права захищаються законом, в другому – урядовцями, в 

третьому – мафією. Однак навіть те, що Т. Фрей і А. Шляйфер називають 

моделлю “невидимої руки”, зовсім не тотожне повному невтручанню 
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держави у справи бізнесу. Просто в даному випадку держава виступає не в 

ролі “доброго деспота”, як в моделі “підтримуючої руки”, а вартового 

порядку, який визначає єдині для всіх ефективні правила і стежить за їх 

виконанням – захищає права власності, що є основною функцією держави в 

ринковому господарстві. Але й ця модель є свого роду ідеальним типом. 

Реальна ж ситуація в різних країнах з перехідною економікою є, зазвичай, 

змішуванням всіх трьох типів. 

Нині на пострадянському просторі, як і в радянські часи, потужним 

чинником консолідації злочинного світу є система спеціальних фондів – 

общаків. До такого спецфонду мають відраховувати гроші всі злочинці, що 

отримують незаконні доходи. На сьогоднішній день общак може мати форму 

рахунку в банку, зареєстрованого легально фонду, статутного капіталу 

підприємства. Кошти общака йдуть на підтримку ув’язнених, їх сімей, 

розвиток злочинного бізнесу. Ще в 1960-і рр. у СРСР широко розгорнувся 

тіньовий бізнес цеховиків – підприємців, нелегальних на той час, і керівників 

державних підприємств, які організовували виробництво та збут дефіцитних 

товарів поза офіційним обліком. Тоді професійні злочинці почали надавати 

пріоритет вже не кишеньковим крадіжкам, а грабунку підпільних 

підприємців. Від грабунку цеховиків радянські злочинці перейшли до 

класичного рекету – збору постійної данини в обмін на гарантії захисту [40]. 

Як писав американський економіст-кримінолог М. Олсон, 

раціональний злочинець-одинак, котрий краде і грабує, абсолютно не 

зацікавлений у добробуті своїх жертв і тому забиратиме у них все, що тільки 

можна [90]. Ситуація принципово змінюється, коли замість багатьох 

бандитів-одинаків, що кочують з одного району в інший, виникає одна 

злочинна організація, яка монополізує злочинну діяльність на певній 

території. Щоб у мафіозного клану були стабільно високі доходи, йому 

необхідно піклуватися про добробут місцевих мешканців і бізнесменів. Тому 

раціональний мафіозний клан-монополіст не крастиме й не грабуватиме на 

своїй території сам і не буде дозволяти робити це стороннім злочинцям. 
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Натомість, злочинна організація максимізуватиме свій дохід, торгуючи 

захистом від злочинів, які вона готова вчинити сама, якщо їй не заплатять, і 

злочинів, які вчинять інші злочинці, якщо вона не відлякуватиме їх. Логічна 

модель Олсона веде до висновку, що, з чисто економічного погляду, і 

злочинці, і законослухняні громадяни зацікавлені в максимальній 

монополізації кримінальних промислів. 

Однак не лише економічні цінності визначають поведінку людей. До 

того ж у різних культурах важливість економічних цінностей відрізняється. 

Практика свідчить, що економічна злочинність найчастіше поширена в тих 

суспільствах, ідеали культури яких найбільше наближаються до моделі 

раціональної поведінки максимізатора корисності. На основі принципу 

корисності із допомогою досить простих і логічних аргументів створюється 

ілюзія обґрунтування тези про те, що організована злочинна організація, по 

суті, тотожна державному апарату. Прийняття такої тотожності масовою 

свідомістю може мати надзвичайно згубні наслідки з позицій засобів 

досягнення мети, які допускає культура суспільства. 

Деякі економісти-кримінологи відволікають увагу від цієї проблеми, 

зводячи ситуацію до вибору меншого зла. Вони доводять, що для суспільства 

організована злочинність, яка веде до монополізації злочинних промислів, 

краща, ніж дезорганізована злочинність, коли має місце конкурентна 

організація злочинних промислів. Вони застерігають проти популістських 

“хрестових походів” на організовану злочинність, пропонуючи 

правоохоронним органам боротися, головним чином, зі звичайними, 

неорганізованими злочинцями, які скоюють більшість убивств та інших 

тяжких злочинів. 

Таке “виправдання” організованої злочинності, проте, має слабі 

сторони. По-перше, ігнорується проблема національної економічної безпеки. 

Посилення організованої злочинності ослаблює державу, що яскраво видно 

на прикладах Колумбії, Мексики, Італії та пострадянських країн. По-друге, 

розвиток організованої злочинності гальмує розвиток бізнесу, оскільки 
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кримінальна “данина” та інші форми паразитичного вилучення ресурсів 

відволікають засоби від виробничих інвестицій. Можна сформулювати 

висновок, що при слабкості держави панування організованої злочинності 

може бути краще за кримінальне беззаконня, але при сильній державі 

організована злочинність небезпечніша, ніж звичайна. Тому у багатьох 

країнах світу ведуть активну боротьбу з організованою злочинністю. 

Виключно силові методи боротьби з мафією дають обмежений 

результат. З одного боку, у відкритому протиборстві з державою будь-яка 

злочинна організація неминуче рано чи пізно зазнає поразки. Проте, 

усуваючи конкретного кримінального авторитета або конкретну злочинну 

організацію, неможливо знищити саму організовану злочинність. Поки є 

попит на кримінальні товари, місце усунутих займатимуть нові злочинці. 

Тому в даний час стратегічна мета правоохоронних органів – не ліквідація 

організованої злочинності, а усунення умов її розвитку. 

Коли саме суспільство формує попит на нелегальні товари й послуги, 

для послаблення мафії найефективніші економічні прийоми. Серед них, з 

одного боку, варто виділити боротьбу з “відмиванням грошей”, що є 

загальновизнаною стратегією, і, з іншого, дуже дискусійну політику 

легалізації кримінальних промислів. Якщо мафії важко легалізувати злочинні 

капітали, то однозначно підриваються економічні стимули нелегального 

підприємництва. Питання ж щодо статусу деяких промислів більш складне. 

Коли в США протягом 1920–1933 рр. виробництво та збут алкогольних 

напоїв були нелегальними заняттями, то в цій країні існували умови для 

безпрецедентного збагачення мафії. Врешті-решт “сухий закон” був 

скасований. Це посилює аргументацію прихильників легалізації низки 

кримінальних промислів. Вони виступають із тезою про те, що коли 

кримінальний промисел стає легальним, як це відбулося з проституцією і 

торгівлею легкими наркотиками в Голландії, то мафія взагалі втрачає 

джерело доходів. 

Проте використання кожного з цих підходів має обмеження. Повністю 
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викорінити “відмивання грошей” не можна, оскільки посилення контролю за 

внесками і грошовими переказами гальмує розвиток підприємництва. А з 

погляду суспільної моралі, неможливо повністю легалізувати всі заборонені 

товари й послуги, як найменш дискусійний приклад, – замовні вбивства. 

Тому організована злочинність й існує як неминуче зло, яке можна 

обмежити, але не можна ліквідувати повністю. 

Основні форми й методи побудови та функціонування злочинних 

організацій є продуктом багатовікового вдосконалення кримінальної 

практики. Їх найважливішою функцією є зниження ризиків кримінальної 

економічної діяльності і забезпечення життєстійкості організації. Важливою 

рушійною силою вдосконалення організаційних форм кримінального бізнесу 

є зниження витрат страхування різних видів ризику. Страхування 

кримінального ризику забезпечується шляхом реалізації низки функцій [16]: 

формування страхового фонду;  попередження та мінімізація втрат.  

З погляду управління ризиками, організована злочинність має 

схильність не лише до страхування, але й диверсифікації – переходу від 

незаконних до законних видів і форм діяльності. Легалізація злочинних 

доходів – це не що інше, як вираження цієї властивості. Своєю чергою, вона є 

проявом внутрішніх закономірностей еволюції організованої злочинності. 

Тому мафія часто поєднує два напрями економічної діяльності – нелегальне 

виробництво, де заробляють великі гроші, й легальне виробництво, де ці 

гроші “відмивають”, і економіка розвиненої організованої злочинності 

нагадує айсберг: на поверхні – легальний, відносно низькоприбутковий 

бізнес (наприклад, переробка сировини), глибше – високоприбутковий 

нелегальний бізнес (приміром, наркобізнес). Така мафіозна економіка 

перебуває на тій стадії свого розвитку, коли мафія прагне інтегруватись в 

офіційну систему, не пориваючи зі злочинними промислами. 

На вищому рівні управління економікою колишнього СРСР, де видавалися 

ліміти на сировину й устаткування, поширювалася корупція. Чиновницьке 

здирство із приватного підприємництва формувалося паралельно з кримінальним 
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відчуженням частини доходу. Складався механізм кримінального перерозподілу 

надприбутку приватного бізнесу по двох каналах: на користь держапарату та 

злочинного співтовариства. За ці гроші тіньова і легальна гілки влади брали на 

себе певні функції захисту, забезпечення, розв’язання конфліктів тощо. 

Формування мафії почалося задовго до перебудови, яка лише вивела його на нові 

горизонти. В результаті зрощення бізнесу, що існував поза законом, морально 

розкладеного держапарату і кримінального співтовариства в країні сформувався 

прошарок суспільства, що поєднує функції влади і власності. В 

загальноісторичній перспективі становлення мафії було конкретною формою 

розпаду і переродження радянського суспільства. Всупереч ліберальним ілюзіям, 

це суспільство переродилось у кримінально-бюрократичну олігархію 

латиноамериканського типу. 

Це спричиняє значну частку тіньової економіки, оцінки якої, разом з 

тим, значно розходяться залежно від методів розрахунку (див. табл. 4.1.). 

Таблиця 4.1 

Оцінка частки тіньового сектору економіки України, % ВВП [24] 

Рік 

Оцінка за 

методикою 

Держком-

стату 

Метод 

“витрати 

населення 

– 

роздрібний 

товаро-

обіг” 

Електрич-

ний метод 

Монетар-

ний метод 

Метод 

збитково-

сті підпри-

ємств 

Метод 

сукупного 

попиту – 

сукупної 

пропозиції 

Оцінка 

проф. 

Фрідріха 

Шнайдера 

2004 18,9 33,5 28 29,5 25 39 49 

2005 18,1 46,5 28 25 24 37 48 

2006 17,3 40,5 27,5 24,5 23,5 33,5 47 

2007 15,5 38 27 26 24 34,5 47 

2008 15,1 40 26 38 30 35,5 46 

2009 16,1 45 35 40,5 31 30 46 

2010 16,5 44 37 30 31 33 45 

2011 16 44 37,5 27 31,5 34 44,1 

2012 Інтегральний показник рівня тіньової економіки – 32 

2013 Інтегральний показник рівня тіньової економіки – 35 

2014 І кв. Інтегральний показник рівня тіньової економіки – 40 
 

Багатоманітність результатів вимірювання обсягів тіньової економіки 

різними методами (див. рис. 4.1) підтверджує високий рівень складності цього 

феномену [7; 29; 100; 169; 225; 235; 236; 242; 243]. І при усій багатоваріантності 
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таких оцінок надзвичайно важливо виділити найсуттєвіші чинники розвитку та 

стримування нелегального підприємництва. 
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Рис. 4.1. Рівень тіньової економіки України, обчислений 

за різними методами, % ВВП [24] 

У цьому контексті варто відзначити, що в усьому світі останнім часом 

особливої актуальності набули заходи, спрямовані на протидію легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом [12; 58; 108; 201], та 

фінансуванню тероризму [294]. Світова спільнота веде активну боротьбу із 

даними суспільно небезпечними проявами. 

Відмивання грошей – процес, за допомогою якого приховують 

існування, незаконне походження або незаконне використання доходів. 

Потім ці доходи маскують так, щоб мати видимість законного походження. З 
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погляду техніки виконання, відмивання – це процес, при якому кошти, 

отримані в результаті незаконної діяльності потрапляють у фінансову 

систему (банки, інші фінансові інститути), або обмінюються на інше майно, 

чи іншим чином використовуються в економічній діяльності і в результаті 

повертаються власнику в іншому вигляді зі створеною видимістю законності 

отриманих доходів, з приховуванням особи, що ініціювала дані дії та (або) 

отримала доходи, а також незаконності джерел цих коштів. 

На сьогоднішній день активну діяльність, спрямовану на протидію 

відмиванню коштів та фінансуванню тероризму ведуть Організація 

Об’єднаних Націй, Рада Європи, міжурядові органи, зокрема Група з 

розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), а 

також об’єднання підрозділів фінансових розвідок (Група Егмонт), 

Євразійська Група, Комісія взаємооцінки стану боротьби з легалізацією 

(MONEYVAL), Світовий банк, Європейський банк реконструкції та розвитку 

тощо. Міжнародними організаціями на міждержавному рівні прийнято 

чимало нормативно-правових актів, розроблено міжнародні стандарти у 

даній сфері. 

У прагненні подолати зазначені злочини, країни допомагають одна 

одній, реалізовуючи технічну допомогу, здійснюючи обмін інформацією, 

ділячись напрацьованим позитивним досвідом, проводячи взаємну 

підготовку фахівців у зазначеній сфері, використовують інші форми 

співпраці. До країн, які не беруть участі у міжнародному співробітництві у 

справі боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму, застосовують жорсткі 

заходи впливу. Адже лише спільними зусиллями можна подолати такі 

небезпечні прояви інтелектуалізованої злочинності, яка підриває фінансову 

систему із середини. Варто зауважити, що негативний вплив цих злочинів 

спрямований не лише на фінансову систему конкретної держави, але й на 

безпеку інших держав та світову систему загалом. Свого часу невиконання 

Сорока рекомендацій [115] та неналежний стан боротьби з легалізацією 
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злочинних коштів в Україні призвели до включення нашої країни до так 

званого “чорного списку” FATF. Це спричинило чималі збитки нашої 

держави, ускладнило здійснення зовнішньоекономічної діяльності, 

негативно вплинуло на авторитет України на міжнародній арені. 

Як бачимо, протидія такому небезпечному явищу як легалізація 

(відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, на сьогодні набула і 

для України, і для світової спільноти особливої актуальності. Злочинність на 

сучасному етапі характеризується збільшенням інтелектуальних злочинів 

відносно суто фізичних, насильницьких. Інтелектуалізація злочинної 

діяльності означає, що зростає роль спеціально створеної дезінформації 

порівняно із насильством та пасивним збереженням певних фактів у таємниці. 

Під час відмивання злочинці застосовують складні та заплутані схеми 

проникнення “брудних” коштів до фінансової системи [142]. 

Небезпечність зазначеного злочину підкреслюється його міжнародним 

характером. Гроші переказують з однієї країни до іншої, підриваючи 

національну безпеку щонайменше двох держав. Легалізовані злочинні кошти 

в подальшому спрямовують на вчинення нових злочинів. Наголосимо, що 

найнебезпечнішими проявами такого виду злочинів є легалізація саме коштів, 

отриманих від торгівлі людьми, зброєю, наркотичними засобами, здобутих у 

результаті вчинення корупційних діянь тощо. Втім, маємо, з одного боку, 

небезпечні суспільні прояви, а, з іншого, – усвідомлення потреби спільними 

зусиллями різних країн боротися з ними. 

Дослідження сутнісних характеристик та різноманіття форм 

відмивання “брудних” грошей має сьогодні велику актуальність. Тому ми 

пропонуємо виділяти такі види відмивання за стратегічним цільовим 

призначенням [141, с. 267]: 

1) відмивання з метою споживання; 

2) відмивання з метою зниження ризиків кримінальних заощаджень; 

3) відмивання з метою інвестування; 

4) відмивання з метою підкупу; 
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5) відмивання з метою збільшення політичного впливу; 

6) відмивання з метою досягнення синергетичного ефекту від 

поєднання легального та злочинного бізнесу (зокрема, прикриття 

злочинців та їх бізнесу). 

До тактичних цілей відмивання доходів, одержаних злочинним 

шляхом, на нашу думку, належать [141, с. 267]: 

1) приховування слідів походження доходів, одержаних з нелегальних 

джерел; 

2) створення видимості законності отримання доходів; 

3) приховування осіб, що отримують незаконні доходи та здійснюють 

сам процес відмивання; 

4) ухилення від сплати податків; 

5) забезпечення зручного й оперативного доступу до грошових засобів, 

одержаних з нелегальних джерел, створення умов для безпечного і 

комфортного їх використання; 

6) створення умов для безпечного інвестування в легальний бізнес. 

Боротьба з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, 

цілком виправдано проголошена пріоритетним напрямом у справі 

оздоровлення світової економіки. Як і саме відмивання, ця боротьба 

відбувається у сфері, де межують легальні та нелегальні фінанси. До того ж 

варто мати на увазі, що нелегальний ринок фінансових послуг має не менш 

складну структуру, ніж ринок офіційний [200]. До основних його сегментів 

належать [16]: 

– нелегальний валютний ринок; 

– нелегальний ринок платіжних послуг, де функціонують підпільні 

фінансові інститути. 

Нелегальний валютний ринок – це сфера, де відбуваються незаконні 

операції з купівлі-продажу валюти на основі попиту і пропозиції. 

Особливостями функціонування цього ринку є обмеження його виключно 

позабіржовим сектором, порушення встановленого законодавством порядку 
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здійснення операцій з іноземною валютою, відхилення тіньового валютного 

курсу від офіційного. В сучасних умовах, коли злочинна діяльність має 

транснаціональний характер, нелегальні валютні ринки в багатьох країнах 

використовують для обслуговування зовнішньоторговельного кримінального 

обороту. Прикладами стійкого тіньового валютного ринку є “чорні” валютні 

ринки в деяких країнах Латинської Америки (Перу, Колумбії, Еквадорі). 

На даний час у світі сформувались могутні й розгалужені підпільні 

банківські системи, які дають змогу переміщувати величезні фінансові фонди 

поза системою державного контролю й без залучення традиційних 

банківських процедур [16]. Банкіри таких систем часто є членами 

старовинних сімей або кланів міняйл та, одночасно, представниками 

поважних професій, пов’язаних з великою кількістю ділових контактів і 

великими сумами грошей. Цілі прихованого обміну й переказу грошей за 

кордон можуть бути найрізноманітніші: від пересилання емігрантом 

невеликої суми грошей на батьківщину, до переказу значних сум легальними 

бізнесменами для ухилення від оподаткування. Можуть пересилати й кошти, 

отримані від злочинної діяльності або призначені для її фінансування. 

Глобалізація – це не односторонній процес впливу модернізованих 

західних суспільств на устрій життя в країнах третього світу. Насправді, має 

місце взаємний вплив традиційних суспільств з їх архаїчними механізмами 

соціально-економічних відносин і суспільств, що перейшли на 

постіндустріальний етап розвитку. Одним із прикладів проникнення 

архаїчних фінансових механізмів епохи зародження світової торгівлі в 

сучасну економічну систему є міжнародна система нелегальних грошових 

переказів під назвою “хавала”. Спецслужби й офіційні банківські структури 

виявилися нездатними не тільки контролювати нелегальні методи 

фінансових розрахунків, але навіть сформувати більш-менш цілісне уявлення 

про масштаби функціонування “хавали”. 

Вважають, що термін “неформальні системи переказу вартості” 

(Informal Value Transfer Systems, IVTS) запропонував Н. Пассас у 1999 р. [286; 
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293]. Цей термін Пассас вживав для позначення “будь-якої системи чи 

мережі людей, які сприяли переказу вартості всередині країни чи в 

міжнародному масштабі поза загальноприйнятою, регульованою 

інституціональною фінансовою системою”. До цього використовували різні 

терміни для опису неформальних мереж переказу: підземна банківська 

система, альтернативні системи переказу та етнічні банківські системи. 

Проте вище перелічені терміни не є повними. Вони можуть вводити в оману і 

призводити до неправильного розуміння, якщо глибоко не досліджуються. 

У 2003 р. Н. Пассас запропонував дещо покращене визначення IVTS: 

“Будь-яка мережа чи механізм, який може бути використаний для переказу 

грошових фондів чи вартості, з одного місця в інше, не залишаючи до при 

цьому офіційного документального сліду всієї операції і жодним чином не 

проходячи через регульовані фінансові організації”. Саме це визначення 

використовується нижче як основне. 

Варто відзначити, що одним із термінів, близьким за змістом до IVTS є 

“неформальна система переказу фондів” (Informal Funds Transfer Systems, 

IFTS). Термін IFTS, головно, використовує Міжнародний Валютний Фонд. У 

його спільній зі Світовим Банком публікації “Неформальні системи переказів 

фондів: Аналіз неформальної системи хавала” від 2003 р. вжито термін IFTS, 

проте його визначення недостатньо чітке. У статті лише пояснють, чому 

замість IVTS краще вживати IFTS: “…IFTS краще вловлює значення і 

природу фінансових трансфертів, споріднених з традиційною банківською 

системою, що є першочерговим у даній дискусії”. Проте банківську систему 

використовують дуже рідко, коли справа стосується IVTS. Не можна 

стверджувати, що агенти неформальних переказів не використовують банки, 

коли виконують свої завдання, проте комерційна банківська діяльність, 

наприклад, надання кредитів, рідко присутня в такій практиці. 

Відмінність між IFTS та IVTS потребує подальшого пояснення. Термін 

IFTS є, насправді, лише частиною IVTS. Другою частиною є неформальні 

методи переказу вартості (IVTM). На перший погляд може видатись, що 
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різниця відсутня. Проте переважна кількість IFTS є старшими і мають 

глибоке коріння в культурі декількох етнічних груп. IVTM же виникли з 

появою Інтернету і високих технологій, а також в контексті глобалізації. 

Основні риси IFTS і IVTM виклав Пассас у 2003 р.. Стосовно основних рис 

IFTS було вказано наступне. 

– Вони засновані на традиційних етнічних операціях переказу фондів. 

Виникли в індійському регіоні і в Китаї, але поширились на весь світ 

завдяки емігрантам і процесам глобалізації. 

– На даний момент вони підлягають правилам регулювання. 

– Їхні клієнти і послуги є здебільшого цілком законними, хоча, як і 

будь-яка інша діяльність, відкриті для зловживань і злочинів. 

Основні риси IVTM наведені нижче. 

– Вони не вимагають розгалуженої мережі людей; більшість із них 

можуть бути зорганізовані кількома людьми, як на постійній основі, 

так і за тимчасовою потребою (звідси використання терміну “метод” 

напротивагу термінам “система” чи “мережа”). 

– Вони використовують офіційну фінансову систему, але не 

залишають слідів для будь-кого, хто хотів би відстежити чи 

відтворити маршрут трансакції навмисно створений для того, щоб 

зберегти таємницю. 

– Дуже часто вони є частиною законних чи принаймні таких, які 

виглядають законними, торгових операцій, що ефективно 

приховують реальні перекази вартості. 

– Вони є завжди кримінальними і, зазвичай, поєднуються з іншими 

злочинами: ухиленням від сплати податків, шахрайством з дотаціями, 

обходом ембарго, втечею капіталу, фінансуванням військових 

угруповань, контрабандою. 

– Вони мають можливість переміщувати дуже значні обсяги грошей 

(набагато вищі, ніж IFTS). Тож ними можуть користуватись не лише 

для фінансування тероризму, а, що навіть гірше, для поширення 
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зброї, яке вимагає переказів значних сум. 

Сьогодні IVTS широко використовують в арабо-мусульманських 

країнах, країнах Середнього сходу і в деяких інших частинах Азії. Але дуже 

важливо пам’ятати, що мова йде не про одну систему. Наприклад, у Китаї 

виникнення систем переказу вартості датують часами династії Танг 618–

907 рр.. З розвитком економічної діяльності протягом цього періоду потреба у 

переміщенні фондів стала дуже актуальною, що спричинило виникнення 

китайської системи переказів. Створення системи фей ч’єн (літаючі гроші) 

відноситься до тих часів, коли ділові люди і керівництво держави спробували 

подолати незручності, пов’язані з перевезенням грошей, і полегшили 

переміщення фондів. Пізніше, у XVIII ст., китайці використовували систему 

фей ч’єн не лише для полегшення торгівлі, а й для протидії фінансовим 

посередникам, які не були підконтрольні китайцям. 

Хунді – це стара система, яку використовували в Індії до приходу 

сучасних банківських систем. У системі хунді було дві можливості: 

розрахуватись одразу чи пізніше. В літературі з відповідної тематики 

стверджують, що хунді була популярна в Індії з давніх часів. На сьогоднішній 

день в Індії використання хунді є незаконним, вона здебільшого 

використовується у Пакистані. 

Як назва фінансового інструменту, хавала означає переказний вексель 

або простий вексель. Термін хавала в Індії набув негативного забарвлення. 

Це спричинено тим, що його пов’язують із незаконними платежами 

(хабарами) політикам. Інші IVTS у Південній Азії: фое куан – 

використовують в Таїланді, нгінг сінг кек, що приблизно означає “грошово-

знаковий магазин”, використовують групи з півдня Китаю і Гонконгу, падала 

– використовується на Філіпінах. 

Свого часу на Середньому Сході хавала сприяла торгівлі не лише в 

межах однієї країни, а й між регіонами. Деякі дослідники звертають увагу на 

те, що хавала суттєво розвинулась понад століття тому, коли південно-

азійські іммігранти у Східній Африці і Південно-Східній Азії 
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використовували її для розрахунків. Інші зазначають, що система хавала 

датується часами арабських торговців, які створили її як засіб для уникнення 

грабежів караванів, характерних для цієї території. Але факти, що хавала 

вперше виникла саме на Середньому Сході не були добре задокументовані. 

Хавала як IVTS також функціонує на Африканському континенті, 

використовуючи ринки “баракаат” і “нігеріан наіра” – дві найвідоміші 

системи. Іншими системами є гроші “кєйо” в Уганді, “малі а мбелеко” у 

Замбії, “кса-вілаад” у Сомалі. 

Походження IVTS у Європі можна простежити через історію схожої 

системи – переказного векселя. Ця система працювала за такими ж 

принципами як і сучасна неформальна хавала. Переказний вексель є 

зобов’язанням у формі платіжного доручення, яке адресоване відповідальній 

за виконання платежу особі. Переказний вексель передбачає, що особа робить 

платіж іншій особі у наперед встановлений день. Вексель у його теперішній 

формі широко використовували в Італії у XIV ст., купці якої контактували з 

арабським світом. 

У Північній і Південній Америці “чорний обмінний ринок песо” (BMPE) 

часто згадують у тому ж контексті що й хавалу, з підтекстом, що він подібний 

щодо мети й операцій, хоча і є важливим каналом відмивання грошей, 

отриманих від продажу наркотиків. Помилкове асоціювання BMPE з 

системою переказів хавала потребує детального огляду, не лише тому, що 

основним напрямом використання BMPE є відмивання грошей, а й тому, що 

порядок розрахунків у BMPE може значно відрізнятись від того, що 

використовується у хавалі. IVTS в Америці, зазвичай, стосуються такого 

поняття як “сташ хаус” (stash – накопичувати, house – будинок) і (або) “каса де 

камбіо”. Інколи BMPE може згадуватись як чорний колумбійський ринок песо. 

По суті, це та ж система. Різниця лише в тому, що Колумбію приймають за 

стратегічний пункт. Чорний колумбійський ринок песо використовує ті ж 

методи, що й хавала для того, щоб оминути валютні обмеження і відмивати 

гроші. Інакше кажучи, існує єдина незаконна мета, в порівнянні до декількох 
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вище перелічених у IVTS. 

Основні операції типу хавала відбуваються між відправником, двома 

повіреними посередниками й одержувачем. Є два основних аспекти цього 

бізнесу. Першим є відправлення й одержання грошей (фондів), які клієнт хоче 

переказати. Другий – це процес розрахунків. Перший полягає в економічних 

відносинах між агентом хавали і клієнтом, в той час як другий – це економічні 

відносини між двома фінансовими посередниками. Згідно термінів “теорії 

посередництва”, клієнти є головними акторами, кожен з яких представлений 

агентом в операціях хавали. 

Щоб глибше зрозуміти суть операцій хавали, потрібно розглянути деякі 

деталі. По суті, операції хавали містять в собі фінансові трансферти від А до В. 

Умовно можна говорити про двох клієнтів СА та СВ, що перебувають у двох 

країнах А і В відповідно. СА хоче переказати кошти на користь СВ, 

використовуючи агента хавали – НА, який перебуває в країні А. Агент хавали 

з країни А зв’язується зі своїм партнером у країні В. Агенти хавали НА і НВ 

функціонують за межами формального фінансового сектору, незважаючи на 

використання чи призначення трансакції і країну призначення. Отримавши 

фонди від СА, НА попросить НВ авансом передати цю суму одержувачу СВ у 

валюті країни В. Наприклад, якщо країна А це – США, а В – Пакистан, то СА 

отримає вартість платежу від СВ в американських доларах, а СВ від СА 

отримає платіж пакистанськими рупіями. Проте для оптимального 

функціонування хавалі необхідні резерви готівки на обох кінцях операції. Ось 

як кожен агент хавали може робити платежі клієнтам інших агентів без 

переміщення грошей через кордони. Агент хавали також може здійснити 

зворотний переказ, щоб полегшити переказ фондів від клієнта у країні В до 

клієнта у країні А. Це все частини однієї системи. Але тут приховані і 

сумнівні сторони хавали. Агент хавали А створює резерв готівки А, щоб 

виплачувати платежі на прохання агента В. І навпаки, агент хавали В створює 

резерв валюти В для забезпечення запитів агента А. Це означає, що, навіть 

якщо “чисті” гроші відправлені із США, “брудні” гроші можуть бути 
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використані для розрахунків із законослухняними мешканцями іншої країни. 

Теоретично, агент хавали у країні А, НА, отримує кошти від клієнта СА на 

основі довіри без конкретного платежу. Водночас агент у країні В, НВ, виплачує 

кошти клієнту у країні В, СВ, без будь-якої компенсації. Можна сказати, що 

обидва агенти хавали НА і НВ відкрили позицію в угоді хавала. Порівнюючи з 

банківським бізнесом, можна сказати, що НА отримав кредит від НВ. НА має 

зобов’язання перед НВ, а НВ – вимогу до НА. Клієнти залишаються поза 

операцією, в той час як агенти повинні закрити свої позиції в угоді. 

Існує чимало методів, за допомогою яких можна закрити неоплачені 

позиції. Особисті зв’язки між агентами хавали можуть значно полегшити 

процес. Родинні та сімейні традиції значно спрощують цю роботу. Тим не 

менше, у сучасній глобальній економіці з її переказами величезних сум агенти 

хавали також покладаються на людей, з якими не мають ні родинних, а іноді 

навіть етнічних зв’язків. Це доцільно й можливо при відносно малих 

операціях. Агенти хавали не обмежені правилами щодо того, з ким 

співпрацювати. Неформальність мереж надає їм гнучкості і дає змогу 

ігнорувати закони, що вони й роблять в Індії, Пакистані, Шрі-Ланці, Франції, 

Іспанії, Саудівській Аравії чи деінде. Безперечно “тіньова економіка” чи 

“чорні ринки” відіграють значну роль у цьому бізнесі. Деякі дослідники з 

Південної Азії стверджують, що саме це надає хавалі конкурентні переваги 

щодо обміну грошей чи інших фінансових операцій. Проте ніхто ґрунтовно не 

досліджував взаємозв’язку між хавалою і нелегальними торговцями, 

“брудними грошима” і незаконними переказами фондів. 

Позиції агентів хавали можуть бути також передані іншим 

посередникам. Ці інші сторони можуть за допомогою різних засобів приймати 

й об’єднувати вихідні позиції та закривати їх на загальному (оптовому) чи 

багатосторонньому рівнях. Теоретично, оптовий агент хавали – той, хто має 

справу лише з процесом розрахунків. Він не буде співпрацювати із дрібними 

клієнтами, а буде збалансовувати рахунки декількох дрібних агентів хавали, 

що оперують у різних країнах. Оптовики не матимуть зв’язку з 
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індивідуальними переказами, а будуть відігравати виключно роль 

посередників, купуючи, продаючи та об’єднуючи вимоги і зобов’язання 

посередників нижчого рівня. Проте інтерв’ю з агентами хавали вказують, що 

немає достеменних доказів, які б підтримували ідею оптового агента хавали. 

Все ж деякі автори інтуїтивно сходяться на тому, що малі баланси 

об’єднуються на одному чи декількох вищих рівнях мережі хавала. 

Існує, як вже згадувалось, багато засобів, з допомогою яких можна 

закрити позицію при переказах у межах хавали. Одним з них є проста 

зворотна угода хавали. Це найочевидніша процедура розрахунків. Суми, які 

перевели з країни А в країну В, також рухаються у протилежному напрямі. 

Проте така процедура розрахунків має низьку імовірність. Причина полягає у 

несиметричності сукупних переказів між різними країнами. Така країна як 

США, де багато працівників-іммігрантів, буде відправляти значні грошові 

потоки. З іншого боку, така країна як Мексика імовірно матиме чистий 

грошовий приплив. Тому агенти хавали можуть використовувати складніші 

неформальні зворотні операції. 

Може виникнути питання щодо причин популярності певних 

неформальних систем переказу вартості в умовах сучасної глобалізації і 

зростання міжнародної банківської сфери. Це важливе питання, що стосується 

як інфраструктури IVTS, так і вищої вартості, неефективності і малої 

швидкості формального банківського сектору. Деякими з основних причин 

використання IVTS сьогодні можуть бути: брак довіри до банків; недостатній 

доступ до традиційної банківської системи або ж ситуація, коли місцевий банк 

не має ресурсів для пересилання коштів; неефективна, дорога, бюрократична, 

недружня банківська система; потреба обійти урядові правила; культурні 

причини, наприклад, традиції тощо. 

Також IVTS дуже гнучкі, коли треба пристосуватись до кризових 

обставин: війн, громадських заворушень, економічних конфліктів, санкцій і 

блокад. Спостерігалось зростання ролі IVTS у часи політичних змін і 

нестабільності. Наприклад, хавала значно збільшила свої операції після 
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переділу Індії у 1947 р. і наступного запровадження валютних обмежень, які 

зробили незаконними усі переміщення грошей між Індією і Пакистаном. Це 

повторилось у Південно-Східній Азії протягом В’єтнамської війни при 

величезному зростанні чорного ринку іноземної валюти. Іншими місцями, де 

IVTS давно існують, але лише недавно значно збільшили обсяги операцій 

через різні конфлікти є: Афганістан, Ірак, Косово і Сомалі. 

Через неформальність цих систем важко отримати надійні дані щодо 

обсягів переказів. Суми окремих неформальних переказів можуть 

змінюватись у широких межах. Були зафіксовані операції хавали на суми від 

20 до 7 000 000 дол. США. Незначні суми, зазвичай, переказують емігранти, 

які працюють на Заході, своїм сім’ям, в той час як значні суми переказують 

неурядові організації або установи, що надають гуманітарну допомогу. 

Мережі хавали тісно переплелись з ісламськими банками по всьому 

світі. Лише у США нараховують понад 200 ісламських банків і ще багато 

тисяч у Європі, Північній та Південній Африці, Саудівській Аравії, країнах 

Перської затоки, особливо у вільній зоні в Дубаї і Бахрейні, Пакистані, 

Малайзії, Індонезії та інших країнах Південно-Східної Азії. 

Хоча IVTS вважають гнучкими, навряд чи неформальний сектор може 

бути чинником розвитку економіки. Неформальність не захищає права 

власності і зменшує можливості юридичного оформлення та виконання 

контрактів, послаблює стимули для інвестування. 

У багатьох країнах, де існує хавала, вона заборонена, оскільки уряд 

боїться втратити макроекономічний контроль. Обдурений клієнт може 

передати інформацію про посередників владі, ставлячи цим під загрозу цілий 

клуб. Тож забороняючи систему, уряд зменшує ризик некооперативної 

поведінки посередника і, парадоксальним чином, посилює систему. Іншою 

важливою частиною інституціональної основи хавали часто є персональні 

стосунки між клієнтом та агентом. Ці стосунки можуть мати великий вплив 

на моральне зобов’язання щодо контракту. Опитування [286] показують, що 

більшість агентів хавали знають своїх клієнтів. Така інституційна основа 
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може забезпечити міцний фундамент для хавали. Проте, зважаючи на 

неформальну природу системи, питання щодо безпеки конкретних переказів 

залишається відкритим. 

Цікаве застосування математичної моделі “дилеми в’язнів” для аналізу 

IVTS запропоноване норвезьким дослідником Г. Сатре на основі 

математичних напрацювань ізраїльського вченого Дж. Гуттмана [278; 293]. 

Звертаючись до теорії ігор, варто відзначити, що оптимальне рішення гравця 

залежить від його думки про можливі дії інших. Тому для розробки 

концепцій розв’язку треба вивчити, як індивідуальні гравці приймають 

рішення, не знаючи, що робитимуть інші гравці. Повторювана гра 

визначається як гра, у якій група учасників очікує багаторазово взаємодіяти 

один з одним за схожих обставин. Таку ситуацію моделюють із допомогою 

математичного апарату “дилеми в’язнів”, яка може бути обмежено або 

необмежено повторюваною. Обмежена кількість повторень могла б 

унеможливити співпрацю, бо гравці не впевнені щодо виплат чи можливих 

дій інших. Що ж стосується повторюваної дилеми в’язнів, то політика 

послуга-за-послугу (Tit-for-Tat, TFT) – бути “хорошим” при початковій 

взаємодії з незнайомою особою, з якою очікуєш мати регулярні майбутні 

відносини, а потім просто повторювати кроки інших гравців – у багатьох 

випадках може бути найкращою довготерміновою стратегією. Це показало, 

що взаємний альтруїзм, від якого перевагу отримують інші, за умови, що 

операція буде продовжуватись протягом невизначеного чи невідомого 

проміжку часу і, що ставка у грі достатньо низька, є стабільним розв’язком 

дилеми в’язнів. Стратегія TFT буде прибутковою, якщо особи сподіваються 

часто співпрацювати у майбутньому. 

Матриця (див. табл. 4.2) ілюструє одноразову гру у дилемі в’язнів. 

Гравці 1 і 2 можуть вибирати між співпрацею (С) або обманом (D). Якщо 

обидва виберуть обман, то виграш становитиме 0 для кожного. Якщо ж вони 

вирішать співпрацювати, то виграш становитиме 1 для кожного. Можливо 

також, що один із гравців обирає співпрацю, в той час як інший – обман. У 



 257 

такій ситуації гравець, який обдурює, займає кращу позицію, ніж гравець 

який співпрацює. А саме: а > 1, b < 0, за умови, що a + b < 2. У цій 

одноразовій дилемі в’язнів існує лише одна точка рівноваги, яка досягається, 

коли обидва гравці обманюють. Це найстабільніша стратегія, оскільки жоден 

з гравців не хоче зазнати повного краху від того, що його дії передбачать. 

Таблиця 4.2 

Матриця виплат для дилеми в’язнів [278] 
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Раціональний актор R – гравець, який для відповіді обирає найкращу з 

усіх можливих стратегію, в той час як механічний актор TFT – гравець, який 

використовує певну стратегію, яка не обов’язково є найкращою. Той факт, 

що опонентом гравця R є гравець типу TFT, створює сильні стимули у гравця 

R для співпраці, оскільки послідовна співпраця з боку R призводить до 

отримання вигоди величиною 1 за один раунд для кожного гравця. До того ж 

гравцю R нераціонально обдурювати у раунді t, а потім співпрацювати у 

раунді t + 1, оскільки, це дає йому виграш у сумі a + b (за умови, що TFT 

співпрацював у раунді t). Співпраця буде раціональною для R, якщо він буде 

переконаний, що грає з TFT. 

Для гравця, про якого думають, що він TFT, краще підтвердити ці 

очікування. Гравець TFT із самого початку обирає співпрацю, а потім 

повторює дії опонента у попередньому раунді. Це робиться для того, щоб 

схилити опонента до співпраці. Гравець TFT, співпрацюючи, має змогу 

отримати репутацію. Цим він заохочує інших гравців до співпраці. Іншими 

словами, щоб добре грати в цю гру, потрібно не перемогти свого опонента, а 

схилити його до співпраці, звичайно, за умови, що гравці дійсно хочуть, щоб 
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гра закінчилась взаємною співпрацею. Сприяти співпраці можна різними 

способами. Одним з них є покарання гравця, якщо він не співпрацює. 

Спершу розглянемо ситуацію, коли невпевненою є лише одна сторона. 

Два гравці (агент хавали і клієнт) грають у повторювану дилему в’язнів. 

Гравець 1 (агент хавали) є раціональним (R) і це звична практика. Гравець 2 

(клієнт) – теж раціональний, проте це не є звичною практикою, тому гравець 

2 буде називатись MR (maybe rational – можливо раціональний). R визначає 

ймовірність (р) того, що гравець 2 є раціональним і ймовірність (р-1) того, що 

гравець 2 є механічним гравцем TFT. 

Як було показано вище, обидва гравці можуть співпрацювати (С) або 

обдурювати (D). Це – їхні початкові можливі дії. Коли гравці вирішать грати, 

у них не буде повної інформації, оскільки, через можливість раціональності 

гравця 2 існує невпевненість щодо вигоди. Дивлячись на результати і 

переваги цієї гри можемо зробити висновок, що a > 1 > 0 > b, проте якщо 

обидва гравці нададуть перевагу а, буде важко забезпечити співпрацю. Тут 

видається можливим припустити, що, мабуть, релігія або схожі культурні 

особливості, змушують гравців поважати певний результат гри – 1 для 

кожного, коли обидва обирають співпрацю. 

Використання математичного апарату свідчить, що при наявності 

оптимізаційних витрат, TFT типи виживуть у конкуренції з раціональними 

акторами, за умови, що кількість раундів у дилемі в’язнів буде достатньо 

великою. Цей результат ґрунтується на припущенні, що бути раціональним – 

дорого, в той час як бути TFT – не спричиняє значних витрат. 

Пояснення із використанням дилеми в’язня може допомогти пояснити, 

чому системи переказу вартості походять з країн, що розвиваються. Із 

розвитком та ускладненням економіки, мотивація для використання систем, 

схожих на хавалу, може зменшуватись. Проте це лише один бік теорії. Деякі 

неформальні системи переказу вартості довели, що можуть функціонувати, 

незважаючи на економічний розвиток. Ще одна особливість IVTS – це їхня 

висока здатність пристосовуватись до змін, таких як економічні кризи, 



 259 

заворушення і війни. 

Незважаючи на свій неформальний характер, система хавала зумовлює 

прямі і непрямі наслідки в макроекономічній сфері через фінансові та 

податкові чинники. Одним із таких наслідків є потенційний вплив хавали на 

грошово-кредитні рахунки країн обох учасників трансакції. Оскільки ці 

трансакції не відображають в офіційній статистиці, переказ коштів з однієї 

країни в іншу не враховується як приріст іноземних активів країни-

реципієнта або як збільшення зобов’язань країни-відправника. Внаслідок 

цього гроші міняють власника, а офіційний показник грошової маси 

залишається незмінним. Проте, трансакції у межах хавали можуть впливати 

на склад грошової маси в країні-отримувачі. У сфері грошових переказів такі 

трансакції здійснюють, зазвичай, з готівкою, хоча хаваладари можуть 

використовувати й банківську систему. Особи з країн, що розвиваються, які 

переказують грошові кошти за кордон через систему хавала для інвестицій 

або інших цілей, звичайно належать до спроможних груп населення. Вони 

забезпечують місцевих хаваладарів готівкою, знімаючи гроші зі свого 

банківського рахунку. Внаслідок цього трансакції в системі хавала, зазвичай, 

підвищують обсяг готівкових грошей в обігу. До того ж, системи 

нелегальних переказів зумовлюють і фіскальні наслідки, тому що з 

трансакцій через хавалу не стягується податок. Негативний вплив на 

бюджетні надходження має як незаконна, так і законна діяльність, якщо ця 

діяльність передбачає участь системи хавала. Існують оцінки, що всього у 

світі діє близько 5000 брокерських пунктів хавали [245]. 

У нашій країні нема історичних традицій використання альтернативних 

систем грошових переказів. Цей спосіб ймовірніший для українців, що 

працюють за кордоном. Водночас СБУ вважає, що сьогодні в Україні є 

тенденція формування китайської, в’єтнамської та арабської общин. Крім 

того, наша країна розташована на транзитних шляхах контрабанди 

наркотичних засобів і нелегальної еміграції з Південно-Східної Азії до 

Європи. СБУ стверджує, що в Україні створені всі умови для формування 
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позабанківської системи грошових переказів типу хавала. До того ж хавала 

може функціонувати в умовах правового вакууму, на відміну від банківської 

системи, якій потрібні чіткі, закріплені законодавчо, правила [212]. 

Іншу групу способів розрахунків, які можуть використовувати як 

самостійно, так і в поєднанні з архаїчними системами переказу вартості, 

обумовлює розвиток інформаційних технологій. Всього у світі досить відомі 

близько 100 таких систем, до яких належать: Mondex, Visa Cash, CyberCash, 

Moneo, DigiCash, First Virtual тощо. В українському сегменті мережі Інтернет 

найпопулярніша позабанківська електронна платіжна система Webmoney. 

На рис. 4.2 подане наше бачення відносно автономних стратегічних 

сфер функціонування незаконних фінансових систем, з урахуванням 

особливостей яких варто розвивати систему державного та міжнародного 

фінансового моніторингу й контролю [160, с. 184]. Окрім уявлення про 

структуру нелегальних фінансів, необхідно досліджувати й чинники 

використання офіційної фінансової системи у злочинних цілях. 

Варто відзначити, що такі процеси як відмивання доходів незаконного 

походження, “конвертація” коштів з допомогою фіктивних суб’єктів 

підприємництва, нелегальний рух капіталів через кордон дуже тісно 

взаємопов’язані. До того ж вони залежать від особливостей окремої країни. 

Приміром, виходячи із практики розвинутих країн у сфері боротьби з 

відмиванням “брудних” грошей, основною проблемою є надходження 

нелегальної готівки в офіційну фінансову систему. В Україні ж набули 

популярності нелегальні фінансові послуги, що виконують протилежні 

функції: конвертація безготівкових грошей у готівкові, тобто переведення 

платіжних засобів у тіньовий сектор. Головна причина популярності таких 

операцій – бажання ухилитись від сплати податків [154; 162]. 

Функціонування у тіньовому режимі, хоча й супроводжується низкою 

ризиків, все ж дуже часто виявляється у нашій державі більш вигідним, ніж 

дотримання податкового законодавства. 
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Рис. 4.2. Стратегічні сфери функціонування 

незаконних фінансових систем 
Джерело: складено автором 
 

Відмивання коштів у класичному розумінні пов’язане з отриманням 

доходів від кримінального бізнесу, а не з ухиленням від сплати податків від 

легального підприємництва. До того ж не всі доходи від наркобізнесу, 

торгівлі зброєю та людьми, корупції тощо призначаються для відмивання. 

Можлива економічна мотивація, спрямована на подальше приховування цих 

доходів та їх таємне використання у нелегальному секторі. Також різниця 

дохідності легальних і нелегальних операцій може спричиняти виведення 

грошей з офіційної фінансової системи. З огляду на це, нами запропонована 

модель, що дає змогу аналізувати рішення нелегального підприємця залежно 
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від економічних чинників та ефективності функціонування правоохоронної 

системи [141, с. 265–267]. 

Головними чинниками у запропонованій нами математичній моделі є 

рівні дохідності легальних і нелегальних операцій, санкції за незаконну 

економічну діяльність та ймовірність її викриття. Економічні санкції можуть 

полягати у конфіскації всіх активів нелегального походження й частини 

легального майна злочинця. Сподівані вигоди (Вн) від використання певних 

активів у нелегальному секторі з урахуванням ризику зазнати санкцій з боку 

правоохоронної системи можна розрахувати за допомогою виразу: 

 

)(P)P1()r1( 1КЛМНАНАВ нннн   , 

 

де rн – сподівана дохідність нелегальних операцій; НА – грошова оцінка 

певного виду нелегалізованих активів; Рн – ймовірність виявлення наявності 

нелегалізованих активів та покарання за незаконну діяльність; КЛМ1 – сума 

конфіскації легального майна у разі виявлення нелегальних активів, яка 

визначається так: 

 

 ЛМСКЛМ ;min 11   , 

 

де С1 – сума санкцій, що виражається певним співвідношенням до величини 

НА; ЛМ – грошова оцінка легального майна, яким володіє суб’єкт 

нелегальної діяльності. 

Якщо значення Вн від’ємне, то, з раціональних міркувань, нелегальну 

діяльність варто згорнути взагалі. Вигоди (Вл) від легалізації активів 

визначаються так: 

 

)(P)P1()()r1( 2КЛМНАПЛНАВ лллл   , 
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де rл – сподівана дохідність легальних операцій; ПЛ – вартість послуг з 

легалізації (може бути виражена через певний коефіцієнт (k) відносно НА: 

ПЛ = k * НА); Рл – ймовірність виявлення факту легалізації та покарання за 

нього; 

КЛМ2 – сума конфіскації легального майна при виявленні факту легалізації; 

вона визначається так: 

 

 ЛМСКЛМ ;min 22   , 

 

де С2 – сума санкцій за легалізацію, що визначається певним 

співвідношенням до величини НА. 

Відмивання недоцільне при від’ємному значенні Вл. Обидва варіанти, 

нелегальне використання активів та їх легалізація, вигідні при додатних 

значеннях Вн і Вл. Рівнозначними для нелегального підприємця вони будуть 

якщо 
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За умови, що ліва частина даного виразу має значення більше, ніж 

права, вигідніше не виводити активи з нелегального сектору; якщо ж навпаки, 

то економічно доцільними стають операції відмивання незаконних цінностей. 

Перша ситуація переважає у країнах зі слабою економікою та неефективною 

правоохоронною системою, до яких належить й Україна. В таких країнах 

висока частка тіньової економіки. Друга ситуація характерна для найбільш 

розвинутих країн, наприклад, США. Саме такі країни й поставили у 

глобальному масштабі питання боротьби з відмиванням „брудних” грошей 

згідно міжнародних стандартів, не врахувавши особливостей країн, що 

розвиваються. Там, де операції з відмивання не популярні, спостерігається 

значна частка тіньового сектора економіки. Легалізація ж незаконних доходів 
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хоча й виводить ресурси з тіні, однак сприяє становленню контролю 

злочинців над офіційною економікою. Пріоритети нелегальних підприємців 

певної країни варто враховувати, обґрунтовуючи шляхи розвитку й методи 

роботи правоохоронної системи цієї країни. 

Нелегальна фінансова діяльність передбачає приховування або 

маскування якщо не самих фактів, то принаймні характеру й мети деяких 

господарських операцій. Тому визначальним чинником ефективності роботи 

державних органів у сфері обмеження нелегальної фінансової діяльності є 

відповідне інформаційне забезпечення. У цьому контексті варто відзначити, 

що в Україні закладено інституційні основи функціонування національної 

системи фінансового моніторингу підозрілих операцій та створено 

законодавчу базу в цій сфері. Вітчизняна система, відповідно до 

міжнародних стандартів боротьби з відмиванням доходів і фінансуванням 

тероризму, базується на таких основних принципах. 

1. Встановлено мінімальні суми, при перевищенні яких всі операції із 

певними характеристиками підлягають реєстрації фінансовою установою чи 

іншим суб’єктом господарювання з метою уможливлення їх подальшої 

перевірки [175; 183; 184]. 

2. Розроблено та уведено в дію перелік ознак, які дають змогу 

визначити, чи належить операція до тих, які здійснюються з метою 

відмивання грошей чи фінансування тероризму [182; 186; 290]. 

3. На працівників фінансових установ чи інших суб’єктів 

господарювання, через які здійснюються операції, покладено 

відповідальність за інформування спеціального державного органу. Також 

передбачене право таких установ відмовлятись від проведення сумнівних 

операцій. 

4. Функціонує спеціальний орган виконавчої влади, наділений правом 

координації діяльності всіх правоохоронних та контролюючих органів країни 

у сфері боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму [32; 

121; 180; 188]. 
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Сумнівні операції можуть стосуватись не лише відмивання доходів і 

фінансування тероризму, але й інших форм незаконного розподілу фінансових 

ресурсів (шахрайство, ухилення від сплати податків тощо) [154; 162]. Однак 

потрібно визнати той факт, що в багатьох країнах становлення та розвиток 

спеціальної системи збору й аналізу інформації про підозрілі фінансові операції 

відбувалось саме у руслі міжнародної боротьби з відмиванням доходів, 

одержаних злочинним шляхом. Відмивання ж доходів, як завершальний етап 

багатьох технологій незаконного збагачення, цілком обґрунтовано обране 

пріоритетним об’єктом дослідження низки міжнародних організацій, які беруть 

участь у боротьбі зі злочинністю, особливо транснаціональною. Виявлення 

ознак відмивання може стати відправною точкою розкриття багатьох 

корисливих злочинів. А, на нашу думку, система фінансового моніторингу, в 

принципі, дає змогу виявляти не лише ознаки відмивання доходів, але й 

безпосередньо фіксувати замасковані чи приховані сторони цілої низки інших 

злочинів, в тому числі й ухилення від сплати податків. 

В Україні побудована та діє інституційна структура відповідної 

системи, організована діяльність підрозділу фінансової розвідки (далі ПФР) – 

Державної служби фінансового моніторингу України, налагоджено 

міжвідомче співробітництво, розгорнута міжнародна діяльність у цій сфері. 

У національній системі боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів і 

фінансуванням тероризму ПФР України є центральним органом виконавчої 

влади зі спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і 

координується Кабінетом Міністрів України. На вітчизняний ПФР покладено 

обов’язки щодо реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і 

фінансуванню тероризму (далі ЗПВДФТ). ПФР України виконує функцію 

координатора дій учасників національної системи ЗПВДФТ [184]. 

Інформація, корисна для фінансового моніторингу, поступає із трьох 

основних джерел: суб’єкти первинного фінансового моніторингу; 

комп’ютерні мережі та бази даних; спеціальні вітчизняні, зарубіжні та 
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міжнародні служби й організації, які обмінюються інформацією у процесі 

фінансового моніторингу. Результати ж опрацювання інформації український 

ПФР подає у формі узагальнених матеріалів. Згідно законодавства, ПФР як 

Спеціально уповноважений орган, відповідно до покладених на нього 

завдань, у разі наявності достатніх підстав підозрювати, що фінансова 

операція або клієнт пов’язані із вчиненням діяння, визначеного 

Кримінальним кодексом України [82], що не стосується легалізації 

(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування 

тероризму, подає інформацію до відповідного правоохоронного або 

розвідувального органу України у вигляді узагальнених матеріалів. 

З науково-практичних позицій варто відзначити, що ПФР України за 

участю інших державних органів, залучених до національної системи 

запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, 

щорічно узагальнює типології легалізації коштів з урахуванням 

міжнародного досвіду, а також досвіду фінансових, правоохоронних і 

контролюючих органів України. Відомості про типології розміщуються для 

ознайомлення на офіційному веб-сайті ПФР України. 

Важливо відзначити, що при Державній службі фінансового моніторингу 

України створено Державний навчальний заклад післядипломної освіти 

“Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації 

спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією 

(відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням 

тероризму” (далі Центр), де регулярно проходять професійну підготовку 

представники державних органів, фінансових установ та інших ділових 

одиниць, залучених до боротьби з відмиванням злочинних доходів та 

фінансуванням тероризму. Завданням Центру є забезпечення єдиного підходу 

до перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців суб’єктів первинного 

фінансового моніторингу, суб’єктів державного фінансового моніторингу, 

правоохоронних, судових органів і підрозділів фінансової розвідки. 

Центр має навчальну програму підвищення кваліфікації з курсу 
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“Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним 

шляхом, і фінансуванням тероризму”, погоджену з Міністерством освіти і 

науки України, яка передбачає висвітлення таких проблем: правове 

регулювання протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму; система фінансового 

моніторингу в Україні; взаємодія суб’єктів фінансового моніторингу у сфері 

запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму; міжнародні стандарти та 

міжнародне співробітництво у сфері запобігання та протидії легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню 

тероризму; типології легалізації коштів та майна, отриманих злочинним 

шляхом, тощо. У складі Центру функціонують навчально-методичний відділ, 

науково-дослідна лабораторія, відділ міжнародного співробітництва, відділ 

фінансово-господарського забезпечення та регіональні відділи у Львівській 

та Харківській областях. 

З моменту створення ПФР України було розроблено навчальні 

програми й рекомендації щодо віднесення фінансових операцій, що 

підлягають фінансовому моніторингу, до підозрілих. Важливі напрацювання 

вітчизняного ПФР стосуються критеріїв оцінки ймовірності належності 

операцій до таких, які пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, 

одержаних злочинним шляхом [186]. Суб’єктами державного фінансового 

моніторингу були розроблені додаткові переліки ознак фінансових операцій, 

які можуть бути віднесені до таких, що підлягають внутрішньому 

фінансовому моніторингу. Переліки ознак включені до відповідних 

внутрішніх нормативних документів. 

Важливість координаційних функцій вітчизняного ПФР та навчально-

методичного центру, що діє при ньому, полягає в узагальненні досвіду 

СПФМ, різних правоохоронних та контролюючих органів щодо виявлення 

незаконних операцій. Також наявність координатора підвищує ефективність 

обміну таким досвідом. На основі принципу фрактальності ми виділили 
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низку спільних елементів моніторингу, аудиту, ревізії та розслідування [141, 

с. 265]: 

– перелік значимих ознак відповідних процесів та явищ; 

– перелік потенційних носіїв інформації; 

– типові версії; 

– обставини, що підлягають з’ясуванню по справі; 

– критерії достовірності інформації. 

Відповідно, окремі фахівці фінансового моніторингу та контролю 

можуть не витрачати сили й час на освоєння того, що вже відомо іншим та 

узагальнено в системі навчально-методичної діяльності ПФР. 

Разом з тим, вивчається і специфіка роботи окремих учасників системи 

ЗПВДФТ. Адже в їх діяльності відрізняються [141, с. 265]: 

– критерії суттєвості та вимоги щодо точності висновків; 

– перелік передбачених законодавством організаційно-правових 

процедур та спецзаходів; 

– документальне оформлення результатів та правовий статус 

відповідних документів. 

Тому необхідне розуміння ролі кожного учасника в системі ЗПВДФТ 

та механізмів їх взаємодії. Робота Центру, значною мірою, сприяє 

формуванню такого розуміння у посадових осіб, які проходять навчання. 

Однин із аспектів політики безпеки фінансових установ полягає у 

визначенні в їх діяльності ризиків щодо відмивання злочинних коштів та 

фінансування тероризму, їх оцінюванні та розробці фінансовими установами 

заходів для їх зменшення. Для визначення ризиків фінансових установ 

враховують вразливість сфер діяльності клієнтів, включаючи їх засновників, 

та проведених ними фінансових операцій з позицій відмивання злочинних 

доходів та фінансування тероризму. 

Суб’єкти державного фінансового моніторингу регулярно проводять 

перевірки суб’єктів первинного фінансового моніторингу, про результати 

яких постійно інформують ПФР України та Кабінет Міністрів України. 
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Основним напрямом політики Уряду щодо боротьби з відмиванням коштів та 

фінансуванням тероризму в Україні на сьогоднішній день залишається 

питання підвищення ефективності розслідування правоохоронними органами 

кримінальних справ за статтями 209, 306 та 209-1 Кримінального кодексу 

України, зокрема щодо: 

– виявлення фактів приховування чи маскування незаконного 

походження доходів, джерел їх походження, місцезнаходження, 

шляхів переміщення, напрямів використання, а також проведення 

пошуку, арешту таких доходів та ліквідації їх джерел; 

– вжиття заходів щодо удосконалення механізму взаємодії з ПФР, 

зокрема під час опрацювання узагальнених матеріалів щодо 

фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією 

(відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і 

фінансуванням тероризму, а також під час розслідування 

кримінальних справ цієї категорії; 

– підвищення ефективності оперативно-розшукової та іншої 

діяльності з виявлення та припинення діяльності організованих груп 

або злочинних організацій, що здійснюють операції з легалізації 

(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом; 

– виявлення та припинення фіктивного підприємництва та доведення 

до суб’єктів первинного фінансового моніторингу інформації про ці 

заходи в межах визначених законодавством повноважень; 

– узагальнення практики застосування судами законодавства про 

кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, 

одержаних злочинним шляхом. 

При узагальненій оцінці показників функціонування вітчизняної 

системи запобігання та протидії нелегальним фінансовим операціям 

виявляються суперечливі тенденції. Приміром, з 2009 р. почала 

скорочуватись кількість повідомлень, отриманих ПФР України від СПФМ 

(див. рис. 4.3). 
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Рис. 4.3. Кількість повідомлень, отриманих ПФР України від СПФМ 
Джерело: складено автором на основі даних Державної служби фінансового моніторингу 

України 

 

Водночас суми операцій за такими повідомленнями не знижувались 

(див. рис. 4.4). 
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Рис. 4.4. Суми операцій за повідомленнями,  

отриманими ПФР України від СПФМ 
Джерело: складено автором на основі даних Державної служби фінансового моніторингу 

України 
 

Тривожний факт полягає в тому, що суми підозрілих операцій досить 

значні по відношенню до ВВП України (див. рис. 4.5). 
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Рис. 4.5. Номінальний ВВП та сума операцій 

за повідомленнями СПФМ 
Джерело: складено автором на основі даних Державної служби фінансового моніторингу 

України та Державної служби статистики України 

 

Ще критичніше виглядає співвідношення сум зафіксованих сумнівних 

операцій та доходів зведеного бюджету України (див. рис. 4.6). 
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Рис. 4.6. Зведений бюджет України за доходами та сума операцій 

за повідомленнями СПФМ 
Джерело: складено автором на основі даних Державної служби фінансового моніторингу 

України та Державної служби статистики України 
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У світовій та вітчизняній практиці постійно шукають шляхи 

удосконалення управління ризиками відмивання злочинних доходів та 

фінансування тероризму. Необхідні концептуальні основи, які допомагали б 

суб’єктам первинного фінансового моніторингу визначати критерії 

класифікації, а також типи осіб, які з високим ступенем імовірності можуть 

взяти участь в операціях щодо легалізації злочинних доходів або 

фінансування тероризму. Крім того, потрібні критерії оцінки ризику 

проведення клієнтом сумнівних фінансових операцій. В цьому напрямі вже 

зроблені вагомі кроки. Приміром, з метою належної організації роботи банків 

із запобігання відмиванню коштів та фінансуванню тероризму розроблені 

Стандарти Базельського комітету банківського нагляду “Належне ставлення 

до клієнтів” [182; 186; 290]. 

Дослідження ознак сумнівних операцій ведеться за багатьма напрямами. 

До того ж можливі особливості, що обумовлені територією, видом 

господарської діяльності, конкретними завданнями управління фінансовою 

безпекою тощо [63; 87]. Детальний опис був би дуже великим за обсягами та 

трудомістким, як з погляду формування, так і з погляду вивчення для 

практичного використання. Доцільна спеціалізація щодо вивчення ознак 

сумнівних операцій, найінформативніших в окремих сферах діяльності. Разом 

з тим, цілком виправдане застосування загальних концептуальних основ, які 

допомагають узагальнити та систематизувати знання про сумнівні фінансові 

операції, полегшують формування спеціалізованих переліків ознак 

сумнівності для забезпечення фінансового моніторингу і контролю в окремих 

сферах. Водночас відповідні знання можуть базуватись як на практичному 

досвіді, так і на припущеннях експертів про можливі способи проведення 

нелегальних фінансових операцій. У ролі концептуального інструменту, що 

полегшує систематизацію знань про ознаки сумнівних операцій та 

формування їх спеціалізованих переліків, може служити запропонована нами 

класифікація (див. табл. 4.3) [141, с. 264]. 
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Таблиця 4.3 

Класифікація ознак сумнівних операцій 

№ Критерій класифікації Приклади та коментарі 

1 
За суб’єктом бізнесу, що 

використовується 

Банки, торговці цінними паперами, нотаріуси, 

суб’єкти господарювання зі значним обсягом 

готівкового виторгу тощо 

2 За видом активів Готівка, цінні папери, дорогоцінні метали тощо 

3 

За особливостями оформлення 

фінансових документів, з 

погляду повноти інформації 

На пред’явника, з бланковим індосаментом тощо 

4 За особою платника 

Особи зі списку терористів, сформованого 

Організацією Об’єднаних Націй; політичні діячі; 

особи, раніше судимі за корисливі злочини тощо 

5 За особою вигодоотримувача  

6 
За видом законної операції, під 

яку маскується незаконна 

Внесок на депозит, надання кредиту, купівля 

страхового полісу тощо 

7 
За зв’язком операції з 

територією 

Участь суб’єктів господарювання з офшорних 

зон 

8 За часом 

Час існування юридичної особи, час перебування 

грошей на рахунку, час настання страхового 

випадку тощо 

9 
За особливостями зафіксованих 

цін 

Ціни вищі чи нижчі, ніж звичайні 

10 
За особливостями зафіксованих 

обсягів 

Суттєве перевищення над середніми 

показниками 

11 
За відповідністю звичайним 

способам проведення операцій 

При незаконних операціях часто відходять від 

загальноприйнятих схем 

12 

За характером фінансових 

результатів 

операції 

Надто високі прибутки чи збитки 

13 
За відображенням у 

нормативно-правовій базі 

Наприклад, у вітчизняному законодавстві 

наведено переліки ознак обов’язкового 

фінансового моніторингу та ознак внутрішнього 

фінансового моніторингу. До того ж 

інформативними можуть бути й ознаки, які в 

законі не відображені 

14 
За участю представників чи 

посередників 

Особа може не знати, що від її імені проводять 

операції, або, які операції проводять від її імені 

представники чи посередники 

15 

За способом оформлення права 

володіння, користування чи 

розпорядження 

Формально правами можуть володіти підставні 

особи 

16 
За пов’язаністю учасників 

операції 

Учасники незаконних операцій більше довіряють 

пов’язаним особам 

17 За рівнем виконання угоди 
Поставка без оплати; оплата без поставки; 

повернення платежу тощо 

18 
За узгодженістю інформації про 

операцію з різних джерел 

Відображення інформації у продавця і покупця; 

відповідність даних у деклараціях, поданих двом 

органам митного контролю при перетині 

кордону, тощо 

Джерело: складено автором 
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Варто відзначити два підходи до виявлення фактів проведення 

сумнівних операцій. Однин із них пов’язаний із розробленням типологій 

або схем таких операцій. У спеціальній літературі висвітлено дуже багато 

таких типологій. Однак число можливих незаконних схем дуже велике, і, 

відповідно, їх повний опис – непосильне завдання. Крім того, більшість 

реальних схем не є точними копіями типологій. Вони можуть бути набагато 

складнішими. Особа, яка має інформацію лише про деякий фрагмент схеми 

незаконних операцій, не може дати їм адекватну оцінку. Виявивши ж ознаку 

сумнівності, можна ініціювати подальшу перевірку. Порівняно із 

накладенням відомих фрагментів операцій на одну із типологій, наявність 

певної ознаки простіше фіксується як людиною, так і в автоматичному 

режимі. При тому, що кількість ознак підозрілих операцій дуже велика, вона 

все ж менша за кількість можливих схем проведення злочинних операцій. 

Бо по-різному поєднуючи базові елементи різних схем, можна отримати 

величезне число можливих комбінацій. Ознаки ж сумнівності будуть 

спостерігатись незалежно від того, як побудовані схеми незаконних 

операцій. 

Для ефективнішого виявлення загроз у конкретних сферах 

фінансового моніторингу та контролю, варто працювати над вимірюванням 

тісноти зв’язку тієї чи іншої ознаки із дійсно незаконною операцією, а 

також оцінкою рівня інформативності комплексів ознак. 

 

4.3. Оцінка впливу сучасних інформаційних технологій на безпеку 

вітчизняних фінансів 

 

Відкриття й винаходи другої половині XX ст. призвели до бурхливого 

розвитку інформаційних технологій, засобів зв’язку і засобів масової 

інформації. Перехід всіх ринків світу на автоматизовану торгівлю 

супроводжується неординарними подіями, багатократним збільшенням 

обсягів біржових торгів, а також залученням до торгів великої кількості 
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індивідуальних трейдерів. На думку фахівців, завдяки сучасному 

програмному забезпеченню, трейдер-одинак володіє тими ж можливостями, 

що декілька років тому мала невелика трейдерська компанія з десятком 

працівників. 

Саме у сфері програмного забезпечення для біржової торгівлі 

обертаються значні суми грошей. Логічно припустити, що саме тут і є 

передній край науково-технічних розробок, де працюють 

найвисокооплачуваніші програмісти. Вже зараз тут широко застосовують 

нейромережі і генетичні алгоритми, які симулюють процеси, що 

відбуваються в мозку людини. Це формує невідомі досі умови 

функціонування фінансової системи й може породити принципово нові 

проблеми. 

А проблеми, що стосуються використання інформаційних технологій 

на фінансовому ринку [158], надзвичайно гостро постали ще у 2009 р. З цього 

приводу варто розглянути невелику добірку фактів. 

Окремі привілейовані компанії мали змогу здійснювати торгові 

операції на певну кількість мілісекунд швидше, ніж всі інші. За деякими 

версіями, їх сервери були встановлені безпосередньо на біржі поряд з тими 

серверами, де здійснюються трансакції. Було продемонстровано на 

прикладах, як саме можна отримувати прибуток аж до одного цента на акцію. 

При мільярдних трансакціях за день один цент на акцію – це величезні гроші. 

Сукупні прибутки трейдерів, які використовували у торгівлі 

високопродуктивні комп’ютери на декількох майданчиках в США, ще в 

2008 р., склали 21 мільярд доларів, згідно з повідомленням газети The New 

York Times з посиланням на дані дослідницької компанії Tabb Group [4]. 

Використання потужних обчислювальних систем для торгівлі на біржі в 

США почали позначати новим терміном – “високочастотна” торгівля (high-

frequency trading). Ці системи дають змогу здійснювати мільйони операцій за 

дуже короткий проміжок часу. “Класичним” трейдерам, не озброєним 

комп’ютерами і торговими роботами, такі швидкості не доступні. Торговим 
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роботом називають комп’ютерну програму, здатну самостійно відстежувати 

дані по кількох індексах на фондових біржах і на їх основі здійснювати 

купівлю або продаж. Вважають, що зростання використання торгових 

роботів з максимально агресивними алгоритмами розрахунку торгової 

стратегії привело до посилення волатильності на фондових ринках у 2008 р. 

Цікаво, що скандал 2009 р. із програмістом С. Алєйніковим із Goldman 

Sachs, якого підозрювали у крадіжці програмних кодів, стосується цієї ж 

проблеми [118]. Саме цю компанію вважали головним учасником 

надшвидкісного трейдингу. Тому крадіжка програмних кодів з компанії стала 

питанням національної безпеки США. Адже програмне забезпечення 

Goldman Sachs застосовували для маніпуляцій на біржі. За результатами 

інциденту сенатор від партії демократів Ч. Шумер звернувся з проханням до 

Комісії з цінних паперів, офіційно заборонити практику надшвидкісного 

трейдингу, бо вона суперечить принципам вільного ринку. 

Потрібно відзначити, що жодні юридичні перешкоди не зможуть 

зупинити тенденцію, відповідно до якої біржова торгівля стрімко 

перетворюється на поєдинок комп’ютерних алгоритмів. У кого програма 

працює на мілісекунди швидше – той і заробляє на декілька мільярдів 

доларів більше. У цій сфері мистецтво програмування стало ключовим 

чинником фінансового успіху. 

Згідно зі статистикою Московської міжбанківської валютної біржі 

(ММВБ), російські трейдери за своїм технічним оснащенням зовсім не 

відставали від західних [217]. У серпні 2009 р. активність торгових роботів на 

ММВБ досягла 55 %, тоді як на найбільших біржах світу складала в 

середньому 42 % (на Нью-Йоркській фондовій біржі у червні 2009 р. було 

досягнуте значення 48 %). Так звані “гіперактивні інвестори”, що подають 

більше двох заявок за хвилину, у серпні 2009 р. виставили понад 55 % заявок 

на ММВБ. Тоді як у січні 2007 р. ця частка була 20 %, в серпні 2008 р. – 30%. 

Кількість торгових роботів, що довгий час складала близько 30, до серпня 

2009 р. досягла 70. Також розширився спектр інструментів, з якими 
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здійснювали на ММВБ більше однієї операції за хвилину. Не справляючись 

зі зростаючими оборотами торгівлі, біржа Російська торгова система у червні 

2009 р. ввела плату за перевищення межі трансакцій [217]. 

Несподіванки можуть виникнути і в зв’язку з використанням 

банкоматів. Приміром, у 2011 р. з Австралії прийшло повідомлення про те, 

що чотири тисячі банкоматів виробництва ATM, що належать Commonwealth 

Bank of Australia, роздають гроші утримувачам будь-яких карток інших 

банків, не проводячи списання з рахунку. Експерти говорили про 

“банківський хаос”, представники банку й поліції попереджали австралійців 

про кримінальне переслідування. Технічні фахівці банку пояснили збій 

помилкою у програмі. Після того, як австралійцям стало відомо про помилку, 

до чотирьох тисяч банкоматів Commonwealth Bank of Australia по всій країні 

вишикувалися черги, чисельність яких доходила до п’ятдесяти осіб. 

Банкомати ж не були відключені, щоб не підвести добросовісних клієнтів. 

Банк звернувся за допомогою до місцевої поліції, і служителям закону 

довелося чергувати біля банкоматів, уручну перевіряючи квитанції клієнтів. 

Проте тисячі людей встигли одержати “безкоштовну готівку”. Масштаб 

збитків банк не розголошував. Керівник поліції штату Новий Південний 

Уельс виступив зі зверненням до громадян, нагадуючи про відеозаписи камер 

спостереження і невідворотність судового переслідування. Представники 

банку пообіцяли не висувати звинувачення в шахрайстві по відношенню до 

тих громадян, які добровільно принесуть гроші, одержані незаконно [273]. 

Системне шахрайство із платіжними картками становить ще більшу 

небезпеку [160, с. 255]. В Україні воно досягло загрозливих масштабів. 

Допоки банки не перейдуть на чіпові технології, списати гроші з чужого 

рахунку буде нескладно. Банки, з міркувань економії, не поспішають 

переходити на передові карткові технології. Тому для власника картки існує 

небезпека втратити гроші не лише після використання картки у сумнівних 

торгових точках або після введення ПІН-коду в банкоматах так, що його 

побачать інші особи. Про дійсні масштаби шахрайства банки не 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/06/11/200002
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повідомляють навіть Національному банку України. Банкіри не приховують, 

що злочинці продовжують підключатись до банкоматних кабелів, однак 

замовчують суми збитків. Зазвичай, постраждалим власникам карток без 

зволікань повертають гроші, а інформація про атаку на банк залишається 

невідомою навіть правоохоронним органам. Слабою ланкою вітчизняної 

карткової індустрії вважають магнітні смужки. Міжнародні платіжні системи 

вже давно рекомендують банкам безпечну, хоча й дорогу чіп-технологію. 

Для протидії злодійству банкіри вже давно надають таку послугу як SMS-

банкінг – надання оперативної інформації щодо карткових транзакцій на 

мобільний телефон. Загалом більш-менш безпечно можуть почуватися 

клієнти тих банків, які використовують цілодобовий on-line-моніторинг 

транзакцій за картками, прогресивну систему шифрування інформації про 

транзакції, відеоспостереження в банкоматах, а також жорсткі ліміти на 

зняття готівки. 

Спричиняють інформаційні технології проблеми й у сфері державних 

фінансів. Приміром, у 2010 р. з’явилось повідомлення, що податкова й митна 

служба Великобританії знайшла помилку в електронній системі нарахування 

платежів Pay as You Earn (PAYE), у результаті якої декілька мільйонів 

британців неправильно платили податки. Протягом двох років близько 1,4 млн. 

громадян не доплатили до бюджету 2 млрд. фунтів податків. Вони мали 

одержати повідомлення про необхідність повторного погашення платежів. А 

4,3 млн. громадян, навпаки, переплатили 1,8 млрд. Всі вони мали одержати 

гроші назад. Система Pay as You Earn нараховує податки за допомогою 

введення спеціальних кодів. Цим займаються працедавці. Податки через PAYE 

платило на той час 40 млн. осіб. Податкова і митна служба змушена була 

встановити програму, яка автоматично звіряє дані платників податків, що 

вводяться різними працедавцями, якщо одна людина працює в декількох 

організаціях [26]. 

Оскільки ми живемо в епоху інформації, то важко переоцінити 

значення даних, які регулярно збирають при управлінні виробництвом, у 
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банківській справі, при вирішенні наукових завдань. Потужні комп’ютерні 

системи, що керують величезними базами даних, стали невід’ємним 

атрибутом життєдіяльності як великих корпорацій, так і навіть невеликих 

компаній. Проте наявність даних сама по собі ще недостатня для поліпшення 

показників роботи. Потрібно уміти трансформувати “сирі дані” у корисну 

для ухвалення важливих рішень інформацію. В цьому й полягає основне 

призначення технологій data mining – електронної розвідки даних. 

Data Mining – це сучасна концепція аналізу даних, які спочатку можуть 

бути неточними, різнорідними, містити пропуски, і до того ж мати гігантські 

обсяги. Необхідність регулярного аналізу таких даних виникла в результаті 

розповсюдження інформаційних технологій, що дають змогу детально 

протоколювати процеси виробництва, торгівлі, фінансів [158]. Буквально data 

mining перекладається як видобування або розкопка даних. Альтернативний 

термін, що досить поширений, – інтелектуальний аналіз даних. Існує безліч 

визначень Data mining, але загалом вони співпадають у виділенні основних 

ознак. Г. Піатецький-Шапіро, один із провідних світових експертів у галузі data 

mining, дав таке визначення: “Data mining – це процес виявлення у сирих даних 

раніше невідомих нетривіальних практично корисних і доступних інтерпретації 

знань, необхідних для ухвалення рішень у різних сферах людської діяльності” 

[249]. 

Насправді, за складом розв’язуваних задач data mining практично не 

відрізняється від стандартного набору засобів, що використовують вже понад 

півстоліття у сфері статистичного аналізу даних, пошуку закономірностей і 

навчання на основі прецедентів. Основна відмінність полягає в ефективності 

алгоритмів і технологічності їх використання. Переважна більшість 

класичних процедур має квадратичний або навіть кубічний, залежно від 

числа об’єктів, час виконання. При кількості об’єктів, що перевищує кілька 

десятків тисяч, вони працюють неприйнятно довго навіть на найсучасніших 

комп’ютерах. Спеціалізовані алгоритми data mining здатні виконувати ті ж 

задачі за лінійний або навіть логарифмічний час без істотної втрати точності. 
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Знаходження прихованих закономірностей у даних, взаємозв’язків між 

різними змінними, моделювання і вивчення складних систем на основі історії 

їх поведінки – ось предмет і завдання data mining. Результати data mining – 

емпіричні моделі, класифікаційні правила, виявлені кластери тощо. Їх можна 

потім інтегрувати в існуючі системи підтримки ухвалення рішень і 

використовувати для прогнозу майбутніх ситуацій. 

Необхідність автоматизованого інтелектуального аналізу даних стала 

особливо очевидною через величезні масиви історичної та нової інформації. 

Важко навіть приблизно оцінити обсяг щоденних даних, накопичуваних 

різними компаніями, державними і науковими організаціями. Іншою 

причиною зростання популярності data mining є об’єктивність одержуваних 

результатів. Людині-аналітику, на відміну від машини, завжди властивий 

суб’єктивізм. Людина, в тій чи іншій мірі, є заручником уявлень, що вже 

склалися. Іноді це корисно, але часто завдає великої шкоди. 

І, нарешті, data mining дешевший. Виявляється, що вигідніше 

інвестувати гроші у рішення data mining, ніж постійно утримувати значний 

штат висококваліфікованих і дорогих професійних статистиків. Data mining 

зовсім не виключає повністю роль людини, але значно спрощує процес 

пошуку знань, роблячи його доступним для ширшого кола аналітиків, що не 

є фахівцями у статистиці, математиці або програмуванні. 

З погляду фінансової безпеки, найкорисніші такі функції data mining: 

виявлення сумнівних операцій, аналіз кредитних ризиків, аналіз достовірності 

клієнтських рахунків, прогнозування фінансових показників, контроль ризиків. 

У даний час більшість провідних світових виробників програмного 

забезпечення пропонують свої продукти й рішення у сфері data mining. 

Зазвичай, це системи, в яких були реалізовані різні математичні алгоритми 

аналізу даних. Вони мають розвинутий графічний інтерфейс, багаті 

можливості візуалізації та маніпулювання даними, забезпечують доступ до 

різних джерел даних тощо. Можна виділити наступні групи систем data 

mining [53]. 
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Предметно-орієнтовані аналітичні системи. Ці системи розв’язують 

вузький клас спеціалізованих задач. 

Статистичні пакети. Це потужні математичні системи, призначені для 

статистичної обробки даних будь-якої природи. Вони включають численні 

інструменти статистичного аналізу, мають розвинуті графічні засоби. 

Нейроннoмережеві пакети. Це широкий клас різноманітних систем, що 

є ієрархічними мережевими структурами, у вузлах яких містяться так звані 

нейрони. Мережі тренуються на прикладах і, в багатьох випадках, дають 

добрі результати прогнозів. Основним недоліком нейронних мереж є 

труднощі інтерпретації результатів. Тренована нейронна мережа є чорним 

ящиком, роботу якого неможливо зрозуміти й контролювати. 

Пакети, що реалізують алгоритми “Дерево рішень”. Цей метод 

використовують тільки для розв’язання задач класифікації. Це його серйозне 

обмеження. Результатом роботи методу є ієрархічна деревовидна структура 

класифікаційних правил типу “Якщо…То…”. Перевагою методу є здатність 

поділу даних на велику кількість класів. 

Еволюційне програмування. Це підхід, при якому в системі формують 

декілька генетичних ліній програм, які конкурують між собою щодо точності 

вираження досліджуваної залежності. 

Системи оцінок на основі аналогічних випадків. Ці системи знаходять 

серед минулих ситуацій близькі аналоги теперішньої та вибирають той 

варіант дії, який був для них правильним. 

Обмежений перебір. Ці алгоритми вираховують частоти комбінацій 

простих логічних подій у класах даних. 

На даний час існують суперечливі оцінки ефективності різних 

алгоритмів data mining. Загалом можна стверджувати, що успіх різних 

досліджень і якість ухвалених рішень залежатиме від правильності 

поєднання функцій обчислювальної машини й людини. Експерт, озброєний 

засобами швидкого опрацювання інформації, в кінцевому підсумку 

отримуватиме кращі результати, ніж фахівець, що покладається лише на 
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власний інтелект. 

Не лише обчислювальна техніка змінює сучасні інформаційно-

аналітичні процеси в галузі економіки та фінансів. Приміром, американські 

економісти розробили критерій, що дає змогу оцінювати із космосу 

економічне зростання держав за відсутності або неповноти офіційної 

статистики [70]. Мірилом прогресу чи регресу країни дослідники обрали 

інтенсивність нічної ілюмінації міст. На думку авторів цього методу, саме 

вечірнє споживання товарів і послуг вимагає штучного освітлення. А чим 

більше товарів і послуг доступно громадянам країни, тим більший її ВВП. 

Користуючись новим методом, автори роботи оцінили зростання ВВП 

для африканських країн. Дані про освітленість міст у нічний час за 

десятилітній період учені отримали від військово-повітряних сил США, 

супутники яких фотографують Землю, складаючи прогнози погоди. Отримані 

результати помітно відрізнялися від наявної статистики, складеної з 

використанням стандартних методів. Приміром, для Демократичної 

республіки Конго учені отримали значення зростання ВВП, рівне 2,4 відсотка 

на рік. Офіційні цифри стверджували, ніби щорічно ВВП у цій країні падає 

на 2,6 відсотка. Для щорічного зростання ВВП М’янми дослідники отримали 

значення 3,4 відсотка, тоді як стандартна оцінка давала цифру 8,6 відсотка. 

Автори роботи не стверджують, що їх оцінка може замінити офіційну. На 

думку дослідників, розроблений ними спосіб визначення економічного 

зростання може доповнити наявні критерії, зробивши підсумкову оцінку 

об’єктивнішою. 

Виявляється також, що інформаційні технології можуть, окрім 

виконання розрахункових та аналітичних функцій при опрацюванні даних, 

сприяти й розвитку концепцій обґрунтування рішень або ж формуванню 

оптимальних стратегій. В економіці часто бувають випадки, які досить точно 

моделюються дилемою в’язня з математичної теорії ігор [119]. Як відомо, 

дилема в’язня (ДВ) служить фундаментальною моделлю для деяких теорій 

довіри та взаємодії між людьми. На основі припущення моделі ДВ, що 
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трансакція між двома людьми вимагає довіри, поведінка індивідів у 

популяціях може бути змодельована за допомогою багатогравцевої версії гри. 

У такій грі ситуація вибору між співпрацею та зрадою багаторазово 

повторюється. Ідея організації такої гри роками надихала багатьох учених. 

Ще у 1975 р. Грофман і Пул оцінювали число робіт, присвячених цій темі, 

кількістю близько 2000 [277]. 

Приміром, з допомогою дилеми в’язня, що повторюється, моделюють 

цінову політику на олігополістичних ринках. Зазвичай, олігополісти 

співпрацюють один з одним, щоб уникнути втрат від “цінової війни”. 

Подібна дилемна ситуація виникає, коли дві конкуруючі фірми приймають 

рішення щодо витрат на рекламу. Ефективність рекламної кампанії кожної 

фірми знижується зі зростанням витрат на рекламу в конкурента. Якщо 

обидві фірми одночасно ухвалюють рішення про збільшення витрат на 

рекламу, то їх частки ринку і, можливо, виторги залишаються незмінними, а 

прибуток скорочується. З раціональних позицій, межею величини рекламних 

бюджетів є сума прибутку, визначена без урахування рекламних витрат. Втім, 

фірми можуть певний час працювати й зі збитком, щоб послабити 

конкурента. Можуть вони й укласти угоду про взаємне скорочення витрат на 

рекламу. Але стимул її порушити існуватиме завжди. 

У книзі “Еволюція кооперації”, що вийшла у 1984 р., англійський учений 

Р. Аксельрод досліджував розширення сценарію ДВ, яке він назвав дилема 

в’язня, що повторюється (ДВП) [264]. У ній учасники роблять вибір раз за 

разом і пам’ятають попередні результати. Аксельрод запросив колег зі всього 

світу до розроблення комп’ютерних стратегій, які б змагалися в чемпіонаті із 

ДВП. Програми, що були розроблені для таких змагань, відрізнялися 

алгоритмічною складністю, початковою ворожістю, здатністю до прощення 

тощо. 

Аксельрод виявив, що коли гра між багатьма гравцями із різними 

стратегіями повторювалася досить багато разів, “жадібні” стратегії давали 

погані результати, тоді як більш “альтруїстичні” стратегії забезпечували вищі 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1984
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%80%D0%BE%D0%B4,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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виграші. Дослідник узяв ці факти до уваги, припустивши можливість 

еволюції альтруїстичної поведінки через природний відбір із механізмів, які 

спочатку були егоїстичні. 

Кращою ж виявилась стратегія “Око за око”, яку розробив і виставив на 

чемпіонат американський вчений А. Рапопорт. Вона була найпростішою зі 

всіх програм, що брали участь у змаганні. Її код займав лише 4 рядки на мові 

програмування Бейсік. Стратегія ця полягала в тому, щоб співпрацювати на 

першій ітерації гри, після чого робити те, що робив опонент на попередньому 

кроці. Ще трохи ефективнішою виявилась стратегія “Око за око з 

прощенням”. Вона полягає в тому, що навіть коли опонент зраджує, на 

наступному кроці гравець з невеликою імовірністю (1-5 %) обирає 

співпрацю. Це дає змогу випадковим чином вийти із циклу взаємних зрад. 

Виявилось, що навіть коли у гру вводили непорозуміння, тобто одного 

гравця повідомляли про рішення іншого з помилкою, така стратегія працює 

найкраще. 

Узагальнюючи характеристики стратегій, що досягли найкращих 

показників, Аксельрод виявив декілька необхідних умов досягнення 

стратегією високого результату. Найважливіша корисна властивість полягає 

у тому, що стратегія має бути “доброю”, тобто не зраджувати, поки цього не 

зробить інший гравець. Змагання із ДВП засвідчило, що майже всі стратегії-

лідери були “добрими”. Тому навіть егоїстична стратегія із раціональних 

причин не буде першою “зраджувати” суперника. Однак успішна стратегія не 

має бути беззастережно оптимістичною. Вона повинна мстити за зраду. 

Немстива стратегія завжди співпрацюватиме. Це дуже поганий вибір, 

оскільки ворожі стратегії зловживатимуть ним. До того ж важливою рисою 

успішних стратегій є уміння прощати. Помстившись, вони мають 

повернутися до співпраці, якщо опонент не продовжує зраджувати. Це 

запобігає нескінченній помсті один одному і максимізує виграш. Ще одна 

властивість – відсутність заздрісності, тобто намагання набрати більше очок, 

ніж суперник. Це у принципі неможливо для “доброї стратегії”, яка ніколи не 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B8%D0%BA
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може набрати більше очок, ніж опонент. Втім, Аксельрод дійшов до, 

здавалося б, утопічного висновку про те, що егоїстичні індивіди заради свого 

ж блага намагатимуться бути добрими, здатними до прощення і не 

заздрісними. 

Якщо в одноходовій грі у будь-якому разі вигідніша стратегія зради, то при 

багатоходовій взаємодії оптимальна стратегія залежить від поведінки інших 

учасників. Наприклад, якщо серед населення всі один одного обманюють, і лише 

один індивід поводиться за принципом “око за око”, то він опиняється в 

невеликому програші через втрату на першому ході. У такій популяції 

оптимальна стратегія – завжди зраджувати. Якщо ж число тих, хто сповідує 

принцип “око за око” більше, то результат вже залежить від їх частки в 

суспільстві. 

Визначити оптимальну стратегію можна двома шляхами. Перший 

пов’язаний із рівновагою Байєса-Неша. Згідно з цим підходом, стратегію 

можна обґрунтувати математично, якщо був визначений статистичний 

розподіл варіантів поведінки, характерний для популяції. Цим детально 

займаються фахівці з теорії еволюційної динаміки. У теорії ігор рівновагою 

Неша називають тип рішень гри двох і більше гравців, при якому жоден 

учасник не може збільшити виграш, змінивши своє рішення в 

односторонньому порядку, коли інші учасники рішення не міняють. Таку 

сукупність стратегій, обраних учасниками, та їх виграшів називають 

рівновагою Неша. А. Курно показав, як знайти рівновагу Неша у грі Курно. 

Відповідно, деякі автори називають це рівновагою Неша-Курно. Проте Неш 

першим показав у своїй дисертації під назвою “Некооперативні ігри” у 1950 р., 

що рівноваги Неша повинні існувати для всіх кінцевих ігор із будь-яким 

числом гравців. До Неша це було доведено тільки для ігор із двома 

учасниками та нульовою сумою Дж. фон Нейманом і О. Моргенштерном у 

1947 р. 

Згідно з іншим підходом, за методом Монте-Карло симулювали 

популяції, де індивіди з низькими результатами вимирали, а з високими 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80
http://univertv.ru/video/matematika/d957bd15/teoriya_igr/teoriya_igr/ravnovesie_nesha_shopping_reputaciya_golosovanie/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BD_%D0%9E%D0%B3%D1%8E%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D1%84%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD,_%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80
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відтворювалися. В математичному експерименті використовували 

генетичний алгоритм пошуку оптимальної еволюційно стабільної стратегії. 

Виявилось, що структура поведінки у кінцевій популяції залежить від 

структури, що має місце на початку. 

Хоча стратегія “око за око” вважалася найбільш вдалою простою 

стратегією, команда Університету Саутгемптону з Англії під керівництвом 

професора Н. Дженнінгса продемонструвала іншу ефективну стратегію [297]. Ця 

стратегія виявилася ще успішнішою, ніж “око за око”. Вона ґрунтувалася на 

взаємодії між програмами, щоб досягти максимального результату для однієї з 

них. Університет виставив на чемпіонат 60 програм, які розпізнавали одна одну 

за послідовністю дій на перших 5-10 ходах. Упізнавши іншу, одна програма 

завжди співпрацювала, а інша зраджувала, що давало максимум очок зраднику. 

Якщо програма ідентифікувала, що опонент не саутгемптонська програма, то 

вона далі весь час зраджувала його, щоб мінімізувати результат суперника. У 

результаті ця стратегія зайняла перші три місця у змаганні, як і декілька місць 

підряд нижче. 

Хоча ця еволюційно стабільна стратегія виявилась ефективнішою у 

змаганні, цього було досягнуто за рахунок того, що команда могла брати 

участь в даному змаганні декількома програмами. Якщо ж гравець може 

виставляти тільки одного агента, стратегія “око за око” виявляється кращою. 

Вона також не вразлива до заборони на комунікації між гравцями. Те, що 

саутгемптонскі програми подавали спеціальні сигнали протягом перших 5-10 

ходів, щоб ідентифікувати одна одну, тільки підтверджує, наскільки важлива 

комунікація для зміни балансу гри. 

Якщо наперед відомо, що ДВП буде гратись рівно N разів, виявляється 

ще один цікавий факт. Рівновага Неша досягається при постійних зрадах. 

Якщо навіть обидва учасники гри співпрацюють, то на останньому ході буде 

вигідно зрадити, оскільки у суперника вже не буде можливості помститися. 

Тому обидва гравці зрадять один одного на останньому ході. Якщо ж відомо, 

що суперник зрадить на останньому ході у будь-якому разі, то кожен гравець 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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схоче зрадити й на передостанньому ході, і так далі. Щоб співпраця 

залишалася вигідною, необхідно, щоб майбутнє було невизначене для обох 

гравців. Одне з рішень щодо організації гри полягає у тому, щоб робити 

число N випадковим і визначати результати відповідно до середнього 

виграшу за хід. 

Таке ігрове моделювання, засноване на функціонуванні конкуруючих 

комп’ютерних програм, є лише одним із прикладів багатьох спроб замінити 

реальний експеримент віртуальним при виявленні різних закономірностей. 

Моделювання процесів та явищ із допомогою ЕОМ дає змогу оцінити поведінку 

систем при різних наборах вхідних параметрів, а також є порівняно недорогим 

методом дослідження. Відповідна практика отримала назву “імітаційне 

моделювання” [38]. 

Водночас інформаційні технології здатні змінити не лише характер 

фінансових трансакцій і процедури ухвалення рішень. Низка технологій суттєво 

трансформувала форму грошей в сучасних умовах. Протягом більшої частини 

своєї історії людство використовувало грошові системи, засновані на товарних 

грошах. Паперові гроші з’явились близько 1000 років тому і сьогодні домінують. 

Криптовалюта – це новий, експериментальний тип грошей, що функціонує в 

розподіленій і децентралізованій системі безпечного обміну й передачі цифрових 

грошових знаків, заснованій на засобах криптографії [27]. Грошові знаки такої 

системи можна обмінювати на паперові гроші за ринковим курсом. Першою 

криптовалютою була Bitcoin, функціонування якої почалося в січні 2009 р.. 

Пізніше із застосуванням інновацій Bitcoin було створено низку інших 

криптовалют. Водночас деякі конкретні параметри алгоритмів, закладених в їх 

роботу, відрізнялися від Bitcoin. 

До винайдення Bitcoin дві сторони не могли здійснювати електронні 

трансакції без участі третьої – довіреного посередника. У 2008 р. винахідник під 

псевдонімом Сатосі Накамото оприлюднив спосіб вирішення проблеми без участі 

третьої сторони. В електронній платіжній системі Bitcoin вперше забезпечено 

остаточний трансферт, а не просте копіювання, цифрового контента без 
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необхідності участі третьої сторони, яка засвідчує трансакцію. Роботу системи 

забезпечують використання криптографії з відкритим ключем, мережа 

однорангових об’єктів і захисний алгоритм підтвердження виконаної роботи. 

Усі трансакції в межах Bitcoin фіксуються і зводяться в послідовності блоків 

трансакцій. Однак послідовність блоків не фіксує єдиний центр-посередник. Ця 

послідовність відображена у відкритому документі, зміст якого розподіляється між 

тисячами вузлів мережі Bitcoin. Інформація про нову трансакцію з цифровим 

грошовим знаком стає новою ланкою ланцюжка блоків, і перевірка ланцюжка дає 

змогу переконатися, що той же біткоін не витрачався раніше, без необхідності 

посвідчення трансакції третьою стороною. Технічна підтримка системи 

розподілена між тисячами користувачів, чиї комп’ютерні потужності задіяні для 

зведення балансів і підтримки ланцюжків блоків. Роль довіреного посередника 

виконує вся однорангова мережа. 

Для функціонування криптовалюти не потрібен центральний банк, який би 

регулював пропозицію грошей або здійснював нагляд за фінансовими інститутами 

в системі. Але роль керуючих інститутів у криптовалютній системі грошового 

обігу не варто применшувати. Правила, що визначають дійсність трансакцій з 

криптовалютою, закладені в програмах однорангової мережі. Загальна маса всіх 

біткоінів, які існують і можуть існувати, асимптотично наближається до 21 млн. 

На 2025 р. запрограмовано її обсяг 20 млн., а в 2140 р. кількість біткоінів має 

перестати рости зовсім. Як і всі успішні криптовалютні системи, Bitcoin є 

проектом з відкритим програмним кодом, що не має власника. Користувачі, 

зазвичай, з підозрою ставляться до криптовалютних проектів з закритим кодом. 

Програмування динаміки грошової маси у системі Bitcoin та відсутність у 

ній центрального банку зумовили критику на її адресу з боку економістів, які 

констатували, що стандартні контрциклічні заходи для стабілізації 

макроекономічної ситуації в подібних системах неможливі. Однак у більшості 

монетаристських і кейнсіанських теорій, які заперечують “нейтральність” грошей, 

пов’язують їх макроекономічні властивості з використанням у ролі розрахункової 

одиниці. Біткоіни ж, зазвичай, використовують як засіб обміну, а не як 
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розрахункову одиницю. Тобто, самі трансакції здійснюють в доларах або іншій 

валюті, але для трансферту вартості використовують біткоіни. Якщо в біткоінах не 

номінують ціни, робота такої системи навряд чи може суттєво вплинути на 

циклічність розвитку економіки. 

У перших повідомленнях про Bitcoin значну увагу звертали на активне 

використання цієї системи онлайновим майданчиком “чорного ринку” – сайтом 

“Шовковий шлях”. Так поширювалось помилкове припущення про анонімність 

трансакцій в системі Bitcoin. В системі існує загальнодоступний реєстр всіх 

трансакцій, здійснених за всю її історію. Хоча до трансакцій в ланцюжку блоків не 

додаються справжні імена учасників, адреси Bitcoin є псевдонімами користувачів. 

Якщо біткоін-адресу певним чином ототожнити з конкретним індивідом, то й усі 

трансакції в ланцюжку блоків з використанням цієї адреси легко пов’язати з цим 

індивідом. 

Хоча трансакції в Bitcoin не повністю анонімні, сама наявність 

криптовалюти істотно змінює характер правоохоронної діяльності щодо 

обмеження незаконних трансакцій. В ході операцій з традиційними грошима 

електронні платежі здійснюють через фінансових посередників, тому держава 

шляхом регулювання їх роботи може обмежувати певні операції. В системі Bitcoin 

покарання за незаконні трансакції може відбутись згодом, але їх не можна 

обмежити заздалегідь, регулюючи дії посередника. Це може серйозно вплинути на 

законотворчість і правозастосування у сфері фінансового регулювання. 

До того ж виникнення криптовалют надає нового змісту проблемі 

невизначеності обмінного курсу. Оскільки Bitcoin не забезпечений жодними 

активами, вартість цієї валюти залежить виключно від її корисності як засобу 

обміну. Найвірогідніше, біткоінам завжди буде притаманна більша, ніж паперовим 

грошам, волатильність курсу, оскільки в системі їх функціонування відсутній 

центробанк, а грошова маса біткоінів не реагує на зміни попиту. 

Глобальний перехід до інформаційної епохи, що змінила епоху 

індустріалізму, неоднозначний у своїх наслідках та містить яскраво виражену 

кризову компоненту. Тому його не можна розглядати однозначно як перехід 
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до більш благополучного стану суспільства. Сучасне суспільство не має 

іншого набору можливих шляхів свого розвитку, окрім тих, які обумовлені 

стрімким і незворотним розвитком новітніх інформаційних технологій із 

відповідною трансформацією основних сфер людської діяльності, таких як 

економіка, політика й культура. Глобальний та інформаційний характер змін 

виявляється у створенні єдиного комунікативного простору. В соціально-

економічній сфері він виражається у побудові мережевого або 

інформаційного суспільства. 

 

Висновки до розділу 4 

 

1. Фінансові кризи зумовили низку важливих питань про роль урядів у 

запобіганні й пом’якшенні критичних ситуацій. Дії уряду щодо допомоги 

певним діловим одиницям й урядові інтервенції породжують занепокоєння 

тим, що суб’єкти господарювання приватного сектору почнуть очікувати 

аналогічної допомоги в майбутньому й будуть схильні до необережної 

ділової поведінки, сприяючи розвитку майбутніх криз. У ситуації системної 

кризи завданням урядів є визначення правил, які б вели до ефективних 

індивідуальних заходів реструктуризації. Час для встановлення ефективних 

правил банкрутства і відповідних інституцій в економіці обмежений 

конкретними умовами в момент їхнього впровадження. 

2. Кризові явища перебувають у взаємозв’язку з різкими змінами 

структури цін в економіці. Оскільки відповідність відносного рівня цін 

перебуває у взаємозв’язку із критеріями прийняття фінансових рішень, то 

маніпулювання цінами знижує ефективність економіки. Це обумовлює 

підвищений рівень суспільної відповідальності організаторів торгів, які, 

зазвичай, функціонують у формі бірж. 

3. Протидія такому соціально небезпечному явищу як легалізація 

(відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, на сьогоднішній день 

набула і для України, і для світової спільноти особливої актуальності. В руслі 
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рефлексивного аналізу поведінки суб’єктів нелегального підприємництва 

запропоновано класифікувати відмивання за ознаками стратегічного і 

тактичного цільового призначення. 

4. В умовах глобалізації відбувається взаємний вплив традиційних 

суспільств з їх архаїчними механізмами соціально-економічних відносин і 

суспільств, що перейшли на постіндустріальний етап розвитку. Прикладом 

проникнення архаїчних фінансово-кредитних механізмів епохи зародження 

світової торгівлі в сучасну економічну систему є міжнародна система 

нелегальних грошових переказів під назвою “хавала”. 

5. Відмивання доходів незаконного походження, “конвертація” коштів 

з допомогою фіктивних суб’єктів підприємництва, нелегальний рух капіталів 

через кордон дуже тісно взаємопов’язані. У роботі запропоновано модель 

ухвалення рішення суб’єктом нелегального підприємництва щодо розподілу 

коштів між легальним і нелегальним секторами економіки, що дало змогу 

пояснити значні відмінності між країнами, оскільки в деяких з них переважає 

практика відмивання (легалізації) доходів незаконного походження, 

натомість в інших домінує тенденція конвертування безготівкових грошей у 

готівкові для використання у сфері нелегального обігу. 

6. Є чимало спільних елементів моніторингу, аудиту, ревізії та 

розслідування: перелік значимих ознак відповідних процесів та явищ; перелік 

потенційних носіїв інформації; типові версії; обставини, що підлягають 

з’ясуванню по справі; критерії достовірності інформації. Відповідно, окремі 

фахівці фінансового моніторингу та контролю можуть не витрачати сили й 

час на освоєння того, що вже відомо іншим та узагальнено в системі 

навчально-методичної діяльності ПФР. 

7. У ролі концептуального інструменту, що полегшує систематизацію 

знань про ознаки сумнівних операцій може служити запропонована в роботі їх 

класифікація за такими критеріями: за суб’єктом бізнесу, що 

використовується; за видом активів; за особливостями оформлення 

фінансових документів, з погляду повноти інформації; за особою платника; 
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за особою вигодоотримувача; за видом законної операції, під яку маскується 

незаконна; за зв’язком операції з територією; за часом тощо. 

8. Характеризуючись високим рівнем складності, сучасні інформаційні 

технології зумовлюють надзвичайно високі вимоги до якості відповідних 

розробок. Однак на практиці, навіть у розвинутих країнах, не завжди 

досягають належного рівня якості в цій сфері. А результати помилок можуть 

виражатись дуже значними грошовими сумами. З огляду на це, розвиток 

інформаційних технологій створив цілий комплекс вразливостей фінансової 

системи. 

Основні результати розділу опубліковано в наукових працях автора [141–

143; 151; 154; 155; 159; 160; 162–164; 288]. 
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РОЗДІЛ 5 

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ 

БЕЗПЕКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

5.1. Основні положення концепції фінансової безпеки України 

 

Вимога експериментального підтвердження наукових теорій зумовлює 

низку проблем у сфері досліджень фінансової безпеки. Щодо частини 

проблем фінансової безпеки принципово можливе обґрунтування знань 

реальними або математичними експериментами. Водночас висока складність 

і значна мінливість економічних умов виключають можливість побудови 

універсальної теорії фінансової безпеки. Формування ж концепції не вимагає 

експериментальної перевірки всіх її положень, забезпечуючи, разом з тим, 

зв’язки між головними поняттями різних теорій. Тому важливим 

стратегічним орієнтиром для науковців і практиків має бути певна концепція 

фінансової безпеки. 

Для фінансової безпеки нашої країни важливе значення має 

концептуальний документ, який би визначав головні поняття і проблеми у цій 

сфері й окреслював шляхи їх розв’язання. Очевидно, що ідеї такого документу, 

напрацьовані на певний момент, не варто робити догмами, а потрібно 

систематично оновлювати. Концепція фінансової безпеки може стати джерелом 

цінних ідей для формування низки загальнодержавних і корпоративних 

стратегій. 

Важливим історичним кроком у формуванні вітчизняної практики 

узагальнення проблем фінансової безпеки та шляхів їх розв’язання став свого 

часу Проект Концепції фінансової безпеки України [79], підготовлений за 

дорученням Міжвідомчої комісії з питань фінансової безпеки при Раді 

національної безпеки і оборони України. Координатором цього проекту було 

ЗАТ “Українське агентство фінансового розвитку”. У розробленні Концепції 

фінансової безпеки України взяли участь такі фахівці: О. Барановський, 

Ю. Блащук, М. Пузяк, Л. Новошинська, О. Резнікова, О. Романченко, 
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Ф. Стасюк, В. Фещенко. Хоча даний документ і не набув офіційного статусу, 

він став важливим кроком у розвитку вітчизняної науки й аналітичної практики 

у сфері фінансової безпеки. Автори роботи провели аналіз основних проблем і 

тенденцій, що склались по 2004 р. включно, та окреслили основні загрози й 

перспективи, що стосувались на той час фінансової безпеки України. Оскільки 

концепцію фінансової безпеки України потрібно постійно удосконалювати і 

пристосовувати до актуальних потреб, нижче викладено деякі ідеї щодо 

формування концепції фінансової безпеки України на сучасному етапі. 

Пропонуємо загальну структурно-логічну модель концепції фінансової 

безпеки України, яка висвітлена на рис. 5.1 [148, с. 289]. Головним 

координатором вирішення проблем національної безпеки України загалом та 

її фінансової безпеки, зокрема, є Рада національної безпеки і оборони 

України. Однак за нинішніх умов не варто сподіватись на вирішення проблем 

фінансової безпеки певним державним органом чи їх групою. Тому 

сформульовано людиноцентричний інституційний принцип фінансової 

безпеки України, згідно якого людину як носія суспільних інститутів 

віднесено до найкритичніших ланок фінансової системи. 

Фінансову безпеку, як складну характеристику конкретної ситуації 

ділової одиниці, доречно оцінювати за певним набором критеріїв, до яких, на 

нашу думку, варто зарахувати наступні [141, c. 263]: 

– достатність фінансових ресурсів для покриття поточних потреб; 

– захищеність фінансових прав; 

– рівень боргової незалежності; 

– кооперативний чи конфліктний характер взаємозв’язків учасників 

фінансових угод; 

– рівень компетентності осіб, від яких залежить фінансовий стан 

ділової одиниці; 

– можливість діяти у напрямі обмеження фінансових втрат від 

конфлікту інтересів та некомпетентності. 
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Мета Концепції 

 Визначення засад і напрямів політики держави й суб’єктів 

господарювання щодо формування фінансової безпеки України     

      

 

   
 

Зниження рівня конфліктності фінансових відносин 

   

   

Цілі управління 

фінансовою 

безпекою 

 Забезпечення ділових одиниць фінансовими ресурсами в 

обсягах, що перевищують критичний рівень, мінімально 

неохідний для їх нормального функціонування 

   
 

 

   
 Реорганізація або ліквідація неефективних підприємств, 

установ, організацій чи їх підрозділів 
   

      

   
Стратегічні 

орієнтири 

ресурсного 

характеру 

 Фінансові результати 

    Суми платежів 

    Суми боргів 

    Суми грошових фондів 

      

   
Основний суб’єкт 

формування 

фінансової безпеки 

України 

 

ІНДИВІД 

як повноправний суб’єкт 

фінансової системи 

   

 

      

   

Напрями 

вдосконалення 

основного суб’єкта 

формування 

фінансової безпеки 

України 

 Раціоналізація економічних запитів 

   
 Підвищення рівня фінансової компетентності 

   

 
Адаптивна психологічна позиція щодо фінансових втрат, 

банкрутства підприємств, зміни місця праці 

   
 Налаштованість на кооперативну взаємодію 

      

   

Очікувані 

результати 

 
Формування у суспільстві мережі спільнот з конструктивною 

економічною поведінкою 

   
 

Підвищення стійкості фінансового стану домогосподарств і 

підприємств 

   
 Зниження рівня фінансових правопорушень в економіці України 

   
 

Наповнення державних органів компетентними і патріотичними 

працівниками 

 

Рис. 5.1. Структурно-логічна модель концепції 

фінансової безпеки України 
Джерело: складено автором 
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Наукова база концепції фінансової безпеки України може бути 

посилена відповідним понятійниим апаратом. До основних понять концепції 

фінансової безпеки варто віднести такі [160, с. 283]: конфлікт, кооперація, 

фінансова угода, фінансовий важіль, загроза, небезпека, ризик, критична 

ланка, слаба ланка, сильна ланка, фінансова компетентність, критерії 

прийняття фінансових рішень, невизначеність, неповнота інформації, 

достовірність інформації, асиметричність інформації, довіра, вразливість, 

трансакційні витрати, трансакційні втрати, операційна безпека, боргова 

безпека, синергетичний ефект, катастрофа, атрактор, складність, стійкість, 

ентропія, корупція, фінансова піраміда, маніпулювання цінами. Стосовно 

взаємозв’язку понять загрози й небезпеки варто відзначити, що загроза – це 

чинник втрат, а небезпека – це можливість прояву загрози. 

Серйозною концептуальною помилкою є налаштування багатьох 

теоретиків і практиків на безконечне зростання економічних показників 

ділових одиниць чи господарської системи загалом [151]. Насправді, 

безконечно може зростати лише рівень цін через емісію додаткових грошей 

та спричинені нею інфляційні процеси. Згідно з положеннями синергетики, 

система досягає одного із декількох можливих станів (атракторів). Орієнтація 

дослідників на цю обставину дає змогу уникати формулювання нереальних 

та виснажливих завдань, досягати стійкості, використовуючи об’єктивні 

закони функціонування систем. Розуміння наявних обмежень є принциповою 

основою фінансової компетентності. Також варто пам’ятати, що деякі зміни в 

економіці можуть відбуватись стрибкоподібно, викликаючи значну паніку 

або ейфорію. Але такі зміни тимчасово припиняються, коли система досягає 

одного з можливих атракторів. До того ж атрактором може бути і певний 

цикл. 

У контексті методологічного принципу критичної ланки, яка у різних 

ситуаціях може виявитись слабою чи сильною, варто відзначити, що типовим 

прикладом слабої ланки ділової одиниці є боргова залежність. Це стосується 

як окремих людей, так і цілих держав. Наявність боргів значно обмежує коло 
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вибору можливих варіантів поведінки, тобто знижує рівень гнучкості ділової 

одиниці. Проблема загострюється, якщо заборгованість виражена в іншій 

валюті, ніж активи чи доходи дебітора. З погляду боротьби з нелегальними 

фінансовими операціями, слабими ланками економічної системи є готівкові 

гроші та фінансові інструменти на пред’явника. Це зумовлено тим, що вони 

не залишають документального сліду, за яким можна було б з’ясувати 

характер операцій. Разом з тим, такі фінансові інструменти забезпечують 

певну особисту і підприємницьку свободу. 

Згідно статичних поглядів на сукупність елементів фінансової системи 

[233, с. 44], до критичних ланок варто віднести людину [148, с. 288]. 

Зрозуміло, що можуть бути недоліки і в фінансових методах, і у фінансових 

інструментах, і в організаційній структурі фінансових інститутів тощо. Але 

саме людина, в кінцевому підсумку, впливає на характер прояву загроз. При 

детальнішому аналізі можна говорити про критичні ланки, які стосуються 

знань людини, й ті, які стосуються її емоційно-вольової сфери. Поєднання 

цих складових є визначальним чинником якості фінансових рішень. Рівень 

фінансової компетентності людей може бути різний. Потрібно, щоб 

важливість фінансових завдань, які розв’язує людина, відповідала рівню її 

компетентності. Варто пам’ятати, що надмірні амбіції ведуть до переоцінки 

людьми рівня власних можливостей. Фінанси ж нерідко бувають сферою, де 

завищена самооцінка болісно руйнується. 

Оскільки людина живе у суспільстві, то її фінансова безпека залежить 

також від інших. Люди створюють одне одному сприятливі або несприятливі 

економічні умови. Фінансова культура суспільства є узагальненою 

характеристикою схильності людей до кооперативної чи конфліктної 

взаємодії у процесі розподілу ресурсів. До основних складових фінансової 

культури належать етика й набір достовірних і дієвих концепцій прийняття 

рішень. З погляду форми, фінансова культура проявляється у тому, які 

фінансові інструменти і як функціонують в економіці. Позитивний ефект 

фінансової культури проявляється у формуванні й функціонуванні мережі 
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спільнот з конструктивною економічною поведінкою. 

При аналізі динамічної структури фінансової системи, яка включає 

етапи мобілізації, збереження вартості, використання фінансових ресурсів та 

розподіл результатів їх використання [233, с. 44–45], з’ясовуємо, що 

найкритичнішою ланкою є розподіл результатів використання фінансових 

ресурсів. На цьому етапі можливі серйозні прорахунки й несправедливість. 

Сам цей етап може наступити із порушенням нормальної послідовності 

фінансового циклу. Відомі випадки, коли акціонери добивались виплати 

дивідендів, ще до повного завершення початкових інвестицій у проект. У 

1990-х рр. в Україні бувало, що заробітну плату видавали раніше моменту 

реалізації продукції підприємства. Тому ця заробітна плата мала не грошову, 

а натуральну форму. Також досить високою вразливістю в сучасних умовах 

відзначається збереження вартості фінансових ресурсів. Основними 

причинами цього є інфляційні та валютні ризики. До того ж ситуація 

ускладнюється кредитними ризиками, оскільки вкладники можуть мати 

проблеми із поверненням депозитів через фінансовий стан банку або 

рейдерську атаку на нього. 

Для досягнення фінансової безпеки ділової одиниці потрібно докладати 

управлінських зусиль. На нашу думку, управління фінансовою безпекою – це 

цілеспрямований вплив на рівень конфліктного потенціалу фінансових угод 

та можливих втрат їх учасників [141, с. 271]. Конфліктний потенціал 

фінансових угод можна оцінити за низкою критеріїв: справедливість 

взаємних прав та обов’язків учасників фінансової угоди; вплив фінансової 

угоди на економічну ефективність діяльності її учасників; вплив угоди на 

фінансовий стан її учасників при зміні деяких характеристик економічного 

середовища (валютного курсу, процентної ставки тощо); готовність 

учасників угоди її виконувати; зв’язок фінансової угоди з інтересами осіб, які 

не є безпосередніми її учасниками. Зрозуміло, що значно обмежити 

конфліктний потенціал фінансової угоди можна ще на етапі її укладання. 

Відповідно до проблем фінансової безпеки, на нашу думку, фінансові 
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інструменти (угоди) варто класифікувати за ознаками вигідності й 

добровільності участі. З таких міркувань доречно виділити [141, с. 271]: 

1) угоди, в яких вигідно брати участь; 

2) невигідні угоди, яких можна уникнути; 

3) невигідні угоди, які нав’язані домінуючою стороною конфлікту. 

Приміром, особа може відмовитись від обтяжливого кредиту, від 

вкладання грошей у фінансову піраміду, від ризикованих спекулятивних 

операцій на фінансових ринках тощо. Разом з тим, бувають фінансові 

інструменти, які зачіпають інтереси певної особи, а вона не має можливості 

впливу на їх існування чи характер. Це стосується податків, зборів, зовнішніх 

державних запозичень, на які не впливає окремий громадянин, тощо. 

Також варто виділяти формальні й неформальні фінансові угоди. До 

останніх належать позики, надані приватними особами, обмін валют поза 

банківською системою, неофіційні перекази та перевезення грошей через 

посередників тощо. Ці угоди хоча й не мають документального оформлення, 

все ж можуть займати вагому частку в загальних обсягах фінансових 

операцій. Вплив таких угод на економіку досить суперечливий. Але очевидно, 

що взагалі без неформальних фінансових угод економіка існувати не може. 

На рис. 5.2 ми відобразили чинники фінансової безпеки окремого 

індивіда, на які він здатен впливати [160, с. 287]. Приміром, людина може 

коригувати власні фінансові цілі в напрямі зниження потенціалу конфлікту 

інтересів, вибирати надійніших контрагентів для угод тощо. 

Водночас індивід може впливати і на фінансову безпеку інших членів 

соціуму, а його власна фінансова безпека залежить від низки зовнішніх 

чинників. Система відповідних взаємозв’язків надзвичайно складна. 

Схематично і дуже спрощено ми виразили її на рис. 5.3 [160, с. 288]. 
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Рис. 5.2. Чинники фінансової безпеки індивіда, 

на які він може впливати 
Джерело: складено автором 

Важливим чинником якості рішень є інформація, яку використовує суб’єкт. 

Інформаційний простір суспільства охоплює й інформаційне забезпечення 

фінансового механізму. В цьому просторі існують такі проблеми: дезінформація, 

невизначеність, асиметрична поінформованість різних сторін угод. 

       

 

 

 

Культура 

 

 

  

Інформаційний 

простір  

       

  

 
Індивідуальна 

система 

ухвалення 

рішень 

 

  

       

 

 

Секторальна 

структура 

економіки 
   

Фінансові 

важелі 
 

       
 

Рис. 5.3. Взаємозв’язки індивідуальних і суспільних чинників 

фінансової безпеки 
Джерело: складено автором 
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Низка фінансових важелів (процентні ставки, валютні курси, ставки 

податків тощо) слугують важливими орієнтирами в процесі ухвалення рішень 

суб’єктами господарювання. Водночас фінансові важелі є не лише чинниками, а 

й результатами прийнятих рішень. Фінансові важелі, регулюючи поведінку 

ділових одиниць, впливають на секторальну структуру економіки, яка, крім того, 

залежить від культури суспільства. Деякі індивідуальні рішення можуть 

інтегруватись у культуру суспільства як медіавіруси, ставши широко визнаними 

зразками поведінки. 

Культуру суспільства можна розглядати як здатність взаємодіяти без 

зловживань у ситуації нерівномірної інформованості різних членів соціуму. Така 

здатність породжує виправдану довіру і, як наслідок, зниження трансакційних 

витрат і втрат. 

Як би це парадоксально не виглядало, але в багатьох ситуаціях важливим 

чинником обмежень зловживання довірою є невизначеність. Приміром, на рівні 

ігрового експерименту це доведено стосовно дилеми в’язня, що повторюється. 

Як виявилось, учасникам гри вигідно співпрацювати, коли невідомо, скільки 

разів буде виникати дилемна ситуація. Якщо ж число повторів дилеми в’язня 

відоме наперед, то сторонам вигідно зраджувати одна одну [264]. Інший 

приклад – таємне голосування, яке дає змогу адекватніше виражати 

волевиявлення учасників за умови можливого тиску з боку певних осіб. Таке 

адекватне волевиявлення неможливе, коли доступна інформація про те, хто 

як голосує. Аналогічно можуть відрізнятись висновки експертів залежно від 

того, формулюють їх самостійно чи у групі, де на одних експертів впливає 

авторитет інших. Також цікавий, з погляду присутності невизначеності, такий 

різновид торгів, як аукціон “у темну”, коли всі покупці або всі продавці 

оголошують свої ціни одночасно. Товар продається тому, хто запропонував 

найвищу ціну, або купується у того, хто запропонував найнижчу ціну. Така 

система знижує можливість зловживань шляхом маніпулювання ціною в умовах 

психологічної напруженості учасників торгів. Адже при почерговому 

оголошенні ціни учасники аукціону можуть надто завищити або занизити ціну 
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під впливом емоцій. 

Чимало можливостей для зловживань отримують особи, які знають 

ціни відкладених ордерів при торгівлі валютою або цінними паперами. 

Значна частина ордерів пов’язана із так званими стоп-лосами, тобто цінами, 

які учасники торгів установлюють для обмеження збитків у разі невдалого 

прогнозу ринкової тенденції. Маніпулятор може скерувати рух ціни у зону 

скупчення стоп-лосів, що призведе до фіксації збитків осіб, які їх встановили. 

Так спосіб обмеження збитків може перетворитися у їх причину. З огляду на 

це, будь-яка особа може впливати на рівень власної фінансової безпеки, 

регулюючи розкриття інформації про себе. 

Для країни загалом узгодженість і захищеність інтересів ділових одиниць, 

можливість уникнення конфліктів визначає структура фінансової системи як 

похідна від культури суспільства. Становить інтерес те, наскільки конфліктний 

потенціал фінансових відносин перебуває під впливом структури фінансової 

системи. Розв’язання проблеми обумовлено тим, що структура залежить від 

критичних ланок. У свою чергу, структура певної системи обумовлює 

специфіку потоків інформації у ній. Також структура при спробах її регулювати 

залежить від ентропії системи загалом. Під ентропією в даному разі розуміється 

міра невизначеності стану системи, або процесів, що в ній відбуваються. До 

предмету дослідження безпосереднє відношення має те, що рівень ентропії 

практично визначає стійкість системи. Надто високий рівень ентропії знижує 

ефективність і справедливість розподілу, оскільки результати діяльності у такій 

ситуації суттєво залежать від випадковості й дуже мало від компетентності. А 

надміру низький рівень ентропії обумовлює низьку гнучкість й адаптивність 

фінансової системи та економіки загалом. Так чи інакше, але й сам рівень 

ентропії залежить від стійкості фінансової системи. Розкриття чинників 

стійкості веде лінію дослідження до поняття складності. 

Управлінська практика свідчить, що структура організацій має 

динамічний зв’язок із системою прийняття рішень [248]. Власне структура 

обумовлює потенціал реалізації системою своїх функцій. Значною мірою, набір 
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функцій фінансової системи має зв’язки з її складністю. Логічно припустити, 

що цей набір функцій якісно залежить від поширення та сприйняття населенням 

інформації про фінансові інструменти й послуги, особливо про нові фінансові 

продукти. Набір функцій, враховуючи його вплив на складність системи, 

потенційно визначає її регульованість. Очевидно, що стійкість залежить від 

набору функцій. Система, на яку покладають додаткові функції стає менш 

стійкою. Свого часу, наприклад, це спонукало до запровадження в багатьох 

країнах такої моделі фінансової системи, за якої ведення банківського та 

страхового бізнесу не можна поєднувати одній юридичній особі. Формування ж 

фінансових супермаркетів і створення єдиного регулятора ринків фінансових 

послуг та інструментів може мати непередбачувані наслідки. 

Водночас еволюційний розвиток системи впливає на формування її 

функцій. Задекларовані та дійсні функції фінансової системи чи окремих її 

підсистем не завжди співпадають. Це особливо характерно при здійсненні 

форсованих та необдуманих реформ. Набір функцій, які система дійсно виконує, 

перебуває під впливом потоків інформації. Сам же потік інформації постійно 

залежить від характеру його сприйняття членами суспільства. Лише правильне 

визначення набору функцій, які фінансова система дійсно виконує у конкретний 

період її існування, веде до можливості принаймні приблизного прогнозу 

ймовірних наслідків певного рішення. Практичні питання фінансового 

регулювання, які передбачають коригування певних параметрів, можуть 

стосуватись: адекватних пропорцій готівкового й безготівкового обігу грошей; 

нормального співвідношення паперового та електронного обігу фінансових 

інструментів; рівня залежності фінансової системи від електронних систем 

передачі й обробки інформації; консолідації та інформаційної прозорості ринків 

окремих фінансових інструментів; можливості диверсифікації вкладень; глибини, 

частоти й кількості рівнів контролю; реструктуризації фінансових потоків 

шляхом їх спрощення тощо. Прикладом, спрощення може слугувати заміна ПДВ 

податком з обороту, який не потребує складних механізмів відшкодування 

коштів з бюджету держави. 
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Поняття невизначеності має тісне відношення до системи прийняття 

рішень, оскільки регульованість системи об’єктивно залежить від ентропії. 

Рівень ентропії характеризує незалежність подій. А можливість розрахунку при 

обґрунтуванні рішень реально перебуває під впливом незалежності подій. 

Складність системи суперечливо визначає незалежність подій, що в ній 

відбуваються. Тому цілком логічно, що система ухвалення рішень має тісне 

відношення до рівня детермінованості подій. Відповідно, різні системи 

управління пристосовані до різного ступеня ризику. В контексті проблем 

фінансової безпеки, це підкреслює важливість аналізу детермінованих та 

випадкових чинників конфліктних ситуацій. Варто відзначити, що певна 

сукупність фінансових важелів є важливою складовою того чи іншого 

економічного конфлікту, визначаючи рівень його детермінованості. 

Необхідно усвідомити, що вибір фінансових важелів впливає на характер і 

результати конфліктної ситуації. Важливе практичне значення має 

класифікація фінансових важелів з позицій фінансової безпеки ділової 

одиниці. Пропонуємо виділити такі види фінансових важелів за різними 

ознаками (див. табл. 5.1) [141, с. 265]. 

Використання тих чи інших фінансових важелів зі значним рівнем 

вірогідності залежить від відкритості економіки. Разом з тим, практика 

застосування фінансових важелів у певній країні суттєво впливає на 

відкритість її економіки. Але відкритість економічних систем ще більше 

обумовлена глобальним характером сучасних фінансів. Тому можна 

стверджувати, що відкритість економіки має тісне відношення до характеру 

фінансових операцій всередині країни. Вибір фінансових інструментів 

населенням залежить від відкритості економіки. Вирішальне значення може 

мати те, що відкритість економіки зумовлює зміни боргової залежності цілих 

держав. Залежність від боргів має вирішальні зв’язки з фінансовими 

важелями глобального характеру. Важливо також враховувати, що 

сукупність фінансових важелів, які реально використовуються, значною 

мірою, залежить від криміналізованості фінансових операцій. У свою чергу, 
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криміналізованість фінансових операцій суттєво залежить від фінансових 

важелів. 

Таблиця 5.1 

Класифікація фінансових важелів безпеки держави 

№ Ознака Види 

1 
За відповідністю 

законодавству 

– легальні (ставка податку, сума штрафу або 

конфіскації тощо); 

– нелегальні (хабар, внески в “общак”, ціна 

“чорного” ринку тощо). 

2 
За сферою 

виникнення 

– зовнішні (валютні курси, ставки податків в інших 

країнах тощо); 

– внутрішні (внутрішні ціни, ставки податків, 

мінімальні статутні фонди тощо). 

3 
За способом 

вираження 

– кількісні (дохід, платіж, прибуток, сума кредиту, 

сума штрафу або конфіскації тощо); 

– структурні (норма, ліміт тощо); 

– якісні (ціна, ставка доходу, страховий тариф 

тощо). 

4 
За особливістю 

природи 

– реальні; 

– номінальні (інформація чи дезінформація щодо 

реальних фінансових важелів). 

5 

За суб’єктом чи 

об’єктом 

протистояння 

– власні; 

– партнера по коаліції; 

– протилежної сторони конфлікту; 

– економічного середовища. 

6 За реакцією 
– стимулюючі; 

– стримуючі. 

7 
За характером 

впливу 

– потенційні (можуть бути використані); 

– актуальні (реально використовуються). 
Джерело: складено автором 
 

Сукупність фінансових важелів загалом обумовлює систему критеріїв 

прийняття фінансових рішень. А від якості фінансових рішень залежить 

раціональність поведінки людей. Низка критеріїв прийняття фінансових 

рішень визначається з урахуванням відносного рівня цін. У свою чергу, 

сукупність критеріїв ухвалення фінансових рішень опосередковано впливає 

на справедливість і стабільність цін. На практиці незалежність суб’єктів 

господарювання від боргів часто забезпечується відповідністю цін і 

заробітної плати. Також незалежність від боргів стає більш ймовірною за 
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умови відповідності реального й фінансового секторів економіки. А 

залежність від боргів загострюється структурними диспропорціями 

економіки, глибина яких прямо пов’язана з потенціалом фінансових втрат. І 

якщо сукупність критеріїв ухвалення фінансових рішень залежить від 

відносного рівня цін, то регуляторний вплив держави безумовно визначає 

раціональність економічної поведінки її громадян. Чим більше регуляторний 

вплив держави підтримує фінансову компетентність завдяки досягненню 

належного рівня прозорості господарських операцій, тим більшим стає число 

сильних ланок фінансової системи. 

Загалом сукупність критеріїв прийняття фінансових рішень може 

інтегруватись у дієву концептуальну систему завдяки такому чиннику як 

прозорість господарських операцій. Наприклад, важко обґрунтувати ставку 

дисконтування грошових потоків інвестиційного проекту, коли відсутня 

інформація про депозитний і кредитний ринки. Самі грошові потоки 

неможливо більш-менш точно спрогнозувати, якщо відсутня інформація про 

ціни сировини, готової продукції тощо. Важко вести переговори й укладати 

угоди, коли невідомі типові ціни деяких товарів і послуг. Тому певний рівень 

прозорості господарських операцій є основою фінансової компетентності. 

При будь-якому рівні інформаційного забезпечення важливо те, щоб система 

критеріїв ухвалення фінансових рішень передбачала уникнення боргової 

залежності та надавала перевагу забезпеченості фінансових вимог. При 

кількісному обґрунтуванні фінансових рішень варто пам’ятати, що 

випадковість суттєво впливає на можливість розрахунку. 

За досить визначених умов фінансове рішення перебуває під впливом 

компетентності. Як свідчить світовий досвід, фінансова компетентність має 

системні зв’язки з культурою, яка, зокрема, обумовлює відношення людей до 

кризових ситуацій. До системи ухвалення фінансових рішень має тісне 

відношення оцінка можливого рівня фінансових втрат. Значною мірою, саме 

структура фінансової системи причинно визначає характер прийняття таких 

рішень. А стиль прийняття фінансових рішень має досить мінливий зв’язок з 
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потенціалом фінансових втрат. 

Позитивно впливати на рівень фінансової безпеки України можуть 

різні учасники економічних відносин. Окремі особи шляхом підвищення 

власної фінансової компетентності здатні посилювати свою фінансову 

безпеку. Це закладає основи компетентності посадових осіб, які керують 

країною, та її фінансової безпеки. Служби безпеки підприємницьких 

структур, значною мірою, впливають на рівень законності окремих 

фінансових операцій. Наукові й навчальні заклади, які проводять економічні 

дослідження та викладають економічні дисципліни, визначають якість 

концептуальних основ прийняття фінансових рішень. Різні державні органи 

несуть відповідальність за окремі напрями управління фінансовою безпекою 

України. Їх роботу в нашій державі покликана координувати Рада 

національної безпеки і оборони України (РНБОУ). Саме цей орган несе 

основну відповідальність за національну безпеку загалом та фінансову 

безпеку, зокрема. Варто підкреслити, що згідно з Указом Президента України 

від 15 квітня 2014 р. ғ 406/2014 у структурі Апарату РНБОУ передбачено 

функціонування Департаменту з питань економічної та соціальної безпеки 

[139]. Також при РНБОУ створена Міжвідомча комісія з питань фінансової 

безпеки [140]. 

Важливо пам’ятати, що регуляторний вплив держави має стійкі зв’язки 

з культурою суспільства. За високого рівня складності взаємодій все ж 

досить чітко виділяється те, що достовірність фінансової інформації дуже 

залежить від регуляторного впливу держави. Цей вплив може викликати 

поширення як інформації, так і дезінформації, що масово зумовлює 

правильність чи помилковість прийнятих окремими індивідами рішень. 

Рівень культури має вирішальне значення для досягнення відповідності 

реального та фінансового секторів економіки. При тому, що рівень культури 

визначає компетентність населення країни загалом, прийняття фінансових 

рішень варто розглядати багатоаспектно з урахуванням складності фінансових 

операцій у певній системі господарювання. Сукупність критеріїв ухвалення 
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фінансових рішень має зв’язок із фінансовими важелями, що веде лінію 

дослідження до урахування критичних ланок фінансової системи. З погляду 

важелів, критичними ланками можуть бути ставки податків, процентні ставки, 

валютний курс, суми різних неофіційних платежів тощо. Вся ж сукупність 

критичних ланок має стратегічні зв’язки з кооперацією. Ускладнити або й 

унеможливити кооперацію можуть такі проблемні моменти: паразитизм і 

некомпетентність окремих учасників фінансових угод, несправедливий 

механізм ціноутворення, нестабільність цін, незабезпеченість фінансових 

вимог, непрозорість фінансових операцій, незахищеність прав власності тощо. 

Важлива обставина проявляється у тому, що сукупність фінансових 

інструментів має досить невизначені взаємозв’язки із забезпеченістю 

фінансових вимог. Буває, що те чи інше поєднання фінансових важелів 

специфічно визначає забезпеченість фінансових вимог без використання 

реальних активів. Це, наприклад, має місце при страхуванні чи гарантуванні 

виконання боргових зобов’язань. Також фінансові угоди досить важко 

піддаються дослідженню з позицій такої характеристики як відповідність 

відносного рівня цін. Це стосуються цін товарів і послуг, процентних ставок, 

валютних курсів, котирувань цінних паперів. Проведення фінансових 

операцій має тісне відношення до проблеми справедливості ціноутворення. 

Разом з тим, справедливість цін зі значним рівнем достовірності перебуває в 

системі взаємозв’язків із забезпеченістю фінансових вимог. Наприклад, 

вартість об’єкта застави перебуває під впливом цінових тенденцій. Та й уся 

система фінансових інститутів має глибокі зв’язки із забезпеченістю та 

надійністю фінансових вимог. 

Водночас досить невизначено те, як відповідність чи невідповідність 

відносного рівня цін впливає на раціональність поведінки індивіда. Приміром, 

переоцінені активи можуть подешевіти, чим будуть покарані ті, хто платив за 

них надто дорого. З іншого боку, на ринку тривалий час може діяти 

тенденція надмірного зростання чи зниження цін. З позицій ефективності та 

справедливості функціонування економіки, система фінансових інститутів 
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має вирішальні зв’язки з адекватністю цін. Яскравим прикладом цього 

можуть слугувати ф’ючерсні ринки, які можуть чинити вагомий вплив на 

рівень цін поточних операцій. Разом з тим, відповідність відносного рівня цін 

специфічно залежить від рівня кооперації чи конфліктності. На нашу думку, 

кооперація сприяє формуванню більш компромісних і стабільних цін. Але й 

узгодженість інтересів інколи створює умови для збільшення фінансових 

втрат. Це спостерігається при досягненні високого рівня складності 

фінансової системи, коли формуються комплекси багаторівневих 

домовленостей, що робить непередбачуваною її поведінку. 

Динаміка цін та інших фінансових важелів обумовлює специфіку 

фінансових втрат значної частини населення. Особливо важливо те, що 

потенціал фінансових втрат специфічно залежить від культури, рівень якої 

має відношення до якості фінансових рішень. Залежно від культури 

суспільства, його інформаційний простір наповнюється переважно 

інформацією чи дезінформацією. Рівень культури має системний зв’язок із 

прозорістю господарських операцій. Водночас тінізація економіки впливає на 

характер кооперації та конфліктів. Розвиток кооперації має синергетичні 

зв’язки з достовірністю фінансової інформації, у той час як дезінформація 

має комплексні зв’язки із криміналізованістю фінансової сфери. Високий 

рівень легальності фінансових відносин позитивно впливає на формування 

кооперативних зв’язків. З іншого боку, можна стверджувати, що рівень 

культури суттєво залежить від криміналізованості фінансових операцій. Але 

не варто забувати, що й криміналізованість фінансових операцій вагомо 

залежить від культури. 

Дуже небезпечно, коли система критеріїв ухвалення фінансових рішень 

розвивається на основі криміналізованості світогляду значної частини 

суспільства. Це зумовлює ігнорування такого критерію як законність 

операцій та посилює роль такого критерію як послаблення позицій інших 

осіб. Значна криміналізованість фінансових операцій веде до збільшення 

частоти виникнення конфліктів. 
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У наш час глобалізованість економіки актуалізує перегляд 

закономірностей, що стосуються регуляторного впливу держави [185]. Цей 

вплив специфічно залежить від критичних ланок фінансової системи. Але й 

самі фінансові рішення загальнодержавного рівня зі значною достовірністю 

визначають сукупність сильних і слабих ланок економіки. Вивчення 

світового досвіду дає підстави стверджувати, що сукупність критичних ланок 

економіки постійно визначається борговою залежністю. Ситуація 

ускладнюється під впливом того, що залежність держави від боргів постійно 

поєднується із формуванням фінансових пірамід різних масштабів і термінів 

існування. Коли активізується утворення фінансових пірамід, тоді рівень 

господарської культури, як свідчить практика, знижується через значну 

авантюрність фінансових операцій. 

Дослідження змісту відповідних процесів виявляє, що регуляторний 

вплив держави об’єктивно залежить від критичних ланок. Конструктивний 

регуляторний вплив держави формується у системі зв’язків із сильними 

ланками фінансової системи. До важливих сильних ланок можуть належати 

деякі концептуальні або й алгоритмізовані системи підтримки ухвалення 

фінансових рішень. До того ж сукупність критеріїв ухвалення фінансових 

рішень, закріплена на рівні культури, зазвичай, реально впливає на 

регуляторні можливості держави. Взаємозв’язки мислення суб’єктів 

господарювання і регуляторного впливу держави вчені-економісти 

досліджували в руслі теорій раціональних та адаптивних очікувань. Однак 

чимало питань щодо цих взаємозв’язків залишились нез’ясованими. Цілком 

можливо, що для успіху відповідних досліджень треба використовувати 

поняття: медіавірус, культурген, мем. 

Важлива особливість полягає у тому, що асиметричність інформації 

закріплюється урядом через узаконення низки таємниць, приміром, 

банківської, комерційної. Тому регуляторний вплив держави викликає 

полеміку щодо такого явища як асиметричність інформації. За таких умов 

деякі елементи інформаційного простору суспільства стають критичними 
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ланками з позицій фінансової безпеки. Визначальний вплив може мати 

наявність чи відсутність, адекватність чи неадекватність, доступність чи 

недоступність, популярність чи непопулярність окремих теорій, концепцій, 

стратегій, програм, законів, типових угод, статистичних показників тощо. 

Певна сукупність критичних ланок визначає відповідність реального та 

фінансового секторів економіки. Відповідність цих секторів економіки 

перебуває під впливом фінансових інструментів, функціонування яких, як 

відомо, дуже залежить від суб’єктивних чинників. Також сукупність 

критичних ланок впливає на рівень криміналізованості фінансових операцій. 

Гострота економічного суперництва, значною мірою, залежить від 

криміналізованості фінансових операцій, та й рівень кооперації має 

багатофакторні зв’язки з тінізацією економіки. 

Отож, регуляторний вплив держави перебуває у системі зв’язків із 

критичними ланками. У тій чи іншій мірі, сукупність сильних ланок реально 

залежить від фінансової компетентності. До того ж компетентність впливає 

на характер критичних ланок. Регуляторний вплив держави має безпосередні 

зв’язки із прозорістю господарських операцій. Серед усього іншого, 

сумнівність фінансових операцій залежить від регуляторного впливу держави, 

зокрема, через податкову політику та боротьбу з відмиванням незаконних 

доходів. Прозорість господарських операцій впливає на характер критичних 

ланок розподільчих відносин. Виявлення критичних ланок потрібне для 

аналізу причин фінансових втрат. Рівень культури безумовно впливає на 

сукупність критичних ланок економіки. Специфіка критичних ланок зі 

значною достовірністю об’єктивно впливає на прийняття фінансових рішень. 

Тоді як базові положення культури суспільства є основою підтримки 

відповідності реального та фінансового секторів економіки, прийняття 

деяких нестандартних фінансових рішень має вирішальне значення для 

ситуативного уникнення фінансових втрат. 

Важливо відзначити, що відповідність реального й фінансового 

секторів економіки визначає рівень соціальної захищеності населення. 
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Водночас співвідношення цих секторів господарської системи залежить від 

глобалізації економіки. До того ж і система фінансових інститутів країни 

перебуває під впливом відповідності обох цих секторів. Регуляторний вплив 

держави має забезпечувати адекватні пропорції реального та фінансового 

секторів господарської системи. Можна стверджувати, що відповідність 

секторів економіки, не в останню чергу, залежить від фінансових важелів. 

У підсумку варто відзначити, що найперспективніші такі стратегічні 

цільові орієнтири економічного поступу України, як розвиток культури 

народу в напрямі підвищення рівня легальності фінансових відносин, та 

відкритість економіки, яка вигідна за умови компетентності населення, 

передусім, посадових осіб. Водночас відкритість економіки стимулює 

розвиток компетентності населення. 

 

5.2. Перспективи розвитку системи прогнозування загроз 

фінансовій безпеці України 

 

У нашій державі діє Закон “Про державне прогнозування та розроблення 

програм економічного і соціального розвитку України” [176]. Цей Закон 

визначає засади формування системи прогнозних і програмних документів 

економічного й соціального розвитку України, права й відповідальність 

органів державної влади – учасників державного прогнозування і розроблення 

відповідних програм. Згідно з цим документом, потрібно враховувати 

найважливіші тенденції всередині країни та за її межами при постійному 

удосконаленні методології та використанні світового досвіду в галузі 

прогнозування. В законі про державне прогнозування закріплений принцип 

науковості, який передбачає постійне удосконалення методології та 

використанням світового досвіду в галузі прогнозування. 

В контексті формування й вибору методології прогнозування варто 

згадати, що свого часу нобелівський лауреат В. Леонтьев, висловлюючись на 

тему економічних моделей, заявив, що у жодній іншій сфері практичних 
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досліджень не використовують такий величезний і складний статистичний 

механізм з такими малоцінними результатами [223, с. 5–6]. Приміром, 

економісти часто встановлюють істинне значення курсу валюти, 

ґрунтуючись на моделі “паритету купівельної спроможності” або 

орієнтуючись на модель платіжного балансу. Два набори результатів здатні 

відхилитися один від одного на 50 і навіть більше відсотків. Коли 

невизначеність така велика, можливо, розумно було б припустити, що різні 

економічні прогнози завжди далекі один від одного і, таким чином, 

відображають величину непередбачуваності. Але справа не в цьому. 

Зазвичай, прогнози аналітиків дуже близькі один до одного, але дуже далекі 

від реального результату. 

Економічне моделювання традиційно базується на лінійних моделях, 

заснованих на принципі рівноваги. Ці моделі показують, як усі елементи 

економіки безперервно адаптуються до всіх інших елементів, але без яких-

небудь коректних застережень, зроблених одночасно для багатьох 

позитивних зворотних зв’язків. Ці моделі на практиці функціонують дуже 

неточно, що традиційно пояснюється стохастичними зовнішніми впливами, а 

також відсутністю точності в деталях моделі. Саме в ігноруванні відсутності 

постійних зв’язків між економічними величинами полягає докорінний 

недолік будь-якого кількісного підходу до економічних проблем. При 

ринковій взаємодії у співвідношеннях цін різних активів немає постійності. 

Будуючи прогнози різних показників, необхідно пам’ятати, що 

достовірність прогнозів знижується зі зростанням періоду, оскільки важко 

або навіть неможливо врахувати нові чинники, які можуть вступити в дію. 

Треба з великою обережністю оцінювати майбутні значення на основі 

прийнятої екстраполяції і дисперсії відхилень, що мали місце у минулому. 

Обсяг інформації у сучасній економіці збільшується експоненціально. Така 

різка динаміка, при відносно малій інерції, ускладнює екстраполяцію 

існуючої залежності на майбутнє. 

Враховуючи надзвичайно важливу роль прогнозування в управлінні 
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фінансовою безпекою суб’єктів господарювання, не можна залишати поза 

увагою метологічні проблеми економічних передбачень. Саме методологія є 

вирішальною слабою ланкою багатьох систем прогнозування. Передусім, це 

зумовлено необґрунтованим наданням переваги лінійним моделям. Перехід 

від лінійних моделей до реального системного аналізу передбачає відмову 

від низки стереотипів. 

При усій складності та багатоманітності нелінійних математичних 

моделей сучасна наука все частіше формулює твердження про певні їх 

спільні закономірності. Перспективним способом вивчення нелінійних 

моделей став обчислювальний експеримент. Учені, завдяки потужним ЕОМ, 

отримали можливість запускати моделі різних досліджуваних процесів 

шляхом перебору багатьох варіантів. Існує достатньо підстав стверджувати, 

що обчислювальний експеримент може привести до відкриття нових явищ. 

Разом з тим, багата практика використання ЕОМ засвідчила, що ні 

швидкодія обчислювальних машин, ні зростання обсягів розрахунків не є 

універсальними чинниками розв’язання усіх проблем. Самі по собі вони не 

забезпечують розуміння нелінійних задач, що вивчаються. Тому надзвичайно 

потрібні поняття, підходи, узагальнення, які відображають найважливіші 

спільні риси досліджуваних явищ і допомагають побудувати їх адекватні 

математичні моделі. До таких понять, зокрема, належать поняття критичної, 

слабої та сильної ланки, синергетичного ефекту, атрактора тощо. Певні 

концептуальні досягнення стали потужним стимулом подальшого розвитку 

синергетики, яку можна розглядати як венчурний проект у сучасній науці. 

Робити остаточні оцінки ефективності цього проекту ще зарано. 

Але результати ще перших нелінійних комп’ютерних моделювань 

виявились дуже несподіваними для всього академічного світу. Раптово вчені 

усвідомили, що лінійні моделі не тільки недосконалі, але й можуть бути 

абсолютно невірними. Найважливіше відкриття полягало в тому, що навіть 

теоретично правильні нелінійні моделі могли привести до повної 

непередбачуваності, хоча вони були детермінованими і структурованими. Це 
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означає, що господарські системи можуть як порушуватися стохастичними 

зовнішніми невпорядкованостями, так і непередбачуваність може бути 

характеристикою власної внутрішньої природи таких систем. 

Дослідження нестабільності стали реальністю лише завдяки поєднанню 

низки експериментальних і теоретичних відкриттів. Це, по-перше, відкриття 

нерівноважних структур, які виникають як результат незворотних процесів, і 

в яких системні зв’язки встановлюються самі собою. По-друге, це ідея 

конструктивної ролі часу, що витікає із відкриття нерівноважних структур. І, 

нарешті, це поява нових ідей щодо динамічних, нестабільних систем, які 

повністю поміняли уявлення науковців про детермінізм. 

Цікаво, що у 1986 р. Дж. Лайтхіл, який став пізніше президентом 

Міжнародної спілки чистої і прикладної математики, зробив дивну заяву. Він 

вибачився від імені своїх колег за те, що “протягом трьох століть освічена 

спільнота вводилася в оману апологією детермінізму, заснованого на системі 

Ньютона, тоді як можна визнавати доведеним, принаймні з 1960 р., що цей 

детермінізм є помилковою позицією” [170, с. 48]. Дуже важливий орієнтир 

полягає у тому, що хтось просить вибачення від імені цілого наукового 

співтовариства за розповсюдження останнім помилкових ідей протягом трьох 

століть. До того ж необхідно визнати, що згадані, хай і помилкові, ідеї 

відігравали базову роль у всіх науках: філософських, природничих, 

соціальних, економічних. 

Так в економічній теорії і, зокрема, теорії ринків капіталу вчені довгий 

час використовували ньютонівське припущення, що система, залишена сама 

собі, рухається до рівноваги. У фізичній теорії руху рівновагу пов’язують із 

тілом, що перебуває у спокої. При застосуванні ньютонівської динаміки до 

економічної теорії ринки капіталу також розглядають як систему, що 

перебуває у стані рівноваги доти, поки її не збурюють зовнішні впливи. 

Приміром, існує природний баланс між пропозицією і попитом до тих пір, 

поки якась сила не змінить одне чи інше, примусивши систему шукати нову 

точку рівноваги. Такий підхід є не що інше, як розширення теорії рівноваги, 
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розробленої для явищ неживої природи. 

Крім того, ще у XIX ст. був сформульований закон зростання ентропії. 

При підході, що виключає час з наукового опису, він розглядався лише як 

закон зростання безладу. Сьогодні відомо, що збільшення ентропії зовсім не 

зводиться до збільшення безладдя, бо порядок і хаос виникають та існують 

одночасно. На відміну від моделей класичної термодинаміки, де був лише 

один кінцевий пункт еволюції – термодинамічна рівновага, у реальних 

економічних системах існує альтернативність шляхів розвитку, але, все-таки, 

не яке завгодно їх число, а строго визначене. Ті об’єкти, які через обставини 

виявилися на руйнівному шляху, або розпадуться, загинуть, або перейдуть на 

допустимий шлях і рухатимуться у напрямі до відповідного атрактора. Як 

саморозвиток, так і ускладнення середовища відбуваються за рахунок 

знищення, вилучення нежиттєздатних форм. До того ж варто зазначити, що в 

моменти переходу від одного шляху до іншого, тобто в точках біфуркації, 

також вирішальну роль відіграють малі збурення. В цих точках проявляється 

значна нестабільність систем. 

Під впливом синергетики наше сприйняття світу стає більш 

різноплановим. А стрижневим моментом у такому сприйнятті стає уявлення 

про нерівноважність. Водночас нерівноважність веде не тільки до порядку чи 

хаосу, але й відкриває можливість для виникнення унікальних подій. Спектр 

можливих способів існування об’єктів у цьому разі значно розширюється 

порівняно із рівноважним варіантом. У ситуації далекій від рівноваги 

диференціальні рівняння, що моделюють той або інший процес, стають 

нелінійними. А нелінійне рівняння, зазвичай, має більш, ніж один тип рішень. 

Тому у будь-який момент часу може виникнути новий тип рішення, що не 

зводиться до попереднього, а в точках зміни типів рішень, які називають 

точками біфуркації, може відбуватися зміна просторово-часової організації 

об’єкта. Треба визнати, що управлінці не можуть повністю контролювати світ 

нестабільних економічних феноменів. А екстраполяція принципів класичної 

фізики на дослідження суспільних процесів довгий час примушувала учених 
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вірити в таку можливість. 

Варто зазначити, що прогнозованість економіки залежить не лише від 

методології передбачень, але й від структури фінансової системи. У цьому 

контексті варто згадати один приклад використання фінансових інструментів 

[223, с. 11]. У 1730 р. в Японії торгували стандартизованими терміновими 

рисовими контрактами, схожими на сучасні товарні ф’ючерси. Однак по цих 

рисових контрактах неможливо було висувати вимоги фізичної поставки 

товарів. Водночас такий фінансовий інструмент можна було купити і продати. 

Виявилось, що курс поточних операцій купівлі-продажу рису коливався 

зовсім мало, тоді як ціни термінових контрактів зазнавали значних коливань. 

У 1869 р. японський уряд сприйняв це як серйозну загрозу й ухвалив рішення 

закрити терміновий ринок. Однак відбулись непередбачувані зміни. Із 

закриттям термінового ринку, ринок поточних угод почав різко коливатися. 

Через два роки у торгівлі рисом настав цілковитий хаос, і уряд знов дозволив 

термінову торгівлю. Однак тепер термінові контракти штучно підтримували 

за допомогою вимоги фізичної поставки по кожному з них. У результаті 

ринок досяг відносної стійкості. 

З огляду на це, мабуть, не варто дивуватись, що у розвинутих країнах 

нині функціонує ціла індустрія ринків передбачень чи, іншими словами, 

ринків прогнозів як різновиду спекулятивних ринків. У ринків прогнозів є й 

інші назви – предикативні, прогнозуючі, інформаційні, віртуальні ринки, 

ринки ідейних ф’ючерсів, похідних на події [299]. Ринки прогнозів – різновид 

спекулятивних ринків, що функціонують з метою створення прогнозів. На 

таких ринках створюють фінансові інструменти, кінцева грошова вартість яких 

пов’язана з певною подією або параметром. Наприклад, чи буде наступний 

американський президент республіканцем, які будуть обсяги продажу певних 

активів у наступному кварталі тощо. Поточні ринкові ціни можуть бути 

інтерпретовані як прогноз вірогідності певної події або значення параметра. 

Люди, які купують за низькою ціною, а продають за високою, 

одержують премії за поліпшення прогнозів ринку. Ті ж, хто, навпаки, 
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продають дешево, а купують дорого, зазнають покарання за погіршення 

прогнозів ринку. Практичний досвід свідчить, що дотепер ринки прогнозів 

були, як мінімум, так само точні у створенні прогнозів, як інші подібні 

установи. Для цього порівнювали прогнози на ті самі події при схожих за 

кількістю групах учасників. 

Чимало ринків прогнозів були відкриті для широкого загалу. Яскравим 

прикладом таких ринків є Betfair – найбільша у світі букмекерська інтернет-

біржа. У 2007 р. її торговий оборот склав 28 мільярдів доларів США. Intrade – 

дочірня комерційна компанія Tradesports Ltd., яка має справу зі створенням 

прогнозів для всіх подій, які не належать до спорту. Вона має велику кількість 

різновидів контрактів, за винятком спортивних. Iowa Electronic Markets (IEM) 

– некомерційний академічний ринок, що прогнозує результати політичних 

виборів. Ставки на цьому ринку були лімітовані 500 доларами США. 

SimExchange, Hollywood Stock Exchange, NewsFutures, Popular Science 

Predictions Exchange, і Foresight Exchange Prediction Market – віртуальні ринки 

прогнозів з віртуальною ж валютою. Bet2Give – благодійний ринок прогнозів, 

на якому використовують реальні гроші, проте всі виграші йдуть на благодійні 

цілі за вибором переможця. Одним із найстаріших і дуже відомих ринків 

прогнозів є Iowa Electronic Market, проект Айовського університету. 

HedgeStreet, запущена у 2004 р. як ринок, регульований Комісією з 

ф’ючерсної торгівлі товарами США, дає змогу інтернет-трейдерам 

спекулювати на економічних подіях. 

У ринків прогнозів, насправді, багата й досить яскрава історія. 

Спекуляція на виборах у США, щонайменше, до 1940-х рр., була звичайною 

справою. На Уолл-стріт існували відповідні офіційні ринки, що зрештою 

привело до значної конкуренції. Відбувалося це незадовго до масового 

використання опитувань суспільної думки. Ринки привертали тисячі 

учасників, мали обороти в мільйони доларів і вражаючу точність прогнозів. 

Приблизно у 1990 р., працюючи у Project Xanadu, Р. Хансон реалізував 

перший у своєму роді корпоративний ринок прогнозів. Інші працівники 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Betfair
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Intrade&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Iowa_Electronic_Markets&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=SimExchange&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Hollywood_Stock_Exchange&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=NewsFutures&action=edit&redlink=1
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використовували його, щоб робити ставки, наприклад, щодо дебатів про 

холодний ядерний синтез. 

У липні 2003 р., Управління перспективного планування оборонних 

науково-дослідних робіт Міністерства оборони США спробувало відкрити 

ринок аналізу стратегій [136]. На присвяченому йому веб-сайті з’явилася 

інформація, що в межах ринку можуть формуватись нові розділи, у тому 

числі розділи про терористичні атаки. Американські газети оголосили, що з 

1 серпня 2003 р. мала початися реєстрація першої тисячі учасників на 

спеціально створеній Пентагоном ф’ючерсній біржі в Інтернеті. Торгівля на 

ній мала вестися не реальним товаром, а прогнозами на майбутнє в таких 

складних сферах, як тероризм і політика. 

Учасники ф’ючерсної біржі мали б робити в Інтернеті свої ставки на 

вірогідність різних подій політичного й економічного життя Єгипту, 

Йорданії, Ірану, Іраку, Саудівської Аравії, Туреччини й Ізраїлю, включаючи 

можливі перевороти, теракти або вбивства ключових осіб. Ставились 

питання на зразок: чи “буде Ізраїль атакований наступного року біологічною 

зброєю?”, чи “Змістять короля Йорданії?” тощо. 

Потужна хвиля критики цих ініціатив, поставила на програмі тавро 

“терористичний ф’ючерсний ринок”, і Пентагону довелося терміново згортати 

весь проект. Веб-сайт цього проекту, що називався Ринок політичного аналізу 

(Policy Analysis Market (РАМ)) та був розміщений за інтернет-адресою 

http://www.PolicyAnalysisMarket.org/ закрили. Хоча на ньому вже було 

розміщено багато інформації, а відкрити торги планували 1 жовтня 2003  р.. А 

до 1 січня 2004 р. на біржі планували зібрати, як мінімум, 10 тис. учасників. Їх 

роль мала полягати в купівлі й продажу ф’ючерсних контрактів, як це роблять, 

наприклад, для прогнозування цін нафти, підсумків виборів тощо. Якщо 

прогноз, зроблений власником ф’ючерсного контракту, збувається, то як 

прибуток він одержує ставки тих гравців, які зробили невірне припущення. 

Купивши, наприклад, контракт за 5 центів із прогнозом, що Ірак нападе на 

Кувейт, учасник отримав би 95 центів при здійсненні прогнозу. І втратив би 

http://www.policyanalysismarket.org/
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гроші у протилежному разі. Пентагон розраховував, що новий проект дасть 

змогу передбачати задуми терористів. Автори нової ідеї виходили із 

досліджень, які показують, що ринок надзвичайно ефективний і може 

підсумовувати розрізнену або приховану інформацію, а також краще за 

експертів передбачати такі події, як результати виборів, динаміка цін нафти. 

Проект ринку аналізу стратегій розробляли фахівці Агентства 

перспективних оборонних проектів (DARPA), яке все більше займалось не 

стільки обороною, скільки профілактикою тероризму. На чолі проекту стояв 

відставний адмірал Дж. Пойндекстер, який у 1980-х рр. був радником 

президента США Р. Рейгана з питань національної безпеки. Згідно з веб-

сайтом проекту, Policy Analysis Market мав стати спільним проектом DARPA 

і двох приватних компаній: Net Exchange, що займалась маркетинговими 

технологіями, і відділу журналу Economist, який проводив аналіз комерційної 

інформації – Economist Intelligence Unit. Урядовим агентствам було 

заборонено брати участь в роботі біржі і мати доступ до інформації про осіб 

трейдерів і про джерела їх фінансування. 

Презентуючи новий проект перед сенаторами США, представники 

DARPA відзначили, що біржі можуть виявити “розкидану і навіть приховану 

інформацію. Ф’ючерсні біржі добре зарекомендували себе у прогнозуванні 

таких речей, як результати виборів, вони навіть кращі за експертні оцінки”. 

Проте сенатори піддали проект різкій критиці. 29 липня 2003 р. Пентагон 

відмовився від планів відкриття ф’ючерсного ринку он-лайн, учасники якого 

робили б ставки на вірогідність здійснення терактів, убивств політичних 

діячів і виникнення безладдя на Близькому Сході. А у 2010 р. у законі Додда-

Франка була окремо прописана заборона на ф’ючерсні контракти щодо 

політичних убивств, війн і терактів. 

Предметом багатьох академічних досліджень є недоліки й упущення 

механізму ринку прогнозів. Зокрема, доктор Північно-західного університету 

(США, штат Іллінойс) Ч. Манські опублікував роботу “Interpreting Predictions 

Prediction Markets”, в якій він намагається математично показати, що при 
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широкому діапазоні припущень передбачення ринків прогнозів не дуже 

точно відповідають дійсним переконанням учасників ринку щодо 

вірогідності подій, окрім тих випадків, коли загальна ринкова вірогідність 

рівна нулю, або одиниці. Манські припускає, що безпосереднє прохання до 

групи учасників, зробити оцінки вірогідності, може бути ефективніше і 

привести до кращих результатів. Проте С. Гьєрстан з Університету Пердью 

(США, штат Індіана) у своєму дослідженні “Risk Aversion, Beliefs, and 

Prediction Market Equilibrium” показав, що ціни на ринках прогнозів, 

зазвичай, дуже близькі до їх середньої оцінки, виконаної учасниками ринку, 

за умови, що розподіл думок рівний, наприклад, як у нормальному розподілі. 

Дж. Вулферс зі школи Уортона та Е. Зітзвітз з Дартмутського коледжу в 

своїй роботі “Interpreting Prediction Market Prices as Probabilities” прийшли до 

однакових результатів. Там же є деякий аналіз інформації, отриманої від 

ринків прогнозів. Фактично, виявилося, що ціни двійкових ринків прогнозів 

тісно взаємозв’язані з відповідними подіями в реальному світі. 

Д. Хаббард провів оцінку вибірки із близько 400 закритих заявок. 

Результати показали, що реальна вірогідність події близька до своєї ринкової 

ціни і, що дуже важливо, точніша, ніж середня, одиночна суб’єктивна оцінка. 

На нашу думку, такий результат дослідження може слугувати свідченням 

синергетичних ефектів, що проявляються на ринках прогнозів. Водночас 

Хаббард показав, що вказана перевага частково нівелюється у випадках, коли 

індивіди заздалегідь проходять тренінги із суб’єктивної оцінки. Це оцінка, 

при якій імовірність визначають на основі суб’єктивних думок, а не 

статистичних даних, і калібрують. Такий підхід дає змогу досить точно 

оцінювати шанси, використовуючи суб’єктивні переконання. Однак, 

можливо, після подібних тренінгів мислення їх учасників стає більш 

стандартизованим і лінійним, що нівелює синергетичні ефекти 

індивідуального й колективного опрацювання інформації. На думку 

Хаббарда, головною перевагою ринку є те, що він був підлаштований під 

оцінки, що не калібруються, одночасно мотивуючи своїх учасників на 
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пошуки додаткової інформації. 

Загалом серед економістів і фінансового співтовариства склалася 

загальна думка, що ринки прогнозів, робота яких організована на механізмі 

“ігрових грошей”, тобто, умовних грошових одиниць, що не мають реальної 

цінності, навряд чи можуть формувати надійні прогнози. Проте наявна 

інформація доводить протилежне. Аналіз даних отриманих від Hollywood 

Stock Exchange і Foresight Exchange показує, що ціни на цих ринках коректно 

спрогнозували події в реальному світі. Порівнюючи результативність 

прогнозів на футбольні події за авторством NewsFutures, біржі з “ігровими 

грошима”, і Tradesports, ірландської біржі, де гроші реальні, можна сказати, 

що обидві проявили себе однаково непогано. Отже, в даному разі 

використання реальної валюти не привело до підвищення надійності 

прогнозів. 

Творець Hollywood Stock Exchange М. Кайзер висловив думку, що такі 

ринки передбачають не краще за своїх авторитетних аналогів, на зразок New 

York Stock Exchange і London Stock Exchange. Також, на його думку, 

поліпшення здатності ринків до прогнозування має привести до зменшення 

ризику й, отже, до зменшення обсягу спекулятивного капіталу, потрібного, 

щоб ринки були відкриті й ліквідні. 

На ринки прогнозів впливають ті ж джерела неточностей, що й на будь-

які інші: ліквідність та інші чинники, які взагалі братися до уваги не повинні, 

але враховуються учасниками ринків як чинники ризику, що призводить до 

спотворення ринкової ймовірності. Також ринки прогнозів схильні 

потрапляти у спекулятивні бульбашки. Наприклад, у 2000 р. ф’ючерсні 

ринки IEM, що прогнозували результати президентських виборів, в останній 

тиждень голосувань зіткнулися з величезним напливом трейдерів, що 

спричинило деформування ринку, знецінивши його прогнози. 

Ще одним чинником є те, що можливі і трапляються прямі спроби 

маніпулювання ринками прогнозів. Наприклад, у 2004 р. ринки Tradesports, 

що також прогнозували результати президентських виборів, зіткнулися з 
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діями, явно спрямованими на досягнення деякого контролю над ними. 

Анонімний трейдер так зіграв тоді на пониження, продавши багато 

президентських ф’ючерсних контрактів Bush 2004, що їх ціна впала до нуля, 

у свою чергу, звівши до нуля оцінку можливих шансів Буша на перемогу. 

Єдиною раціональною метою такої операції здається спроба маніпуляції 

ринком на основі стратегії “наліт ведмедів”, що означає активний продаж 

цінних паперів великими трейдерами з метою понизити ціни. Якщо це й було 

умисною спробою контролю, то вона не вдалася, оскільки ціна контракту 

швидко повернулася до початкового значення. Останнім часом увага преси 

все частіше спрямована у бік ринків прогнозів. Це, на думку деяких фахівців, 

призведе до збільшення кількості людей, бажаючих ними маніпулювати. На 

практиці, проте, такі спроби поки що були не дуже ефективними та вкрай 

короткостроковими. У своєму дослідженні від 2005 р. вчені з Університету 

Джорджа Мейсона показали, що зусилля, направлені на маніпуляцію ринком, 

закінчуються збільшенням його точності, оскільки надають серйозні стимули 

зробити ставки проти маніпулятора. 

Через незаконність азартних інтернет-ігор у США, відповідно до 

федерального закону, а також законів багатьох штатів, більшість ринків 

прогнозів учасників цієї країни, оперує “ігровою валютою”, а не реальною. 

Учасники можуть вільно грати, а кращим трейдерам, як своєрідні стимули, 

пропонують призи. Найпомітнішими винятками з цього правила є 

Intrade/TradeSports, яка працює в Дубліні, Ірландії, не підпадаючи під 

американські правові обмеження, та Iowa Electronic Markets, яка працює в 

Айовському університеті на підставі листа про відмову від судового 

переслідування, виданого їй Комісією з ф’ючерсної торгівлі товарами США. 

Ставки там були лімітовані 500 доларами США. 

Hewlett-Packard свого часу була піонером у створенні програм для 

прогнозування продажів. Згодом у деяких своїх підрозділах вона почала 

використовувати ринки прогнозів. Corning, Renault, Eli Lilly, Pfizer, Siemens, 

Masterfoods, Arcelor Mittal та інші транснаціональні компанії числяться серед 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Hewlett-Packard
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клієнтів NewsFutures. Microsoft запровадила ринки прогнозів як внутрішні 

пілотні проекти. Google у своєму офіційному блозі повідомив, що 

використовує ринки прогнозів для внутрішніх потреб компанії. General 

Electric використовує програмне забезпечення для ринків прогнозів від 

Consensus Point для створення нових бізнес ідей. Отже, ринки прогнозів тісно 

пов’язані з системами колективного ухвалення рішень. 

Як відомо, головний ресурс організації – її працівники. Кожний 

представник трудового колективу здатен не тільки виконувати свої 

безпосередні обов’язки, але й бачить організацію зсередини, з усіма її 

перевагами й недоліками, перспективами і проблемами. Кожен працівник 

знає щось особливе, може мати цінну думку. В результаті майже вся 

необхідна для компанії інформація вже є усередині неї. Але вона 

розосереджена серед всіх працівників, і рідко доходить до керівництва. Навіть 

ключові менеджери, що працюють безпосередньо з директором, можуть 

повністю не виказувати своїх думок через особливості характеру, відсутність 

мотивації, внутрішні конфлікти, брак часу тощо. На залучення консультантів, 

тренінги і дорогі дослідження витрачають значні кошти, але ефективність 

цього часто нижча від очікуваної. Потрібен лише інструмент, який допоможе 

зібрати і належним чином опрацювати наявну інформацію. 

Сучасні технології, засновані на взаємодії людей, дають змогу 

створити такий інструмент. Існують системи, здатні збирати інформацію 

воєдино, обробляти її та подавати у вигляді конкретних результатів. Це може 

бути прогноз продажів або ймовірність банкрутства постачальника, нові ідеї 

з приводу скорочення витрат або проекту автоматизації виробництва, вибір 

кращого партнера або оцінка стратегічного рішення щодо розширення чи 

скорочення товарної номенклатури. 

Прикладом реалізації таких технологій є Collective Intelligence Systems 

– платформа, в яку входять продукти Idea Manager, Forecasting Manager, 

Project Planner і Prediction Markets. Вони, зокрема, забезпечують пошук нових 

ідей, інновацій, прогнозування продажів, допомогу в управлінні проектами, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://ru.wikipedia.org/wiki/Google
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відстеження й ідентифікацію ризиків, ухвалення стратегічних і тактичних 

рішень. У результаті, використовуючи вже наявний ресурс, організація 

отримує абсолютно нові можливості. 

Зарубіжний досвід функціонування ринків прогнозів може стати 

надзвичайно корисним для розвитку системи прогнозування загроз 

фінансовій безпеці України. Згідно закону про основи національної безпеки 

[192], громадяни України як безпосередньо, так і через об’єднання громадян 

можуть привертати увагу суспільних і державних інститутів до небезпечних 

явищ і процесів у різних сферах життєдіяльності країни, а до основних 

функцій суб’єктів забезпечення національної безпеки України належить 

прогнозування, виявлення та оцінка можливих загроз, дестабілізуючих 

чинників і конфліктів, причин їх виникнення та наслідків прояву. 

Опираючись на результати зарубіжних досліджень, що виявили досить 

високу ефективність ринків прогнозів, які діють без залучення реальних 

грошей, можна стверджувати, що для запровадження такої практики в 

Україні не потрібно залучати багато коштів. Такі ринки можуть працювати 

без загрози збитків їх учасників. До того ж безгрошовим ринкам прогнозів не 

загрожують кризи ліквідності й маніпулювання цінами, а зростання точності 

прогнозів не призведе до відтоку спекулятивних капіталів, які необхідні для 

ринків з використанням реальних грошей. Центрами організації відповідних 

систем прогнозування можуть стати без особливих проблем економічні 

факультети вищих навчальних закладів України [160, с. 202]. Мотивація 

студентів для здійснення якісних прогнозів пов’язана з такими чинниками: 

проведення цікавого та практично орієнтованого дослідження, отримання 

додаткових балів за точні прогнози, формування престижу окремих осіб 

завдяки рейтингам прогнозистів. Об’єктами прогнозування можуть бути: 

фінансово-економічні показники (валютні курси, процентні ставки, ціни 

важливих активів тощо) й окремі події (зміни законодавства, вповадження 

нових технологій і фінансових продуктів, банкрутство суб’єктів 

господарювання тощо). Для навчальних закладів ефективні ринки прогнозів 



 326 

можуть стати свідченням рівня якості професійної підготовки і, відповідно, 

чинником конкурентоздатності на ринку освітніх послуг. Важливо 

усвідомити, що практика прогнозування є потужним каталізатором розвитку 

методології економічної науки. А розроблення науково обґрунтованих 

пропозицій і рекомендацій щодо прийняття управлінських рішень з метою 

захисту національних інтересів України віднесене законодавством до 

основних функцій суб’єктів забезпечення національної безпеки України 

[192]. 

Моделювання є вагомим чинником підвищення рівня точності як 

індивідуальних, так і колективних прогнозів. Однак виявилось, що чим 

ретельніше учені-економісти продумують та ускладнюють лінійні моделі, 

тим очевидніше, що такі моделі не дають змоги передбачити довгостроковий 

розвиток взагалі. А чим краще економічні імітаційні моделі описують дійсну 

динаміку світу, тим хаотичнішою стає їх поведінка. Причина цього, на думку 

математиків, в тому, що істинна математична природа складних динамічних 

систем, таких як економіка, надзвичайно безладна й украй непередбачувана 

[153]. За словами математиків, економістам просто довгий час не вдається 

усвідомити істинну суть своєї задачі, тому що їм не під силу осягнути 

істинне значення нелінійної математики. А істинне значення нелінійної 

математики в тому, що поведінку таких систем можна прогнозувати лише на 

дуже короткий термін. 

Оскільки в економіці хаотичні процеси вивчали на основі стандартного 

статистичного підходу, багато дослідників зробили помилковий висновок 

про повністю безладні рухи ринкових цін. Проте останнім часом можна 

відзначити й іншу ідейну крайність: універсальною моделлю, що забезпечує 

розуміння руху ліквідних фінансових ринків, проголошують не випадкове 

блукання, а детермінований хаос, тобто хаос без елементів випадковості. 

Загалом же необхідно відзначити, що статична рівновага не є 

природним станом, і настав час, коли економічна теорія та фінанси 

вимагають урахування цієї проблеми. В нелінійних динамічних системах 
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випадковість і необхідність співіснують. Випадок у поєднанні з 

детермінованою складовою формує статистичний порядок. 

Розглядаючи проблему обґрунтування тривалості періоду досить 

коректного прогнозування варто згадати, що у 1987 р. американські вчені 

П. Бак, К. Візенфельд, Ч. Танг розробили концепцію для пояснення поведінки 

складних систем, тобто систем, які містять мільйони елементів, що взаємодіють 

на малих відстанях [265; 266]. Вони запропонували теорію критичності, що 

самоорганізовується. За цією теорією, багато складних систем природним 

чином еволюціонують до критичного стану, в якому мала подія викликає 

ланцюгову реакцію, що може вплинути на будь-яке число елементів системи. 

Хоча у складних системах відбувається більше незначних подій, ніж катастроф 

[153], ланцюгові реакції всіх масштабів є невід’ємною частиною динаміки. Як 

випливає з теорії критичності, малі події викликає той же механізм, що й великі. 

До того ж складові системи ніколи не досягають рівноваги, а натомість 

еволюціонують від одного метастабільного стану до іншого. 

Концепція критичності, що самоорганізовується, – це холістична 

теорія. Холізм, як відомо, – філософія цілісності. Мається на увазі, що 

глобальні характеристики, такі, як відносне число великих і малих подій, не 

залежать від мікроскопічних механізмів. Саме тому глобальні 

характеристики системи не можна зрозуміти, аналізуючи її частини окремо. 

У межах теорії самоорганізованої критичності розглядають так званий 

слабий хаос, який істотно відрізняється від повністю хаотичної поведінки. 

Якщо невизначеність росте за степеневим, а не за експоненціальним законом, 

то говорять, що система еволюціонує на межі хаосу [265; 266]. Ця поведінка, 

названа слабим хаосом, є результатом критичності, що самоорганізовується. 

Повністю хаотичні системи характеризуються інтервалом часу, виходити за 

межі якого при прогнозуванні неможливо. А що дуже цікаво, у 

слабохаотичних системах така характеристика відсутня, і тому вони 

допускають довгострокове прогнозування. Однак ученим поки не вдалося 

переконливо з’ясувати, чи дійсно неточність економічних прогнозів росте з 
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часом за степеневим, а не за експоненціальним законом. 

Оскільки складові системи містять багато компонентів, а їх поведінка 

визначається великим числом взаємодій, дослідники, ймовірно, не в змозі 

побудувати математичні моделі, які були б одночасно і абсолютно 

реалістичними, і такими, що піддаються теоретичному аналізу. Тому вони 

вимушені вдаватися до простих ідеалізованих моделей, що відображають 

істотні риси реальних систем. Якщо ці прості моделі стійко поводяться по 

відношенню до різних модифікацій, то результати розрахунків по них можна 

екстраполювати на реальні ситуації. 

Теорія складності виявляє, що поєднання локальної випадковості і 

глобального порядку породжує процеси, які доволі стійкі по відношенню до 

навколишніх умов. Це означає, що системи, у тому числі й економічні, 

можуть адаптуватися до навколишніх умов, реагуючи, на перший погляд, 

непередбачуваним чином. Це стосується як окремих домогосподарств, 

підприємств, ринків, так і цілих держав,. Поведінка систем, здатних на 

досить складне функціонування, непрогнозована, і тому вони виграють у 

змаганні з іншими системами. Статичні ж системи, що реагують лише 

лінійно, приречені на зникнення. Їх можливості до пристосування 

вичерпуються у боротьбі з гнучкішими конкурентами. 

Особливістю багатьох прикладних задач є відсутність адекватної 

математичної моделі. В окремих випадках модель може навіть бути відомою, 

але настільки складною, що ні адаптувати, ні прорахувати її за розумний час 

не видається можливим. Ця ситуація виникає регулярно в таких сферах, що 

важко формалізуються, як психологія, соціологія, економіка. Щоб підвищити 

надійність та ефективність використання інформаційних технологій у сфері 

економіки, потрібно налагодити продуктивний діалог між економістами, 

математиками й програмістами. 

Допомагає те, що в багатьох прикладних задачах від побудови 

детальної моделі цілком можна відмовитися. Осіб, що на практиці 

приймають рішення, цікавить не всебічне вивчення системи або явища, а 
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регулярне розв’язання невеликого кола завдань, пов’язаних із 

прогнозуванням та ухваленням управлінських рішень. Але тоді є сенс 

моделювати не саму систему, а лише деякі її інформаційні прояви. 

Інформаційна модель, на відміну від економічної, ґрунтується не стільки на 

експертних знаннях про проблему, скільки на загальних принципах 

перетворення інформації. Такі моделі називають також евристичними, 

оскільки вони конструюються, виходячи зі здорового глузду, часто без 

детального обґрунтування. 

Взагалі, процес побудови математичних моделей у прикладних задачах 

можна розділити на два етапи. Перший етап – це формалізація експертних 

знань, у результаті якої формується структура моделі. При побудові 

економічних моделей цей етап найважливіший. У дієвій економічній моделі 

залишається, зазвичай, невелике число вільних параметрів, що мають чітку 

змістовну інтерпретацію. Ці моделі вузько спеціалізовані і мають фіксовані 

межі застосування. Другий етап – налаштування (ідентифікація) параметрів 

моделі за емпіричними (експериментальним) даними. Він істотно 

важливіший для інформаційних моделей, коли дані є чи не єдиним, на що 

можна опертися. Інформаційні моделі мають значно більше вільних 

параметрів, часто непридатних для змістовної інтерпретації. Тому 

інформаційні моделі істотно універсальніші. Та сама модель, скажімо, 

бінарне дерево рішень або нейронна мережа, може бути використана для 

класифікації позичальників банку і діагностики фінансового стану його 

самого. Серед інформаційних моделей чимало чорних ящиків, які здатні 

непогано розв’язувати практичні задачі, але внутрішня логіка цих рішень 

залишається загадкою навіть для експертів у відповідній предметній галузі. 

Однак чіткої відмінності між економічними й інформаційними моделями 

немає. Чим більше предметних знань вдається закласти на першому етапі 

побудови моделі, тим більше вона економічна. 

Варто відзначити, що системи диференціальних рівнянь при 

моделюванні або специфікації систем, зазвичай, вимагають багато часу для 
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розв’язання, навіть якщо вони лінійні і містять небагато змінних. Нелінійні ж 

системи рівнянь можна розв’язати тільки в окремих випадках. З цієї причини 

з використанням обчислювальних машин відкрився новий підхід до 

системних досліджень. Справа не тільки в значному полегшенні необхідних 

обчислень, які інакше вимагали б неприпустимих витрат часу й енергії, і 

заміні математичної винахідливості наперед встановленими послідовностями 

операцій. Важливо ще й те, що відкривається доступ у такі сфери, де в даний 

час відсутня відповідна математична теорія і немає задовільних способів 

рішення. Це означає, що за допомогою обчислювальних машин можна 

аналізувати системи, які за своєю складністю далеко перевершують 

можливості традиційної математики. 

Моделювання процесів та явищ із допомогою ЕОМ дає змогу оцінити 

поведінку систем при різних наборах вхідних параметрів, а також є порівняно 

недорогим методом дослідження. Відповідна практика отримала назву “імітаційне 

моделювання” [38]. 

Імітаційне моделювання використовують, коли: 

– експерименти безпосередньо з реальним об’єктом надто дорогі, 

неможливі чи небезпечні; 

– неможливо побудувати адекватну аналітичну модель певної системи, 

зокрема, через дію випадкових чинників; 

– необхідно дослідити поведінку системи в часі. 

При імітаційному моделюванні система, що вивчається, замінюється 

достатньо точною моделлю. Експериментування з моделлю може стати 

чинником розуміння суті явища без випробувань на реальному об’єкті. Існує 

клас об’єктів, для яких з різних причин не розроблені аналітичні моделі або 

методи обґрунтування рішень. У цьому разі аналітична модель може бути 

замінена імітаційною. Імітаційне моделювання дає змогу імітувати поведінку 

системи в часі. Водночас перевагою є те, що перебіг подій у моделі можна 

регулювати: уповільнювати в одних випадках та пришвидшувати в інших. 

Доктор технічних наук К. Ткачук пропонує таку загальну схему 
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формування й використання імітаційної моделі особою, що приймає рішення 

(ОПР) [228]: 

 

 
Рис. 5.4. Алгоритм імітаційного моделювання 

у процесі прийняття рішень [228] 

 

У сфері імітаційного моделювання виділяють три підходи [72]. 

Системна динаміка і дискретно-подієве моделювання – це традиційні підходи, 

агентне моделювання – відносно новий. Системна динаміка має справу, 

головно, з неперервними у часі процесами, тоді як дискретно-подієве й 

агентне моделювання – з дискретними. Агентне моделювання донедавна 

було академічним напрямом. Проте зростання попиту на методи оптимізації з 

боку бізнесу змусило провідних аналітиків звернути увагу саме на агентне 

моделювання і його об’єднання із традиційними підходами з метою 

отримання повнішої картини взаємодії складних процесів різної природи. 

Різні підходи до імітаційного моделювання варто оцінити за рівнем 

абстракції. Системна динаміка, замінюючи індивідуальні об’єкти їх 

агрегатами, передбачає найвищий рівень абстракції. Дискретно-подієве 
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моделювання використовують у низькому й середньому діапазоні 

абстрагування. Що стосується агентного моделювання, то воно може 

застосовуватись практично на будь-якому рівні. Агенти можуть 

символізувати клієнта або продавця на низькому рівні абстракції, або ж 

конкуруючі держави на високому. При розробленні моделей можна 

використовувати концепції і засоби з декількох методів моделювання. 

 

5.3. Моделювання впливу критичних чинників фінансової безпеки 

національного господарства в умовах поліваріантності економічних 

інтересів 

 

Ми здійснили деякі напрацювання в напрямі використання 

імітаційного моделювання в дослідженнях проблем фінансової безпеки. Одна 

з моделей призначена для аналізу впливу й поширення корупції [289], інша – 

описує функціонування фінансових пірамід [149]. 

Згідно результатів опитування, проведеного соціологічною групою 

“Рейтинг” влітку 2013 р., половина українців вважали найважливішими 

проблемами держави безробіття й корупцію [291]. Більшість опитаних 

відповіли, що найважливішими проблемами для України є безробіття (53 %), 

корупція в державних органах (51 %) та низький рівень виробництва (45 %). 

Крім того, респонденти відзначили зростання цін (26 %), соціальний захист 

бідних (25 %), некомпетентність уряду (22 %), політичну нестабільність 

(21 %) і злочинність (15 %). 

З огляду на це, корупція має бути віднесена до головних причин 

масових протестів в Україні, які відбувались у 2013-2014 рр.. Результати 

згаданих вище досліджень актуалізують формування й перевірку гіпотез про 

зв’язок таких явищ: корупція, безробіття, компетентність, продуктивність. 

Насамперед, варто приділити увагу відповідним взаємозв’язкам на рівні 

якісного аналізу. Наступним кроком дослідження має бути розроблення 

кількісних моделей для точнішого аналізу даної проблематики. У даній праці 
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мова йтиме переважно про державну корупцію, хоча в деяких випадках 

викладені ідеї можна трактувати узагальнено й поширювати на 

корпоративний сектор. 

Чимало науковців моделювали різні прояви корупції. Наприклад, 

модель Ф. Луї ілюструє ситуації, в яких економічні системи з однаковими 

параметрами мають різні рівні корупції. У роботі Дж. Фейхтінгер і Ф. Уірла 

змодельовано на макроекономічному рівні феномен циклічної політичної 

корупції – зміни фаз боротьби проти корупції періодами її мовчазного 

заохочення. Дж. Тірол проаналізував значимість колективної репутації та її 

історичного аспекту. У роботі К. Біччіері і К. Ровеллі показано, як еволюція 

корупції в економіці може мимоволі призвести до “революції чесності”, в 

результаті якої система переходить у новий стан. До цього ж напряму можна 

віднести роботи Дж. Андвіга і К. Моена, А. Антоці і П. Сакко, К. Асіліса і 

В. Хуан-Рамона, О. Кадота. 

Щодо методології дослідження корупції фахівці визнають, що, крім 

суб’єктивного сприйняття, немає іншого джерела інформації про корупцію, 

яке б відповідало вимогам дослідження на рівні держави та міждержавного 

порівняння. А цей аспект принциповий як для визначення індексу 

сприйняття корупції, так і для інших досліджень. До того ж особливістю 

деяких країн, наприклад України, є відсутність достовірної інформації про 

макроекономічні показники: валовий внутрішній продукт, рівень безробіття 

тощо. Відповідні проблеми досить ґрунтовно дослідили Е. Баб’є, Д. Кауфман, 

С. Кнак та деякі інші вчені. 

У макроекономічних дослідженнях широко відома крива Філліпса – 

графічне відображення припущення про обернену залежність між інфляцією 

та безробіттям. Стагфляція, що вразила в 1970-х рр. економіки розвинених 

країн, знецінила ідею кривої Філліпса. Разом з тим, дослідження фінансових 

чинників безробіття [62] й економічних зв’язків корупції [235; 236] 

залишаються актуальними. На наш погляд, для країн, що розвиваються, 

актуальною є гіпотеза про зв’язок безробіття й іншого показника – рівня 
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корупції. Некомпетентні корумповані чиновники не можуть забезпечити 

ефективне використання ресурсів, у тому числі трудових. До видів безробіття, 

які найбільше залежать від рівня корупції в державі, належать, на нашу 

думку, структурне й інституціональне безробіття. Структурні реформи 

економіки вимагають від управлінців прийняття низки компетентних рішень 

та готовності йти на ризик. До обох цих обставин некомпетентні корумповані 

чиновники ставляться негативно. Також структурні реформи можуть 

гальмуватись нестачею бюджетних коштів через корупцію при 

оподаткуванні. Корупційні фактори інституціонального безробіття можуть 

бути, наприклад, такі: працевлаштування лише за хабар, прийняття 

некомпетентним начальником на роботу тільки некомпетентних осіб тощо. 

Вплив корупції на продуктивність праці має такі основні форми: 

зниження стимулів якісної професійної підготовки у корумпованих 

навчальних закладах; зниження стимулів витрачати енергію та час при 

несправедливій системі винагороди за створення благ. 

Відповідно до способу поведінки у процесах створення благ та їх 

розподілу, пропонуємо виділяти групи членів соціуму, подані на рис. 5.5. 

Певна спрощеність такого поділу потрібна для формування досить 

компактної та зрозумілої математичної моделі відповідних процесів. Цей 

поділ членів соціуму відбувається за двома головними ознаками: 

1) налаштованість індивіда на суспільно корисну діяльність (компетентність 

чи некомпетентність, конструктивність чи деструктивність); 2) належність до 

управлінського сектора. Продуктивні управлінці приймають рішення, які 

загалом підвищують ефективність використання різних ресурсів. 

Непродуктивні управлінці (корупціонери) розглядають свої посади лише як 

джерело особистих вигод. У дану класифікацію, щоб не перевантажувати 

модель, явно не включені діти, пенсіонери, студенти тощо. Непродуктивними 

індивідами, які не займають керівних посад, є особи, схильні до 

паразитичного способу життя з допомогою крадіжок, шахрайств та інших 

корисливих злочинів. Водночас частина людей, налаштованих працювати, 
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можуть бути безробітними через неефективну діяльність управлінців. Разом з 

тим, навіть при повній некомпетентності управлінського апарату 

продуктивна частина соціуму не перетворюється повністю на безробітних. 

Для вираження рівня зайнятості продуктивних індивідів, який зберігається 

навіть за повної некомпетентності управлінців, у моделі використано 

“коефіцієнт самоорганізації продуктивних індивідів”. 
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Рис. 5.5. Функціональна структура суспільства 
Джерело: складено автором 

 

Поділ членів соціуму на вказані групи досить умовний, оскільки 

діяльність окремих людей може мати як конструктивні, так і деструктивні 

наслідки. Але таке спрощення моделі дає змогу краще розкривати зміст 

відповідних проблем. Це нагадує модель “Яструби і голуби” з теорії ігор, в 

якій члени популяції чітко поділені за типами поведінки (агресивні й 

миролюбні), хоча реальність може бути набагато складнішою. Дж. Андвіг і 

Л. Моен також використовують спрощений підхід у моделі, де розглядають 

частки “заражених” корупцією бюрократів і хабародавців. 

Кожна із виділених у нашій моделі аналізу корупції груп учасників 

отримує певну частку економічних благ. Характер розподілу цих благ 
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впливає на рівень ефективності економіки. Обсяг благ, які отримує певна 

група, залежить від низки чинників: 

- потенційної продуктивності праці при даному рівні розвитку 

суспільства; 

- фактичної продуктивності праці, яка залежить мотивації працюючих 

людей; 

- часток представників кожної із груп у соціумі; 

- встановлених офіційно доходів управлінців; 

- розподільчих можливостей непродуктивних індивідів. 

Дане дослідження зіштовхується з деякими принциповими 

методологічними проблемами. З одного боку, фахівці визнали, що, крім 

суб’єктивного сприйняття, нема іншого джерела інформації про рівень 

корупції у країні загалом. Також у деяких країнах, наприклад, Україні є 

гостра проблема достовірності макроекономічної статистики. З іншого боку, 

конкретизація впливу низки чинників та врахування їх рекурсивних 

взаємозалежностей можливі лише з використанням математичної моделі. 

Наприклад, на основі лише якісних оцінок неможливо обґрунтувати, що 

більше впливає на економіку – частка корумпованих чиновників у державних 

органах чи рівень їх компетентності у справі нелегального розподілу благ, 

хто і за яких умов більше руйнує економіку – корумповані чиновники чи 

непродуктивні індивіди, які не займають керівних посад. Досить чітко 

відповідати на ці та багато інших питань можна лише за наявності 

математичної моделі. 

У запропонованій нами моделі враховані чотири важливі нелінійні 

залежності. По-перше, чим вища частка продуктивних управлінців серед 

посадових осіб, і чим вищий рівень їх компетентності у справі мобілізації 

трудових ресурсів, тим більше продуктивних індивідів задіяно у створенні 

благ понад рівень, який забезпечує самоорганізація. Іншими словами, 

кількість безробітних обернено залежить від частки продуктивних 

управлінців серед посадових осіб та від рівня їх компетентності. По-друге, 
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частка благ, що нелегально присвоюється непродуктивними індивідами, які 

не займають керівних посад, залежить від їх частки в суспільстві та 

розподільчих можливостей. По-третє, залежність аналогічна другій 

стосується й корупцінерів. По-четверте, фактичне створення благ відносно 

потенційного обсягу залежить від частки благ, яка розподіляється легально, і 

від чинника організаційно-технологічних можливостей. Висока частка благ, 

що розподіляються легально, позитивно впливає на мотивацію продуктивних 

індивідів. 

Кожна із вказаних залежностей передбачає урахування одного 

кількісного та одного якісного чинника. Детальніше це подано у таблиці 5.2. 

Важливо урахувати ще деякі обмеження. Сума частки благ, що нелегально 

присвоюється непродуктивними індивідами, які не займають керівних посад, 

і частки благ, що присвоюється непродуктивними управлінцями шляхом 

корупційних дій, не може перевищувати 1. Також сума частки 

непродуктивних індивідів, які не займають керівних посад, і частки 

непродуктивних управлінців (корупціонерів) у загальній кількості населення 

не повинна бути більшою, ніж 1. 

Важливі питання стосуються форми функціональних залежностей для 

опису взаємозв’язків, описаних у таблиці 5.2, та способу кількісного 

вираження якісних чинників. Очевидно, що дані залежності є нелінійними. 
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Таблиця 5.2 

Основні чинники моделі 

№ з/п Результат 

Теоретичні 

межі 

значень 

результату 

Кількісний 

чинник 

Теоретичні 

межі значень 

кількісного 

чинника 

Якісний 

чинник 

1 

Частка 

продуктивних 

індивідів (без 

урахування 

управлінців), 

задіяних у 

створенні благ 

завдяки 

діяльності 

управлінців 

0–1 

Частка 

продуктивних 

індивідів у 

загальній 

кількості 

управлінців 

0–1 

Компетентність 

управлінців 

щодо мобілізації 

трудових 

ресурсів 

2 

Фактичне 

створення благ 

відносно 

потенційного 

обсягу 

0–1 

Частка благ, що 

розподіляються 

легально 

0–1 

Рівень мотивації 

щодо створення 

благ порівняно з 

максимально 

можливим 

обсягом 

3 

Частка благ, що 

нелегально 

присвоюється 

непродуктивними 

індивідами, які не 

займають 

керівних посад 

0–1 

Частка 

непродуктивних 

індивідів, які не 

займають 

керівних посад, у 

загальній 

кількості 

населення 

0–1 

Компетентність 

непродуктивних 

індивідів, які не 

займають 

керівних посад, 

щодо розподілу 

благ 

4 

Частка благ, що 

присвоюється 

непродуктивними 

управлінцями 

шляхом 

корупційних дій 

0–1 

Частка 

непродуктивних 

управлінців 

(корупціонерів) у 

загальній 

кількості 

населення 

0–1 

Компетентність 

непродуктивних 

управлінців 

щодо 

корупційного 

розподілу благ 

Джерело: складено автором 

 

Зростання компетентності чи мотивації не забезпечує пропорційного 

зростання результату. Це відповідає принципу спадної граничної 

ефективності від додаткового залучення певного чинника. При фіксованих 

кількісних чинниках залежність результату від якісних чинників для всіх 

чотирьох випадків повинна мати вигляд, наведений на графіку (див. рис. 5.6). 
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Рис. 5.6. Зв’язок якісного чинника та результату 

Джерело: складено автором 
 

Лінія графіку не може первищувати 1, а з наближенням до цього рівня 

має зростати все повільніше. Якісні чинники досліджуваних залежностей 

можна виражати балами, заданими експертним шляхом з урахуванням 

фактичних даних. Використання балів дає змогу досліджувати ситуацію в 

динаміці, задаючи певні темпи приросту якісного показника. Лінія графіку 

загалом відповідає формі широко відомої кривої навчання. Щодо нашої 

моделі, мова йде про конструктивні та деструктивні вміння: рівень 

компетентності у справі залучення трудових ресурсів, здатність нелегально 

перерозподіляти блага. Цікаво, що П. Кольєр запропонував модель на основі 

схожої ідеї про поширення корупційної діяльності через процес соціального 

навчання відповідно до шкідливої S-кривої [272]. 

Для вираження усіх чотирьох вказаних залежностей ми пропонуємо 

використовувати загальну формулу виду: 

 

Р = К 
1/Я

, 

 

де Р – результат, К – кількісний чинник, Я – якісний чинник. 

Підставляючи відповідні показники у формулу, варто зважати на деякі 

особливості. Частина продуктивних індивідів залучається у процес створення 
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благ завдяки чиннику самоорганізації, який виражається відповідним 

коефіцієнтом. Наприклад, якщо цей коефіцієнт дорівнює 0,5, то половина 

продуктивних індивідів соціуму (без урахування управлінців) будуть задіяні 

у створенні благ на засадах самоорганізації, без допомоги посадових осіб. 

Компетентність посадових осіб визначає, наскільки буде задіяна у створенні 

благ решта продуктивних індивідів. 

Інші важливі залежності, що враховуються у моделі, виражені 

наступним чином. 

Фактичний 

обсяг створених 

благ 

на одного 

продуктивного 

індивіда (без 

урахування 

управлінців) 

= 

Потенційна 

вартість 

створених благ 

на одного 

продуктивного 

індивіда, не 

зайнятого 

управлінською 

діяльністю 

× 

Фактичне 

створення 

благ 

відносно 

потенційного 

обсягу. 

 

Фактичний 

обсяг 

створення 

благ за 

період 

= 

Число 

продуктивних 

індивідів, задіяних 

у секторі 

бозпосереднього 

створення благ 

× 

Фактичний обсяг 

створених благ на 

одного 

продуктивного 

індивіда (без 

урахування 

управлінців). 

 

Обсяг благ, що 

припадає на 

офіційні доходи 

управлінців 

= 
Число 

управлінців 
× 

Середні 

офіційні доходи 

одного 

управлінця. 

 

До інших показників, які нескладно розрахувати на основі моделі, але 

формули яких задля компактності подання матеріалу не наводяться, належать: 

- обсяг благ, що припадає на доходи продуктивних управлінців; 

- обсяг офіційних доходів непродуктивних управлінців; 

- обсяг благ, що неофіційно присвоюється непродуктивними індивідами, 

які не займають керівних посад; 

- обсяг благ, що присвоюється непродуктивними управлінцями шляхом 



 341 

корупційних дій; 

- обсяг благ, який залишається продуктивним індивідам (без урахування 

управлінців); 

- частка благ продуктивних індивідів (без урахування управлінців); 

- частка благ продуктивних управлінців; 

- частка благ, що неофіційно присвоюється непродуктивними індивідами, 

які не займають керівних посад; 

- частка благ, яка присвоюється непродуктивними управлінцями; 

- обсяг благ на одного члена соціуму; 

- обсяг благ на одного продуктивного індивіда (без урахування 

управлінців); 

- обсяг благ на одного продуктивного управлінця; 

- обсяг благ на одного непродуктивного індивіда, який не займає 

керівної посади; 

- обсяг благ на одного непродуктивного управлінця. 

Важливо також відзначити, що середній обсяг благ на одного члена 

соціуму загалом або окремої групи не повинен опускатись нижче рівня 

прожиткового мінімуму, бо це загрожує соціальними потрясіннями. 

Розглянемо поведінку показників моделі при зміні деяких вхідних 

параметрів. На даному етапі дослідження не використовуються дані, що 

стосуються конкретної економіки, а виявляються деякі загальні 

закономірності поведінки моделі, та описуються можливості її використання. 

Налаштування моделі на конкретну економічну систему потребує командної 

роботи й експертних оцінок фахівців з різних галузей економіки, соціології, 

кримінології. Вартісні показники виражаються умовними грошовими 

одиницями. У ролі базової приймемо умовну сукупність чинників, які мають 

наступні значення (таблиця 5.3). В умовному прикдаді частка управлінського 

персоналу (чиновників) у соціумі взята на рівні 1 % від населення. Згідно 

статистичних даних, в Україні вона становить близько 0,8 %, в Росії – 1,1 %. 
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Таблиця 5.3 

Базові значення чинників, які підставляються у модель 

Чинник 
Значення 

чинника 

Загальне число членів соціуму 1000000 

Потенційна вартість створених благ на одного продуктивного 

індивіда, не зайнятого управлінською діяльністю 10 

Прожитковий мінімум 1 

Середні офіційні доходи одного управлінця 20 

Компетентність управлінців щодо мобілізації трудових 

ресурсів, балів 1 

Рівень мотивації щодо створення благ порівняно з 

максимально можливим обсягом, балів 1 

Компетентність непродуктивних індивідів, які не займають 

керівних посад, щодо перерозподілу благ, балів 1 

Компетентність непродуктивних управлінців щодо 

корупційного розподілу благ, балів 1 

Коефіцієнт самоорганізації продуктивних індивідів 0,5 

Частка непродуктивних індивідів серед членів соціуму (без 

урахування управлінців) 0,1 

Частка управлінського персоналу у соціумі 0,01 

Частка непродуктивих індивідів (корупціонерів) у загальній 

кількості управлінців  0,1 

Джерело: складено автором 

 

При вхідних даних таблиці 5.3 отримаємо наступні результативні 

показники моделі, побудованої на розглянутих вище функціональних 

залежностях, де вартісні показники виражені умовними грошовими 

одиницями (таблиця 5.4). 
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Таблиця 5.4 

Результативні показники моделі 

Показник Значення 

Фактичний обсяг створених благ на одного працюючого 

продуктивного індивіда (без урахування управлінців) 
9 

Частка безробітних продуктивних індивідів 0,05 

Фактичний обсяг створення благ за період 7618050 

Обсяг благ, що припадає на офіційні доходи управлінців 200000 

Обсяг благ, що припадає на доходи продуктивних управлінців 180000 

Обсяг офіційних доходів непродуктивних управлінців 

(корупціонерів) 
20000 

Обсяг благ, що неофіційно присвоюється непродуктивними 

індивідами, які не займають керівних посад 
754187 

Обсяг благ, що присвоюється непродуктивними управлінцями 

шляхом корупційних дій 
7618,05 

Обсяг благ, який залишається продуктивним індивідам (без 

урахування управлінців) 
6656245 

Частка благ продуктивних індивідів (без урахування 

управлінців) 
0,8737466 

Частка благ продуктивних управлінців 0,0236281 

Частка благ, що неофіційно присвоюється непродуктивними 

індивідами, які не займають керівних посад 
0,099 

Частка благ, яка присвоюється непродуктивними 

управлінцями 
0,0036253 

Обсяг благ на одного члена соціуму 7,61805 

Обсяг благ на одного продуктивного індивіда (без урахування 

управлінців) 
7,4705331 

Обсяг благ на одного продуктивного управлінця 20 

Обсяг благ на одного непродуктивного індивіда, який не 

займає керівної посади 
7,61805 

Обсяг благ на одного непродуктивного управлінця 

(корупціонера) 
27,61805 

Джерело: складено автором 
 

Варто зосередити увагу на показнику створення благ за період та 

обсягу благ, який в середньому отримує один продуктивний індивід (без 

урахування управлінців). Спочатку дослідимо вплив позитивних змін таких 

чинників, як компетентність управлінців щодо мобілізації трудових ресурсів 

та рівень мотивації щодо створення благ порівняно з максимально можливим 

обсягом. Усі інші вхідні параметри моделі залишимо незмінними. Результати 

такого моделювання наведені у таблиці 5.5. 
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Таблиця 5.5 

Вплив рівня компетентності управлінців та мотивації осіб, які 

безпосередньо створюють блага 

Показник Значення 

Компетентність 

управлінців щодо 

мобілізації трудових 

ресурсів, балів 

1 10 1 10 

Рівень мотивації щодо 

створення благ порівняно 

з максимально можливим 

обсягом, балів 

1 1 10 10 

Фактичний обсяг 

створення благ за період 
7618050 7976979 8375786 8770416 

Відсоток зміни 

фактичного обсягу 

створення благ порівняно 

з базовим рівнем, % 

– 4,7 10 15,1 

Обсяг благ на одного 

продуктивного індивіда 

(без урахування 

управлінців) 

7,47 7,83 8,24 8,63 

Відсоток зміни обсягу 

благ на одного 

продуктивного індивіда 

(без урахування 

управлінців) порівняно з 

базовим рівнем, % 

– 4,9 10,2 15,6 

Частка безробітних 

продуктивних індивідів 
0,05 0,0052 0,05 0,0052 

Джерело: складено автором 

 

Як видно з таблиці 5.5, підвищивши компетентність управлінців щодо 

мобілізації трудових ресурсів з 1 до 10 балів, отримаємо приріст фактичного 

обсягу створення благ на 4,7 %. Приріст створення благ на 10 % відбувається 

зі зростанням мотивації виконавців з 1 до 10 балів. А при одночасній 

позитивній зміні обох чинників ефекти поєднуються, зумовлюючи приріст 

створення благ на 15,1 %. 

Далі проаналізуємо, як впливає на обсяг створення благ у соціумі 

зростання деструктивної розподільчої компетентності непродуктивних 
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індивідів (таблиця 5.6), взявши за основу базові значення вхідних параметрів 

моделі з таблиці 5.3. 

Таблиця 5.6 

Вплив рівня розподільчої компетентності непродуктивних індивідів, які 

не займають керівних посад, і корупціонерів 

Показник Значення 

Компетентність 

непродуктивних індивідів, 

які не займають керівних 

посад, щодо розподілу благ, 

балів 

1 10 1 10 

Компетентність 

непродуктивних 

управлінців щодо 

корупційного розподілу 

благ, балів 

1 1 10 10 

Фактичний обсяг створення 

благ за період 
7618050 1739198 3384215 0 

Відсоток зміни фактичного 

обсягу створення благ 

порівняно з базовим 

рівнем, % 

– -77 -55,6 -100 

Обсяг благ на одного 

продуктивного індивіда (без 

урахування управлінців) 

7,47 0,18 1,29 0 

Відсоток зміни обсягу благ 

на одного продуктивного 

індивіда (без урахування 

управлінців) порівняно з 

базовим рівнем, % 

– -97,6 -82,7 -100 

Частка безробітних 

продуктивних індивідів 
0,05 0,05 0,05 0,05 

Джерело: складено автором 

 

Як бачимо, зростання деструктивної компетентності членів соціуму 

має більший негативний вплив порівняно із позитивним ефектом від 

зростання конструктивної компетентності. При заданих параметрах моделі 

спостерігається менший деструктивний вплив на обсяг створення благ від 

зростання розподільчої компетентності корупціонерів порівняно зі 

зростанням розподільчої компетентності непродуктивних індивідів, які не 
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займають керівних посад. Це пояснюється тим, що частка корупціонерів у 

соціумі задана меншою, ніж частка інших непродуктивних індивідів. Однак 

очевидно, що негативний вплив одного корупціонера перевищує негативний 

вплив одного непродуктивного індивіда, який не займає керівної посади. 

Коли ж обидва чинники деструктивної розподільчої компетентності 

досягають значення 10 балів, то, згідно з моделлю, виробництво у соціумі 

згортається повністю. Така ситуація досягається ще на рівні, коли обидва 

чинники деструктивної розподільчої компетентності становлять 4,74 бала 

при інших незмінних базових параметрах моделі. 

Однак економічна система може виявитись ще вразливішою за 

критерієм прожиткового мінімуму продуктивних індивідів (без урахування 

управлінців). Так, згідно з таблиці 5.3, значення прожиткового мінімуму 

умовно прийняте на рівні 1. А якщо чинник розподільчих можливостей 

непродуктивних індивідів, які не займають керівних посад, досягає значення 

10 балів, то на одного продуктивного індивіда (без урахування управлінців) 

припадає обсяг благ, рівний лише 0,18. Порівняно з вихідними умовами 

(таблиця 5.3), обсяг благ на одного продуктивного індивіда (без урахування 

управлінців) знижується з 7,47 до прожиткового мінімуму, рівного 1, якщо 

чинник розподільчих можливостей непродуктивних індивідів, які не 

займають керівних посад, досягає значення близько 5,16 балів. 

Якщо однаково зростає компетентність непродуктивних індивідів, які 

не займають керівних посад, щодо розподілу благ і компетентність 

непродуктивних управлінців щодо корупційного розподілу благ, то доходи 

на одного продуктивного індивіда (без урахування управлінців) опускаються 

до прожиткового мінімуму при значенні відповідних компетентностей на 

рівні близько 3,41 бала. Зрозуміло, що на практиці такий варіант не 

можливий, оскільки зі зниженням обсягів створення і отримання благ до 

певного рівня у суспільстві виникають соціальні протистояння, спрямовані 

на зниження рівня злочинності. Критичні процеси в суспільстві починаються 

тоді, коли середній обсяг благ, що припадають на члена певної соціальної 
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групи, наближається до прожиткового мінімуму. Соціум, якому вдається 

обмежити злочинність до прийнятного рівня, продовжує своє існування. У 

протилежному разі соціум зникає. На практиці можливі також зовнішні 

впливи, які підтримують існування соціуму або ж прискорюють його занепад. 

Варто також розглянути, як впливає на обсяг створення благ зміна 

часток деструктивних груп у соціумі (див. табл. 5.7). 

Таблиця 5.7 

Вплив часток деструктивних груп у соціумі 

Показник Значення 
Частка непродуктивних індивідів 

серед членів соціуму (без 

урахування управлінців) 
0,1 0,5 0,1 0,5 

Частка непродуктивих індивідів 

(корупціонерів) у загальній 

кількості управлінців 
0,1 0,1 0,5 0,5 

Фактичний обсяг створення благ 

за період 
7618050 2370060 5987520 1856250 

Відсоток зміни фактичного обсягу 

створення благ порівняно з 

базовим рівнем, % 
– -68,9 -21,4 -75,6 

Обсяг благ на одного 

продуктивного індивіда (без 

урахування управлінців) 
7,47 2 5,8 1,47 

Відсоток зміни обсягу благ на 

одного продуктивного індивіда 

(без урахування управлінців) 

порівняно з базовим рівнем, % 

– -73 -22,4 -80,3 

Частка безробітних продуктивних 

індивідів 
0,05 0,05 0,25 0,25 

Джерело: складено автором 

 

Цікаво, що обсяг створення благ більше реагує на п’ятикратне 

зростання частки непродуктивних індивідів у соціумі (без урахування 

управлінців), ніж на аналогічне зростання частки корупціонерів у загальній 

кількості управлінців. Очевидно, це пояснюється значним впливом 

зменшення кількості людей, які безпосередньо створюють блага. Згідно з 

моделлю, створення благ згортається, якщо частка непродуктивних індивідів 

у соціумі з одночасним її пропорційним представленням серед управлінців 

становитиме 0,69. А критичне значення обсягу благ на одного продуктивного 
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індивіда (прожитковий мінімум на рівні 1) досягається, якщо частка 

непродуктивних індивідів у соціумі загалом та серед управлінців зокрема 

складе близько 0,553. 

Запропонована модель дає змогу прослідкувати вплив окремих 

чинників або їх сукупності у динаміці. Якщо початковий стан параметрів 

моделі відповідає даним таблиці 5.3, то зі зростанням компетентності 

непродуктивних індивідів, які не займають керівних посад, щодо розподілу 

благ на 15 % за період матимемо зміни, показані на рисунку 5.7. 
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Обсяг благ, який залишається продуктивним індивідам (без урахування управлінців)

 
Рис. 5.7. Створення і розподіл благ при зростанні компетентності 

непродуктивних індивідів, які не займають керівних посад 
Джерело: складено автором 

 

Як видно з рисунку, економіка з таким деструктивним процесом не 

може протриматись більше 21-го періоду. 

Водночас аналіз даних щодо обсягів благ на одного індивіда у розрізі 

груп свідчить, що продуктивні індивіди (без урахування управлінців) 

отримують обсяг благ на одну особу не нижче прожиткового мінімуму лише 

до 12-го періоду включно (див. рис. 5.8). 
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Рис. 5.8. Динаміка доходів представників різних груп соціуму при зростанні 

компетентності непродуктивних індивідів, які не займають керівних посад 
Джерело: складено автором 
Аналогічне (15 % за період) зростання компетентності непродуктивних 

управлінців щодо корупційного розподілу благ спричиняє наступні наслідки 

(див. рис. 5.9): 
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Рис. 5.9. Створення і розподіл благ при зростанні компетентності 

непродуктивних управлінців щодо корупційного розподілу благ 
Джерело: складено автором 
Із рисунку видно, що при заданих темпах розвитку навиків 

корупціонерів економічний колапс настає не пізніше, ніж за 25 періодів. 

Аналізуючи відповідні процеси за критерієм прожиткового мінімуму, 
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з’ясовуємо, що продуктивні індивіди, які не займають керівних посад, 

отримують обсяг благ не нижче прожиткового мінімуму до 18-го періоду 

включно (див. рис. 5.10). 
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Рис. 5.10. Динаміка доходів представників різних груп соціуму при зростанні 

компетентності непродуктивних управлінців щодо корупційного розподілу 

благ 
Джерело: складено автором 
Водночас цікава динаміка обсягу благ на одного корупціонера (див. 

рис. 5.11), в який включені офіційні та неофіційні доходи. 
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Рис. 5.11. Динаміка обсягу благ на одного корупціонера при зростанні 

компетентності непродуктивних управлінців щодо корупційного розподілу 

благ 
Джерело: складено автором 
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Поєднання процесів розвитку розподільчих процесів на користь 

непродуктивних індивідів, які займають і не займають керівні посади, із 

темпами 15 % за період веде до колапсу економіки не пізніше, ніж через 14 

періодів (див. рис. 5.12). 
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Обсяг благ, який залишається продуктивним індивідам (без урахування управлінців)

 
 

Рис. 5.12. Створення і розподіл благ при зростанні компетентності 

непродуктивних індивідів, які не займають керівних посад, і зростанні 

компетентності непродуктивних управлінців щодо корупційного 

розподілу благ 
Джерело: складено автором 

 

Динаміка благ, що припадають на одного члена соціуму та 

представника відповідної групи, окрім управлінців-корупціонерів, 

відображена на рис. 5.13. 
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Рис. 5.13. Динаміка доходів представників різних груп соціуму при зростанні 

компетентності непродуктивних індивідів, які не займають керівних посад, і 

зростанні компетентності непродуктивних управлінців щодо корупційного 

розподілу благ 
Джерело: складено автором 
Продуктивні індивіди, окрім управлінців, отримують доходи на особу 

вище прожиткового мінімуму лише 9 періодів. 

Динаміку обсягу благ одного корупціонера висвітлює рис. 5.14. 

 
Рис. 5.14. Динаміка обсягу благ на одного корупціонера при зростанні 

компетентності непродуктивних індивідів, які не займають керівних посад, і 

зростанні компетентності непродуктивних управлінців щодо корупційного 

розподілу благ 
Джерело: складено автором 
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Рисунки 5.11 і 5.14 свідчать, що розвиток розподільчих навиків 

деструктивних членів соціуму веде до настання моменту, коли вони самі 

отримують менше благ. Це пояснюється тим, що їх діяльність підриває 

стимули створення благ продуктивними індивідами і, відповідно, скорочує 

обсяг ресурсів, які можуть бути об’єктом розподілу. 

На думку С. Хантінгтона, корупція має колективний характер, оскільки 

замовчування корупційних дій та участь у корупційній діяльності є значно 

менш витратними, ніж висвітлювання випадків корупції та відповідні 

конфлікти [280]. Змова між індивідами швидко переростає у систематичну 

взаємодію між колегами, партнерами, помічниками, покровителями й 

керівниками. Прояви корупції можуть розвиватися у величезну мережу і в 

кінцевому підсумку перероджуватися в інституціоналізовану корупцію у 

значних обсягах. Відповідно до того, як корупція поширюється, її соціальне 

сприйняття може змінюватися. Життя в корупційному середовищі 

призводить до зміцнення переконання, що корупція є неминучою. 

Тому варто дослідити, як впливає на створення та розподіл благ 

зростання частки деструктивних індивідів у соціумі. Якщо при базових 

значеннях таблиці 5.3 частка непродуктивних індивідів (без урахування 

управлінців) зростає на 15 % у рік за незмінної частки корупціонерів серед 

управлінців, то економічна ситуація змінюється наступним чином (див. 

рис. 5.15): 
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Рис. 5.15. Створення і розподіл благ при зростанні частки 

непродуктивних індивідів у соціумі 
Джерело: складено автором 

 

Економіка за таких умов може протриматись не більше 17-ти періодів. 

Динаміка доходів на одного представника кожної із груп наведена на 

рис. 5.16. 
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Рис. 5.16. Динаміка доходів представників різних груп соціуму при 

зростанні частки непродуктивних індивідів 
Джерело: складено автором 
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Обсяг доходів продуктивних індивідів, окрім управлінців, тримається 

вище прожиткового мінімуму 13 періодів. 

Одночасно із динамікою економічних показників, наведених на 

рис. 5.16, відбуваються зміни у структурі соціуму, показані на рис. 5.17. 
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Рис. 5.17. Динаміка структури соціуму 
Джерело: складено автором 
 

Варто відзначити, що крах економіки настає раніше, ніж мали б 

повністю зникнути продуктивні індивіди у соціумі, згідно рис. 5.17. Адже 

продуктивні індивіди ще раніше позбавляються засобів існування. 

Якщо такими ж темпами (15 % за період) зростає частка корупціонерів 

серед управлінців, то створення й розподіл благ відбуваються наступним 

чином (див. рис. 5.18). За таких умов економічна активність досягає 

мінімального рівня через 18 періодів, коли повністю зникають продуктивні 

управлінці, однак повністю не згортається. Це пояснюється дією чинника 

самоорганізації продуктивних членів соціуму, завдяки якому навіть за повної 

некомпетентності посадових осіб частина населення (у даному разі 50 % 

продуктивних індивідів) продовжує створювати певні блага. Цікаво, що 

корупціонери не отримують значних обсягів благ, однак через неефективне 

управління значно зростає безробіття, і скорочується виробництво. 
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Рис. 5.18. Створення і розподіл благ при зростанні частки корупціонерів 

серед управлінців 
Джерело: складено автором 
Динаміка доходів на одного представника різних груп соціуму за 

такого сценарію наведена на рис. 5.19: 
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Рис. 5.19. Динаміка доходів представників різних груп соціуму при 

зростанні частки корупціонерів серед управлінців 
Джерело: складено автором 
Середні доходи продуктивного індивіда стабілізуються на рівні 3,74. 

Якщо поєднуються негативні ефекти від зростання частки 

непродуктивних індивідів у соціумі та зростання частки корупціонерів серед 

управлінців по 15 % за період, то економіка руйнується не пізніше, ніж через 
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16 періодів (див. рис. 5.20). 
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Рис. 5.20. Створення і розподіл благ при зростанні частки 

непродуктивних індивідів у соціумі та корупціонерів серед управлінців 
Джерело: складено автором 

 

Середні доходи різних груп соціуму змінюються, як показано на 

рис. 5.21: 
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Рис. 5.21. Динаміка доходів представників різних груп соціуму при 

зростанні частки непродуктивних індивідів у соціумі та корупціонерів 

серед управлінців 
Джерело: складено автором 
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У такому разі середній дохід продуктивного індивіда тримається вище 

прожиткового мінімуму 13 періодів. 

Проведений аналіз дає змогу стверджувати, що при фіксованій 

розподільчій компетентності непродуктивних індивідів більший негативний 

вплив має зростання частки у соціумі непродуктивних індивідів, які не 

займають керівних посад, ніж зростання частки корупціонерів серед 

управлінців. Це пояснюється тим, що зі зростанням частки непродуктивних 

індивідів, які не займають керівних посад, знижується частка тих, хто 

створює блага. А поширення корупціонерів серед управлінців погіршує 

рівень організації економіки, проте завдяки чиннику самоорганізації 

продуктивних індивідів виробництво повністю не згортається. Водночас 

варто пам’ятати, що зростання кількості корупціонерів може стати важливим 

чинником деморалізації суспільства і зростання частки непродуктивних 

індивідів, які не займають керівних посад. Розподільча компетентність 

корупціонерів може стати набагато важливішою причиною скорочення 

обсягів створення благ порівняно із їх часткою серед управлінців, що також 

підтверджується нашою моделлю. 

Висновки, отримані за результатами використання побудованої нами 

моделі, підтверджуються аналізом взаємозв’язків індексу сприйняття 

корупції у різних країнах з показниками рівня безробіття і ВВП на душу 

населення у різних країнах (див. Додатки Т, У). Індекс сприйняття корупції в 

окремих країнах визначає міжнародна організація Transparency International 

за шкалою від 0 до 100 балів. Значення індексу на рівні 0 відповідає 

найвищому рівню корупції, а 100 балів означає повну її відсутність. 

Відповідно, бали індексу сприйняття корупції можна розглядати як мірило 

антикорупційної стійкості певного суспільства. 

Загальний графік взаємозв’язків антикорупційної стійкості 165 країн та 

задекларованого ними рівня безробіття має неоднозначний характер. Разом з 

тим, його можна пояснити розділивши країни на дві групи за рівнем індексу 

сприйняття корупції. В країнах з порівняно низьким рівнем корупції, де 
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відповідний індекс становить 50 і більше балів, прослідковується цілком 

логічне зростання рівня безробіття зі зниженням ступеня антикорупційної 

стійкості. Протилежну ситуацію у країнах зі значним рівнем корупції, де 

значення індексу її сприйняття менше 50 балів, можна пояснити 

приховуванням реального рівня безробіття. Більша корумпованість країни 

супроводжується масштабнішими спотвореннями статистичних показників. 

За даними Transparency International, індекс сприйняття корупції в Україні у 

2012, 2013, 2014 рр. становив 26, 25, 26 балів відповідно, що свідчить про 

дуже несприятливу ситуацію. Тому офіційні показники вітчизняної 

статистики щодо безробіття не заслуговують довіри, з огляду, зокрема, на 

значну кількість заробітчан, що вдаються до трудової міграції за кордон. 

Графічне відображення взаємозв’язків антикорупційної стійкості країн 

з їх ВВП на душу населення цілком узгоджується із запропонованою нами 

моделлю, демонструючи чітку закономірність: зниження рівня антикорупції 

стійкості країн веде до скорочення у них обсягів створення економічних благ, 

а підвищення рівня антикорупційної стійкості супроводжується економічним 

зростанням (див. Додаток Ф). 

Отже, дослідники змушені вивчати корупцію за умов відсутності 

точної інформації про неї. Також у деяких країнах може бути відсутня 

достовірна інформація про важливі макроекономічні показники. Тому 

важлива роль в таких дослідженнях належить суб’єктивним оцінкам. До 

основних характеристик корупції у країні належать частка корумпованих 

чиновників та їх можливості щодо нелегального розподілу благ. Окрім того, 

нелегальний розподіл благ можуть здійснювати й особи, що не займають 

керівних посад. Висока частка некомпетентних корумпованих чиновників в 

органах управління спричиняє високий рівень безробіття серед населення. 

Значні обсяги нелегального розподілу благ знижують рівень продуктивності 

праці через послаблення мотивації працюючих осіб. Взаємозв’язки корупції, 

безробіття, компетентності, продуктивності праці мають складний 

нелінійний характер. Їх дослідженню допомагає відповідна математична 
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модель. Налаштування моделі на аналіз ситуації в конкретній країні потребує 

співпраці та експертних оцінок фахівців з досить широкого кола питань. 

Крім корупції, а нерідко й у поєднанні з нею, серйозну загрозу для 

суспільства становлять фінансові піраміди. Під фінансовою пірамідою часто 

розуміють фінансову конструкцію, яка є системою боргових зобов’язань, що 

росте в часі завдяки підтримці все зростаючими грошовими надходженнями. 

Можна сказати, що фінансові піраміди існують з тих пір, як виникли боргові 

зобов’язання. Всі фінансові піраміди мають загальні закономірності, 

незалежно від того, приватні вони чи урядові. Зовсім необов’язково завжди 

вкладати у термін “фінансова піраміда” негативне значення. Причиною 

скандалів фінансові піраміди стають лише тоді, коли втрачають стійкість. 

Модель фінансової піраміди, що виникає при борговому покритті 

дефіциту бюджету пропонує Г. Агасандян [2]. Автор звертається до 

формальної сторони справи й розглядає агреговану динамічну модель 

фінансових потоків в загальній фінансовій системі держави, яка включає 

лише ті потоки, які безпосередньо і найбільше впливають на фінансову 

стабільність. На думку Агасандяна, початок процесу мало що може прояснити, 

тому важливо не випустити ситуацію з-під контролю і вчасно вийти на 

параметри стійкої піраміди. 

Останнім часом цікавим феноменом стало відновлення функціонування 

фінансової піраміди МММ. Цього разу в мережі Інтернет. Фінансова піраміда 

МММ – досить унікальне й дуже небезпечне явище. Після краху МММ-2011 

одразу почалось рекламування фінансової піраміди МММ-2012. 

Вкладникам був запропонований фінансовий інструмент під назвою 

МАВРО, названий на честь ідеолога МММ С. Мавроді. Водночас МАВРО 

можуть бути номіновані у різній валюті. На сайті проекту були розміщені 

обіцяні показники зростання курсу МАВРО для учасників МММ-2011. Після 

краху цієї піраміди з’явились аналогічні показники для МММ-2012. 

Актуальним є питання прогнозування моменту краху фінансової 

піраміди. В цьому контексті розвиток фінансової піраміди можна розглядати 



 361 

як поширення у суспільстві певних ідей. Образно можна сформулювати, що 

вкладення у піраміду здійснюють люди, “інфіковані” відповідними 

деструктивними ідеями. Як відомо, для опису поширення ідей в економіці 

використовують логістичну функцію [83, с. 225–226]: 

 

)1(1 nnn xrxx  , 

 

де х – значення показника у відповідний період; r – параметр, що 

характеризує потенціал зростання чи зниження цього показника; n – індекс 

періоду. 

Ресурси фінансової піраміди можуть зростати доти, поки ідеї вкладень у 

неї завойовують нових прихильників. Зростання курсу МАВРО може 

відбуватись у міру залучення в піраміду нових ресурсів. Здоровий глузд 

підказує, що зростання внесків у фінансову піраміду не може відбуватись 

безконечно, але не дає відповіді на питання про момент її краху. Моделювання 

на основі логістичної функції показує реалістичнішу динаміку зростання курсу 

МАВРО, порівняно із обіцяною (див. рис. 5.22). Організатори фінансової 

піраміди не змогли б викуповувати у вкладників МАВРО за надто високою 

ціною. 
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Рис. 5.22. Обіцяний та прогнозований курс МАВРО 

при розвитку фінансової піраміди МММ-2011 

Джерело: побудовано автором на основі даних сайту МММ [211] 
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Очевидно, що втрата довіри до фінансової піраміди мала б відбутись у 

момент виникнення суттєвої різниці між обіцяним та більш-менш 

реалістичним курсом МАВРО. Детальніше цей момент висвітлений на 

рис. 5.23. 
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Рис. 5.23. Обіцяний та прогнозований курс МАВРО 

при розвитку фінансової піраміди МММ-2011 

Джерело: побудовано автором на основі даних сайту МММ [211] 

Графік показує виникнення значної розбіжності у червні-липні 2012 р. 

На практиці крах фінансової піраміди МММ-2011 відбувся у травні 2012 р., 

що досить близько до прогнозу. Водночас варто задуматись над точнішими 

моделями розвитку фінансових пірамід, ніж логістична функція. Зрозуміло, 

що це потребує значного ускладнення відповідного математичного апарату. 

Дослідник Г. Дімітріаді узагальнює підходи до математичного опису 

фінансових пірамід, виділяючи три напрями моделювання [48]. 

Перший підхід стосується значного перевищення цінами 

обґрунтованого рівня з подальшим крахом ринку. Адекватний рівень цін 

визначається показником чистої теперішньої вартості обіцяних виплат. 

При другому підході організатора фінансової піраміди й населення 
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розглядають як учасників неантагоністичної гри Понци. Учасники 

приймають рішення на кожному етапі існування фінансової піраміди. 

Організатор вибирає: виконувати зобов’язання чи припинити виплати. А 

кожен представник населення вирішує, приймати участь у піраміді чи ні. 

Цікаво, що єдиним рівноважним станом у такій грі є відсутність фінансової 

піраміди. 

Третій підхід передбачає крах піраміди, коли в організатора відсутні 

кошти для виконання зобов’язань перед вкладниками. Робиться припущення, 

що він користується виключно коштами, отриманими від учасників піраміди. 

Г. Дімітріаді здійснює моделювання фінансових пірамід у руслі 

розвитку третього підходу. Система запропонованих цим автором 

математичних функцій базується на припущенні про неперервність часу. 

Водночас Дімітріаді визнає, що дискретні моделі описують фінансову 

піраміду адекватніше, розбиваючи її функціонування на дні, тижні, місяці 

тощо. Цей науковець розглянув чотири типи функцій росту [48]: лінійну, 

степеневу, експоненціальну, логістичну. Серед них тільки логістична 

функція передбачає припинення росту фінансової піраміди. Математичний 

апарат моделей Дімітріаді досить складний, включає функції 

диференціювання й інтегрування. Це ускладнює графічну візуалізацію 

можливих ситуацій. 

Нами, також згідно третього підходу, запропонована модель 

функціонування фінансової піраміди, яка дає змогу розділити час її існування 

на дискретні періоди. На основі порівняно невеликого числа формул шляхом 

ітерацій можна розраховувати динаміку низки взаємопов’язаних показників, 

що стосуються фінансової піраміди: заощадження, обсяг ресурсів фінансової 

піраміди, дохід її організаторів тощо. Можна використовувати як 

детермінований варіант моделі, так і враховувати чинник випадковості. Для 

ілюстрації реалізації моделі у програмі Microsoft Excel нижче наведені 

відповідні графіки. 

Залежно від рівня атакуючого потенціалу фінансової піраміди, до неї 
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залучається більша чи менша частка наявних в економіці заощаджень. Рівень 

атакуючого потенціалу залежить від характеру рекламування фінансової 

піраміди та стійкості людей щодо відповідного маніпулятивного впливу. Як 

було зазначено вище, ідеї вкладень у фінансову піраміду поширюються 

подібно до форми графіка логістичної функції. Тому досить доречно 

використовувати логістичне рівняння Ферхюльста. Відповідно, частка 

грошових заощаджень, що залучається у фінансову піраміду за поточний 

період становитиме 

 

ЧГЗt= A * ЧГЗt-1 * (1-ЧГЗt-1) , 

 

де ЧГЗ – частка грошових заощаджень, що залучається у фінансову піраміду 

за певний період; 

A – рівень атакуючого потенціалу фінансової піраміди; 

t – період. 

Фактор випадковості при залученні грошових заощаджень у фінансову 

піраміду можна виразити за допомогою формули 

 

ФВ = random^( РВФВФП * sign(0,5-random)) , 

 

де ФВ – фактор випадковості при залученні грошових заощаджень у 

фінансову піраміду; 

random – випадкове число в межах від 0 до 1; 

sign – функція знаку числа, яка може мати значення: –1, 0, 1; 

РВФВФП – рівень впливу фактора випадковості при залученні грошових 

заощаджень у фінансову піраміду (при РВФВФП = 0 випадковість відсутня, 

модель буде детермінована). 

Частка грошових заощаджень, що залучається у фінансову піраміду за 

період, з урахуванням фактора випадковості, визначається так: 
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ЧГЗ_ФВt = ЧГЗt * ФВ , 

 

де ЧГЗ_ФВt – частка грошових заощаджень, що залучається у фінансову 

піраміду за період, з урахуванням фактора випадковості; 

ЧГЗt – частка грошових заощаджень, що залучається у фінансову піраміду за 

поточний період, без урахування фактора випадковості; 

ФВ – фактор випадковості при залученні грошових заощаджень у фінансову 

піраміду; 

t – період. 

Для ілюстрації відмінностей поведінки детермінованої та стохастичної 

моделей служить рис. 5.24. Графік відображає ситуацію при А (рівні 

атакуючого потенціалу фінансової піраміди), що становить 2, та РВФВФП 

(рівні впливу фактора випадковості при залученні грошових заощаджень у 

фінансову піраміду), що складає 0,1. Ці параметри взяті умовно. Модель дає 

змогу підлаштовувати їх під різні конкретні ситуації. 
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Рис. 5.24. Частка грошових заощаджень, що залучаються у фінансову 

піраміду, без урахування та з урахуванням чинника випадковості 
Джерело: складено автором 

 

Чисті залучення грошових заощаджень у фінансову піраміду за період становлять 
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ЗГЗt = ГЗпоч. t * ЧГЗ_ФВt  , 

 

де ЗГЗt – чисті залучення грошових заощаджень у фінансову піраміду за період; 

ГЗпоч. t – грошові заощадження на початок періоду; 

ЧГЗ_ФВt – частка грошових заощаджень, що залучається у фінансову 

піраміду за період, з урахуванням фактора випадковості; 

t – період. 

Кумулятивний оборот по чистих внесках грошових заощаджень у 

фінансову піраміду на кінець відповідного періоду складе 

 

КО_ВГЗt = КО_ВГЗt-1 + ЗГЗt  , 

 

де КО_ВГЗ – кумулятивний оборот по чистих внесках грошових заощаджень 

у фінансову піраміду станом на кінець періоду; 

ЗГЗt – чисті залучення грошових заощаджень у фінансову піраміду за період; 

t – період. 

Обіцяні виплати учасникам фінансової піраміди при відповідній 

задекларованій ставці доходу будуть рівні 

 

ОВУФПt+1 = КО_ВГЗt * СДО , 

 

де ОВУФПt+1 – обіцяні виплати учасникам фінансової піраміди; 

КО_ВГЗt – кумулятивний оборот по чистих внесках грошових заощаджень у 

фінансову піраміду; 

СДО – ставка доходу, обіцяна учасникам фінансової піраміди, за період; 

t – період. 

Фактичні виплати учасникам фінансової піраміди можуть бути на рівні 

 

ФВУФПt+1 = min(КО_ВГЗt * СДО; ЗРФПt) , 
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де ФВУФПt+1 – фактичні виплати учасникам фінансової піраміди; 

min() – функція вибору мінімального значення; 

КО_ВГЗt – кумулятивний оборот по чистих внесках грошових заощаджень у 

фінансову піраміду; 

СДО – ставка доходу, обіцяна учасникам фінансової піраміди за період; 

ЗРФПt – залишок ресурсів фінансової піраміди на кінець відповідного періоду; 

t – період. 

Різниця обіцяних та фактичних виплат розраховується просто 

РОФВt = ОВУФПt – ФВУФПt , 

 

де РОФВt – різниця обіцяних та фактичних виплат; 

ОВУФПt – обіцяні виплати учасникам фінансової піраміди; 

ФВУФПt – фактичні виплати учасникам фінансової піраміди; 

t – період. 

Дохід організаторів фінансової піраміди за період складе 

 

ДОФПt = ЗГЗt * РДОФПt , 

 

де ДОФПt – дохід організаторів фінансової піраміди за період; 

ЗГЗt – чисті залучення грошових заощаджень у фінансову піраміду за період; 

РДОФПt – рівень доходу організаторів фінансової піраміди (частка чистих 

залучень грошей у фінансову піраміду, яку ці особи планують привласнювати); 

t – період. 

Залишок ресурсів фінансової піраміди на кінець відповідного періоду 

становитиме 

 

ЗРФП t = ЗРФП t-1 + ЗГЗt – ДОФПt – ФВУФПt , 

 

де ЗРФП – залишок ресурсів фінансової піраміди; 

ЗГЗt – чисті залучення грошових заощаджень у фінансову піраміду; 
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ДОФПt – дохід організаторів фінансової піраміди за період; 

ФВУФПt – фактичні виплати учасникам фінансової піраміди; 

t – період. 

Кумулятивний дохід організаторів фінансової піраміди складе 

 

КДОФПt = КДОФПt-1 + ДОФПt , 

 

де КДОФП – кумулятивний дохід організаторів фінансової піраміди; 

ДОФПt – дохід організаторів фінансової піраміди за період; 

t – період. 

Грошові заощадження на кінець періоду без урахування чинників, що 

безпосередньо не стосуються фінансової піраміди будуть на рівні 

 

ГЗкін. t = ГЗпоч. t – ЗГЗt + ФВУФПt+1 , 

 

де ГЗкін. t – грошові заощадження на кінець періоду (без урахування чинників, 

що безпосередньо не стосуються фінансової піраміди); 

ГЗпоч. t – грошові заощадження на початок періоду; 

ЗГЗt – чисті залучення грошових заощаджень у фінансову піраміду; 

ФВУФПt+1 – фактичні виплати учасникам фінансової піраміди; 

t – період. 

Грошові заощадження можуть змінюватись під впливом цілої низки 

мікро- та макроекономічних чинників, що не мають безпосереднього 

відношення до фінансової піраміди. За відсутності детальної інформації про 

такі чинники їх вплив можна розглядати як випадковий. Відповідно, 

величину випадкової зміни грошових заощаджень за період можна виразити 

наступним чином: 

 

ВЗГЗt = ГЗпоч. t * (random^( РВФВЗ *sign(0,5 – random)) – 1) , 
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де ВЗГЗt – величина випадкової зміни грошових заощаджень за період; 

ГЗпоч. t – грошові заощадження на початок періоду; 

random – випадкове число в межах від 0 до 1; 

РВФВЗ – рівень впливу фактора випадковості на зміну величини грошових 

заощаджень (без урахування чинників, що безпосередньо стосуються 

фінансової піраміди); 

t – період. 

Грошові заощадження на початок наступного періоду розраховуються 

за формулою: 

 

ГЗпоч. t+1 = ГЗкін. t + ВЗГЗt , 

 

де ГЗпоч. t+1 – грошові заощадження на початок періоду; 

ГЗкін. t – грошові заощадження на кінець періоду (без урахування чинників, 

що безпосередньо не стосуються фінансової піраміди); 

ВЗГЗt – величина випадкової зміни грошових заощаджень за період (без 

урахування чинників, що безпосередньо стосуються фінансової піраміди); 

t – період. 

Модель, побудована у програмі Microsoft Excel на основі формул, 

розглянутих вище, дає змогу графічним методом досліджувати взаємозв’язки 

показників, що стосуються функціонування фінансової піраміди. Приміром, 

детермінована модель при початковій величині заощаджень на умовному 

рівні 100 одиниць, А = 2 (рівень атакуючого потенціалу фінансової піраміди), 

РДОФП = 0,1 (рівень доходу організаторів фінансової піраміди як частка 

залучених внесків), СДО = 0,2 (ставка доходу, обіцяна учасникам фінансової 

піраміди) демонструє таку поведінку (див. рис. 5.25): 
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Рис. 5.25. Динаміка показників, що стосуються функціонування 

фінансової піраміди 
Джерело: складено автором 

 

Дохід організаторів фінансової піраміди у розрізі періодів матиме 

вигляд (див. рис. 5.26): 
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Рис. 5.26. Динаміка доходу організаторів фінансової піраміди 
Джерело: складено автором 
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Вплив фактора випадковості дещо змінює показники моделі, порівняно 

із детермінованим варіантом. Приміром, при РВФВФП = 0,1 (рівень впливу 

фактора випадковості при залученні грошових заощаджень у фінансову 

піраміду), РВФВЗ = 0,05 (рівень впливу фактора випадковості на зміну 

величини грошових заощаджень) динаміка показників, що стосуються 

фінансової піраміди може мати, наприклад, такий вигляд (див. рис. 5.27): 
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Рис. 5.27. Динаміка показників, що стосуються функціонування 

фінансової піраміди, при врахуванні випадкових чинників 
Джерело: складено автором 

 

Із рисунків 5.25 та 5.27 видно, що у певний момент виникає різниця 

обіцяних і фактичних виплат, яка з часом зростає. На практиці ж 

неможливість здійснювати обіцяні виплати може означати крах фінансової 

піраміди через припинення внесків. Якщо фінансова піраміда зазнає краху 

відразу ж при неможливості повністю забезпечити платникам обіцяні 

виплати, то в моделі варто передбачити дві логічні можливості. Перша: якщо 

обіцяні та фактичні виплати за період t–1 співпадають, то 
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ЗГЗt = ГЗпоч. t * ЧГЗ_ФВt , 

 

ЗГЗt – чисті залучення грошових заощаджень у фінансову піраміду за період; 

ГЗпоч. t – грошові заощадження на початок періоду; 

ЧГЗ_ФВt – частка грошових заощаджень, що залучається у фінансову 

піраміду за період, з урахуванням фактора випадковості; 

t – період. 

Друга можливість: якщо ресурсів фінансової піраміди недостатньо для 

забезпечення обіцяних виплат, то 

 

ЗГЗt = 0, 

 

що означає припинення внесків до фінансової піраміди. 

При детермінованому варіанті моделі ситуація з крахом піраміди через 

неможливість здійснювати обіцяні виплати матиме вигляд (див. рис. 5.28): 
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Рис. 5.28. Динаміка показників, що стосуються функціонування 

фінансової піраміди, у разі краху при неможливості 

здійснювати обіцяні виплати 
Джерело: складено автором 

 

Динаміку доходу організаторів фінансової піраміди у разі краху при 
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неможливості здійснювати обіцяні виплати ілюструє рис. 5.29. 
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Рис. 5.29. Динаміка доходу організаторів фінансової піраміди 

у разі краху при неможливості здійснювати обіцяні виплати 
Джерело: складено автором 

 

Врахування випадкових чинників дещо змінює динаміку, відображену 

на рис. 5.28 (див. рис. 5.30): 
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Рис. 5.30. Динаміка показників, що стосуються функціонування 

фінансової піраміди, при врахуванні випадкових чинників 
Джерело: складено автором 

 

Рисунки 5.25 та 5.28 показують дві крайні ситуації. У першому разі 

організаторам фінансової піраміди після досягнення неплатоспроможності 
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вдається переконати вкладників і надалі робити внески. А в другій ситуації 

фінансова піраміда зазнає краху відразу після першого невиконання обіцяних 

зобов’язань. На практиці можливе широке число варіантів, що перебувають 

між цими двома крайнощами. Приміром, вкладники можуть частково 

обмежити внески у фінансову піраміду через зниження рівня довіри до неї. 

Але фінансова піраміда може продовжити своє існування завдяки обіцянкам 

майбутніх відшкодувань, реструктуризації зобов’язань, конвертації одних 

фінансових інструментів у інші тощо. Тобто, на різних етапах 

функціонування фінансової піраміди вирішальне значення має її 

інформаційний, а, точніше, дезінформаційний супровід. Приклади реальних 

ситуацій формування графічних ознак фінансових пірамід на ринках цінних 

паперів розглянуто в додатку Х. Застосування запропонованого нами 

математичного апарату для виявлення і прогнозування моменту краху 

фінансових пірамід висвітлено у додатку Ц. 

Як свідчить практика, фінансова піраміда – це утворення, яке існує та 

розвивається, значною мірою, завдяки зовнішній фінансовій підтримці, що 

полягає у відповідному розміщенні заощаджень. Тобто, фінансова піраміда, 

зазвичай, виключно перерозподільчий феномен, який жодним чином не 

сприяє створенню доданої вартості. Фінансові піраміди можуть 

функціонувати у формі: інститутів (формальних чи неформальних); цінових 

тенденцій на ринках ліквідних активів. У наш час можливості для 

зловживань на ринку приватних інвестицій, у тому числі з використанням 

принципів фінансової піраміди Понци, зберігаються. Це, передусім, 

стосується тих секторів фінансового ринку, де ослаблений, відсутній, або 

вкрай ускладнений правовий державний контроль. Сьогодні до 

найнебезпечніших сфер, з погляду можливостей виникнення фінансових 

пірамід, належать недержавне пенсійне забезпечення і фінансові інвестиційні 

операції в мережі Інтернет (див. Додаток Ц). 

Визначальною характеристикою фінансової піраміди є циклічний 

характер існування цього явища. Відповідний цикл охоплює два типових 
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етапи: розвиток фінансової піраміди та її крах. Хоча момент краху може бути 

невідомий наперед, але його настання детерміноване природою фінансової 

піраміди. Водночас для нормальних підприємств, банків, пенсійних фондів, 

держав тощо фінансовий крах не детермінований, хоча ризик їх дефолту 

існує. Також важливим критерієм є те, що в системі фінансової піраміди 

відбувається отримання доходів певними особами без створення доданої 

вартості. Загалом, з погляду економічної науки, пропонуємо користуватись 

таким визначенням: фінансова піраміда – це система економічних відносин 

циклічного характеру з неминучим етапом краху, що виникають при 

отриманні доходів одними учасниками за рахунок внесків інших без 

створення доданої вартості [149, с. 103]. 

Однак запропоноване визначення має недоліки з погляду правової 

практики запобігання та протидії фінансовим пірамідам. Бажано припиняти 

функціонування фінансових пірамід раніше, ніж наступить крах, 

обумовлений їх природою. Тому правове визначення фінансової піраміди має 

бути дієвим і без вказання ознаки її неминучого краху. З огляду на це, ми 

пропонуємо використовувати у законодавстві таке визначення: фінансова 

піраміда – це не дозволена законодавством система перерозподілу коштів або 

іншого майна, прав на такі кошти або майно, при якій джерелом доходів 

одних учасників є внески інших [149, с. 103]. 

Встановлення покарання за створення та забезпечення функціонування 

фінансових пірамід є лише однією зі складових вирішення проблеми 

обмеження шкідливого впливу цих струкур. Приватним інвесторам варто 

оцінювати проекти з погляду ризику вкладення коштів у фінансові піраміди. 

 

Висновки до розділу 5 

 

1. Головними критеріями, за якими доречно оцінювати рівень 

фінансової безпеки ділової одиниці у конкретній ситуації, є: достатність 

фінансових ресурсів для покриття поточних потреб; захищеність фінансових 
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прав; рівень боргової незалежності; кооперативний чи конфліктний характер 

взаємозв’язків учасників фінансових угод; рівень компетентності осіб, від 

яких залежить фінансовий стан ділової одиниці; можливість діяти у напрямі 

обмеження фінансових втрат від конфлікту інтересів та некомпетентності. 

2. До найважливіших критичних ланок фінансової системи варто 

віднести людину. При детальнішому аналізі можна говорити про критичні 

ланки, які стосуються знань людини, і ті, які стосуються її емоційно-вольової 

сфери. Фінансова культура суспільства є узагальненою характеристикою 

схильності людей до кооперативної чи конфліктної взаємодії у процесі 

розподілу ресурсів. 

3. Управління фінансовою безпекою – це цілеспрямований вплив на 

рівень конфліктного потенціалу фінансових угод та можливих втрат їх 

учасників. Конфліктний потенціал можна оцінити за низкою критеріїв: 

справедливість взаємних прав та обов’язків учасників фінансової угоди; 

вплив фінансової угоди на економічну ефективність діяльності її учасників; 

вплив угоди на фінансовий стан її учасників при зміні деяких характеристик 

економічного середовища; готовність учасників угоди її виконувати; зв’язок 

фінансової угоди з інтересами осіб, які не є безпосередніми її учасниками. 

Відповідно до проблем фінансової безпеки фінансові інструменти (угоди) 

варто класифікувати за ознакою добровільності участі: угоди, в яких вигідно 

брати участь; невигідні угоди, яких можна уникнути; невигідні угоди, які 

нав’язані домінуючою стороною конфлікту. 

4. Певна сукупність фінансових важелів є важливою складовою того чи 

іншого економічного конфлікту. З огляду на це, в роботі розвинуто 

класифікацію фінансових важелів з погляду фінансової безпеки держави, а 

саме: за відповідністю законодавству: легальні і нелегальні; за сферою 

виникнення: зовнішні і внутрішні; за способом вираження: кількісні, 

структурні, якісні; за особливістю природи: реальні і номінальні; за суб'єктом 

чи об'єктом протистояння: власні, партнера по коаліції, протилежної сторони 

конфлікту, економічного середовища; за реакцією: стимулюючі і стримуючі; 
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за характером впливу: потенційні й актуальні. 

5. Ринки прогнозів слугують досить ефективними інструментами 

передбачення низки показників і подій. Практичний досвід свідчить, що ринки 

прогнозів, як мінімум, так само точні, як й інші подібні установи. Для цього 

порівнювали прогнози на ті самі події при схожих за кількістю групах 

учасників. Ринки прогнозів можуть інтегруватись у системи колективного 

ухвалення рішень суб’єктів господарювання. Сучасні технології, засновані на 

взаємодії людей, дають змогу створити такий інструмент. 

6. Актуальність проблеми корупції в Україні підкреслюють внутрішні й 

міжнародні дослідження. Результати цих досліджень актуалізують 

формування та перевірку гіпотез про зв’язок таких явищ: корупція, 

безробіття, компетентність, продуктивність. З огляду на це, в роботі 

запропоновано модель взаємозв’язків корупції, безробіття, компетентності, 

продуктивності праці. 

7. Під фінансовою пірамідою часто розуміють фінансову конструкцію, 

яка є системою боргових зобов’язань, що росте в часі завдяки підтримці все 

зростаючими грошовими надходженнями. Актуальним є питання 

прогнозування моменту краху фінансової піраміди. Для підвищення якості 

такого прогнозування в роботі запропоновано модель функціонування 

фінансової піраміди, яка дає змогу розділити час її існування на дискретні 

періоди та шляхом ітерацій на основі запропонованої системи формул, у якій 

використовується показник атакуючого потенціалу фінансової піраміди, 

розраховувати динаміку низки взаємопов’язаних показників: заощадження, 

обсяг ресурсів фінансової піраміди, дохід її організаторів тощо. 

Основні результати розділу опубліковано в наукових працях автора [141; 

148; 149; 153; 160; 289]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано 

комплекс ідей щодо удосконалення й розвитку методології та стратегічних 

орієнтирів, покликаних підвищити якість рішень державних органів і 

суб’єктів господарювання у сфері управління фінансовою безпекою України. 

Проведене дослідження дало змогу зробити такі висновки: 

1. За результатами дослідження в теоретичні основи фінансової 

безпеки інтегровано конфліктологічні ідеї. Запропоновано бачення 

фінансової безпеки як узагальненої характеристики можливих наслідків 

конфлікту інтересів учасників фінансових угод, яка обернено залежить від 

гостроти конфлікту й величини можливої шкоди від його розгортання. До 

головних критеріїв оцінки рівня фінансової безпеки ділової одиниці в 

конкретній ситуації належать: достатність фінансових ресурсів для покриття 

поточних потреб, захищеність фінансових прав, рівень боргової незалежності, 

кооперативний чи конфліктний характер взаємозв’язків учасників 

фінансових угод, рівень компетентності осіб, від яких залежить фінансовий 

стан ділових одиниць, можливість обмежувати фінансові втрати від 

конфлікту інтересів і некомпетентності. 

2. Складність проблем фінансової безпеки актуалізувала удосконалення 

принципів і понять методології її аналізу, а саме: обґрунтовано принцип 

критичної ланки, яка є елементом або характеристикою системи, що залежно 

від обставин, може суттєво вплинути на рівень її безпеки; загроза фінансовій 

безпеці – це дії або ж бездіяльність певних осіб, що знижують фінансові 

можливості нормального функціонування ділової одиниці та здатні 

спричинити фінансові чи інші втрати з її боку або ж і припинення її 

існування; трансакційні втрати можна відносити до фінансових, якщо вони 

полягають у втраті номінальної чи реальної вартості власних фінансових 

ресурсів певної ділової одиниці або ж у зростанні її боргів; управління 

фінансовою безпекою – це цілеспрямований вплив на рівень конфліктного 
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потенціалу фінансових угод та можливих втрат їх учасників. 

3. Різноманіття проблем фінансової безпеки зумовлює потребу 

класифікацій її видів і чинників. З погляду об’єктів управління і дослідження, 

запропоновано виділяти два відносно самостійних види фінансової безпеки: 

операційну і боргову безпеки. В роботі класифіковано чинники фінансової 

безпеки за такими ознаками: за сферою дії: зовнішні і внутрішні; за 

характеристиками суб’єкта: мотиви й можливості; за ресурсною 

невідповідністю: дефіцит і надлишок ресурсів; за стабільністю існування: 

системні (стратегічні) та ситуативні (тактичні); за рівнем поширення: 

одиничні й масові; за масштабами дії: національні та міжнародні; за 

елементами фінансової системи: учасники фінансових відносин, фінансові 

методи, фінансові важелі, фінансові норми, фінансові повідомлення, технічні 

та програмні засоби фінансової діяльності; за відображенням форм 

конфліктів у законодавстві: відображені й невідображені; за критичністю 

впливу: критичні і некритичні; за зв'язком з іншими факторами: автономні, 

комбіновані, синергетичні; за актуальністю: актуальні та потенційні. 

Класифіковано фінансові важелі з позицій фінансової безпеки держави, а 

саме: за відповідністю законодавству: легальні і нелегальні; за сферою 

виникнення: зовнішні і внутрішні; за способом вираження: кількісні, 

структурні, якісні; за особливістю природи: реальні і номінальні; за 

суб’єктом чи об’єктом протистояння: власні; партнера по коаліції; 

протилежної сторони конфлікту; економічного середовища; за реакцією: 

стимулюючі і стримуючі; за характером впливу: потенційні й актуальні. 

4. Зростання рівня конфліктного потенціалу сучасної економіки 

зумовило перспективність використання конфліктологічних ідей у вивченні 

проблем фінансової безпеки. Здійснено розкриття характеристик, видів і 

чинників фінансових конфліктів. Фінансовий конфлікт – це конфлікт, 

важливим чинником якого є певна фінансова угода, що може бути як засобом 

досягнення цілі у конфлікті, так і предметом конфлікту; виділено низку 

критеріїв для оцінки конфліктного потенціалу фінансових угод: 
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справедливість взаємних прав та обов’язків учасників, вплив на економічну 

ефективність діяльності учасників, вплив на фінансовий стан учасників при 

зміні деяких характеристик економічного середовища, готовність учасників 

угоди її виконувати; зв’язок з інтересами осіб, які не є учасниками угоди; 

запропоновано за ознакою переважаючої мотивації виділяти ресурсно-

орієнтовані та статус-орієнтовані фінансові конфлікти. 

5. Виділено складові фінансової компетентності з поділом на 

універсальні та спеціалізовані. До універсальних складових фінансової 

компетентності віднесено: емоційну компетентність, гнучкість мислення, 

знання про типові фінансові операції, прийоми оцінки надійності ділових 

партнерів та операцій з вкладення коштів, правову компетентність, а до 

спеціальних – знання і навички проведення окремих фінансових операцій, 

прийоми обліково-контрольної роботи, методи фінансового аналізу, прийоми 

фінансового моніторингу і розслідувань, методи фінансового прогнозування, 

навички наукових фінансових досліджень. Враховуючи тенденцію залучення 

багатьох наших співвітчизників до спекулятивної діяльності, в роботі 

запропоновано систему критеріїв оцінки компетентності трейдерів на 

ліквідних фінансових ринках, яка дає змогу обґрунтувати мінімально 

необхідну частку точних прогнозів та порівняти із нею фактичні результати 

трейдера з урахуванням мінливості цін фінансових інструментів, 

трансакційних витрат на здійснення операцій, стратегії учасника ринку. 

6. Для поглиблення розуміння проблем нелегальних фінансів 

розроблено модель для аналізу поведінки суб’єктів нелегального 

підприємництва щодо розподілу коштів між легальним і нелегальним 

секторами економіки, в якій враховано сподівані дохідності легальних і 

нелегальних операцій, ймовірність виявлення нелегалізованих активів та 

операцій з їх відмивання, обсяги легальних і нелегальних активів певної 

особи та суми санкцій з боку держави. Це дало змогу пояснити значні 

відмінності між країнами, оскільки в деяких з них переважає практика 

відмивання доходів незаконного походження, натомість в інших домінує 
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конвертування безготівкових грошей у готівкові для використання у сфері 

нелегального обігу. 

7. Запропоновано класифікацію операцій з відмивання нелегальних 

доходів за стратегічним і тактичним цільовим призначенням. До стратегічних 

цілей відмивання можуть належати: споживання, зниження ризиків 

кримінальних заощаджень, інвестування, підкуп, збільшення політичного 

впливу, досягнення синергетичного ефекту від поєднання легального та 

злочинного бізнесу; до тактичних – приховування слідів походження доходів, 

одержаних з нелегальних джерел; створення видимості законності отримання 

доходів; приховування осіб, що отримують незаконні доходи та здійснюють 

сам процес відмивання; ухилення від сплати податків; забезпечення зручного 

й оперативного доступу до грошових засобів, одержаних з нелегальних 

джерел, створення умов для безпечного і зручного їх використання; 

створення умов для безпечного інвестування в легальний бізнес. Розширено 

класифікацію фінансових інструментів (угод) з позицій фінансової безпеки, а 

саме за ознаками вигідності й добровільності участі: угоди, в яких вигідно 

приймати участь; невигідні угоди, яких можна уникнути; невигідні угоди, які 

нав’язані домінуючою стороною конфлікту. 

8. З метою посилення вітчизняних систем фінансового моніторингу й 

контролю розвинуто класифікацію сумнівних фінансових операцій: за 

суб’єктом бізнесу, що використовується; за видом активів; за особливостями 

оформлення фінансових документів, з погляду повноти інформації; за 

особою платника і вигодоотримувача; за видом законної операції, під яку 

маскується незаконна; за зв’язком операції з територією; за часом; за 

особливостями зафіксованих цін; за відповідністю звичайним способам 

проведення операцій; за характером фінансових результатів операції; за 

відображенням у нормативно-правовій базі; за участю представників чи 

посередників; за способом оформлення права володіння, користування чи 

розпорядження; за пов’язаністю учасників операції; за ступенем виконання 

угоди; за узгодженістю інформації про операцію з різних джерел. 
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9. Для підвищення ефективності взаємодії суб’єктів первинного 

фінансового моніторингу, правоохоронних і контролюючих органів 

удосконалено систему міжвідомчого обміну знаннями з проблем фінансового 

моніторингу та контролю шляхом виділення спільних і специфічних 

елементів моніторингу, аудиту, ревізії та розслідування. Виявлено, що 

спільними елементами є: перелік значущих ознак відповідних процесів та 

явищ, склад потенційних носіїв інформації, типові версії, обставини, що 

підлягають з’ясуванню по справі, критерії достовірності інформації; до 

специфічних елементів належать: критерії суттєвості та вимоги щодо 

точності висновків, перелік передбачених законодавством організаційно-

правових процедур і спецзаходів, документальне оформлення результатів та 

правовий статус відповідних документів. 

10. З метою підвищення рівня готовності суспільства й фінансової 

системи України до прояву потенційних загроз досліджено шляхи 

вдосконалення вітчизняної системи фінансового прогнозування з 

урахуванням зарубіжного досвіду. Доведено перспективність поєднання 

інтуїтивних здібностей людей з можливостями сучасної обчислювальної 

техніки. Запропоновано модель взаємозв’язків корупції, безробіття, 

компетентності економічних суб’єктів у сфері розподілу благ, 

продуктивності праці індивідів у секторі виробництва, яка допомагає 

аналізувати і прогнозувати відповідні явища з урахуванням складності й 

нелінійності їх взаємозв’язків у контексті динаміки загальної ділової 

активності в економічній системі та загроз соціальних потрясінь. 

11. Доведено, що до важливих загроз фінансовій безпеці в сучасних 

умовах належать різноманітні фінансові піраміди, які можуть функціонувати 

у формі проектів, фінансових інститутів, конструкцій державного боргу, 

цінових тенденцій за схемою “піднесення-спад”. Фінансова піраміда – це 

система економічних відносин циклічного характеру з неминучим етапом 

краху, що виникають при отриманні доходів одними учасниками за рахунок 

внесків інших без створення доданої вартості. Для уточнення прогнозів 
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розвитку відповідних небезпечних явищ побудовано модель функціонування 

фінансової піраміди, яка дає змогу розділити час її існування на дискретні 

періоди та шляхом ітерацій на основі запропонованої системи формул, у якій 

використовується показник атакуючого потенціалу фінансової піраміди, 

розраховувати динаміку низки взаємопов’язаних показників: заощадження, 

обсяг ресурсів фінансової піраміди, дохід її організаторів, момент краху тощо. 

12. Шляхом синтезу теоретичних напрацювань з фінансової безпеки, 

економічного інституціоналізму та поведінкових фінансів, практичних 

оцінок чинників фінансової безпеки України запропоновано 

людиноцентричний інституційний принцип, згідно якого рівень фінансової 

безпеки країни визначається переважно поширенням певних моделей 

поведінки людей, а не регуляторними, зокрема фінансовими, інститутами 

державного рівня. Збереження чи формування певних інститутів фінансової 

системи як таких не повинно домінувати над інтересами людей. В ролі 

головного суб’єкта формування фінансової безпеки нашої держави 

розглядається індивід як носій певних культурних цінностей і фінансової 

компетентності. Обґрунтовано, що компетентні особи здатні значно 

обмежувати конфліктний потенціал своїх фінансових угод, забезпечуючи 

позитивні мікро- та макрорівневі економічні ефекти. Водночас компетентні 

громадяни є основою формування у суспільстві мережі спільнот з 

конструктивною економічною поведінкою та наповнення державних органів 

ефективними службовцями. 

Отримані теоретико-методологічні й науково-прикладні результати 

дослідження можуть бути використані у процесі формування Концепції 

фінансової безпеки України, стратегій держави та суб’єктів господарювання, 

що дасть змогу знизити гостроту фінансових конфліктів і поширити 

конструктивні форми фінансової взаємодії ділових одиниць. 
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Додаток А 

Таблиця 1 

Класифікація видів фінансової безпеки 

№ 
Ознака 

класифікації 
Класифікаційні види 

1 
Характер 

економіки 

Відкритої економічної системи, автаркічної 

(замкненої) економічної системи; ринкової 

економіки, адміністративно- командної 

економіки, перехідної економіки; легальної 

економіки, тіньової економіки 

2 Стан економіки 
Передкризова, кризова, післякризова; 

звичайна, надзвичайна 

3 

Відношення до 

офіційної 

економіки 

Неальтернативна, альтернативна, 

неспівставна 

4 Мета Стратегічна, тактична 

5 
Спосіб і засоби 

підтримання 

Насильницька, ненасильницька, 

революційна, еволюційна 

6 Ступінь міцності 
Досить міцна, міцна, послаблена, нестійка, 

підірвана, вибухонебезпечна 

7 
Соціальні 

наслідки 

Соціально-позитивна, соціально-нейтральна, 

соціально-негативна, асоціальна 

8 Ступінь повноти 
Абсолютна, цілісна, всеохоплююча, повна, 

часткова 

9 Стан безпеки Фактична, очікувана, потенційна 

19 
Характер 

розповсюдження 

Локальна, глобальна, національна, 

регіональна, міждержавна, міжнародна 

11 Форма прояву Внутрішня, зовнішня 

12 Стабільність 

Стабільна (безперервна, періодично 

відновлювана), нестабільна (епізодична, 

тимчасова) 

13 
Тривалість 

періоду дії 

Поточна, перспективна (середньо- і 

довгострокова) 

14 Мотивація 
Вимушена, примусова, ненавмисна, 

ініціативна 

15 Гарантування Гарантована, негарантована 

16 Суб’єкт 

Громадянина, домашнього господарства, верств 

населення, підприємства, організації, установи, 

регіону, галузі, сектора економіки, ринку, 

соціально-економічного ладу, держави, 

суспільства, міждержавних утворень, світового 

співтовариства 

17 
Тип учасників 

фінансового ринку 

Емітентів, торговців, реєстраторів, 

посередників, покупців 
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Продовження таблиці 1 

18 Економічний зміст 

Майнова, бюджетна, 

інвестиційна, кредитна, валютна, 

інфляційна, боргова 

19 Вид фінансових інструментів 

Банківських депозитів, кредитів, 

акцій і облігацій (як 

корпоративних, так і державних), 

державних скарбничих 

зобов’язань, ставок 

рефінансування, векселів, 

валютних опціонів 

20 Рівень фінансування 

Бюджетного фінансування, 

банківських кредитів, прямих 

інвестицій через механізми 

ринку капіталів 

21 Рівень достатності 

Достатня, недостатня, 

прийнятна, необхідна, гранична 

(порогова), надмірна 

22 Фаза відтворення 
Виробництва, розподілу, обміну, 

споживання 

23 Цільове використання ВВП Накопичення, споживання 

24 
Система забезпечення 

управління 

Горизонтальна, вертикальна 

25 Охоплення 
Макроекономічна, 

мікроекономічна 

26 Ступінь усуспільнення Особиста, колективна, суспільна 

27 Відособленість Власна (відособлена), взаємна 

28 Реальність Дійсна, уявна 

29 Рівень досягнення Базова, перехідна, підвищена 

30 Національні особливості Традиційна, нетрадиційна 

31 Ступінь забезпечення Забезпечена, незабезпечена 

 
Джерело: Барановський О. І. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізми 

забезпечення) : монографія / О. І. Барановський. Ғ К. : Київ. нац. трог.-екон. ун-т, 2004. Ғ 759 с., 

С. 52Ғ53. 
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Додаток Б 

Таблиця 2 

Класифікація загроз фінансовій безпеці 

№ 
Класифікаційні 

ознаки 
Види загроз 

1 
Відношення до 

об’єкта (суб’єкта) 

Внутрішні, зовнішні, транснаціональні, 

глобальні 

2 Реальність 
Існуючі; ті, що формуються; потенційні; 

очікувані; примарні 

3 Стійкість Постійні, раптові, миттєві, прогнозовані 

4 Тривалість Тривалі, швидкоплинні 

5 Термін дії 

Довгострокові, середньострокові, 

короткострокові, поточні; тимчасові, 

постійні 

6 Стадія 
Виникаючі, затухаючі; ті, що розвиваються; 

ті, що загострюються 

7 Характер впливу 
Прямі, безпосередні, опосередковані; 

домінуючі 

8 Зумовленість 
Інспіровані загальною соціально-

економічною кризою, специфічні 

9 Ступінь небезпеки 
Особливо небезпечні, небезпечні, 

підвищені, близькі до межі, надлишкові 

19 Значущість 
Найбільш суттєві, суттєві, малосуттєві, 

несуттєві 

11 Масштаби впливу 
Загальнонаціональні, локальні, 

індивідуальні, групові 

12 
Ставлення до 

загроз 

Об’єктивні, суб’єктивні, об’єктивно- 

суб’єктивні 

13 
Характер 

спрямування 

Прямі, непрямі 

14 Вид 
Внутрішньо-економічні, зовнішньо-

економічні, соціально-політичні, техногенні, 

природні, управлінсько-правові, антропогенні 

15 Повторюваність Традиційні, нові 

16 Вірогідність 
Вірогідні, маловірогідні, досить вірогідні, 

цілком вірогідні, невірогідні 

17 
Характер 

зіткнення 

Паралельні, конфронтаційні, розбіжні, 

спільні 

18 Ступінь реалізації 
Не реалізовані, частково реалізовані, 

реалізовані 
 

Джерело: Барановський О. І. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізми 

забезпечення) : монографія / О. І. Барановський. Ғ К. : Київ. нац. трог.-екон. ун-т, 2004. Ғ 759 с., 

С. 59Ғ60. 
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Додаток В 

Таблиця 3 

Складові економічної безпеки 

згідно Методики розрахунку рівня економічної безпеки України 

від 02.03.2007 р. 

 
Джерело: Методика розрахунку рівня економічної безпеки України, затверджена Наказом 

міністерства економіки України від 02.03.2007 р. ғ60 
 

 

 
Рис. 1. Інтегральний показник рівня економічної безпеки України, % 

(згідно Методики розрахунку рівня економічної безпеки України, 

затвердженої Наказом міністерства економіки України від 02.03.2007 р. №60) 
Джерело: дані Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 
 

Назва складової 

економічної безпеки
Вагові коефіцієнти

Енергетична 0,1324

Науково-технологічна 0,1183

Фінансова 0,1127

Продовольча 0,1108

Макроекономічна 0,1005

Інвестиційна 0,0939

Зовнішньоекономічна 0,0901

Демографічна 0,0836

Соціальна 0,0808

Виробнича 0,0769
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Додаток Д 

Таблиця 4 

Складові фінансової безпеки 

згідно Методики розрахунку рівня економічної безпеки України 

від 02.03.2007 р. 

 
Джерело: Методика розрахунку рівня економічної безпеки України, затверджена Наказом 

міністерства економіки України від 02.03.2007 р. ғ60 
 

 

 
Рис. 2. Інтегральний показник рівня фінансової безпеки України, % 

(згідно Методики розрахунку рівня економічної безпеки України, 

затвердженої Наказом міністерства економіки України від 02.03.2007 р. №60) 
Джерело: дані Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 
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Додаток Е 

 

Таблиця Е1 

Складові економічної безпеки 

згідно Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної 

безпеки України від 29.10.2013 р. 

 

 
 

Джерело: Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України, 

затверджені Наказом міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29.10.2013 р. ғ1277 
 

 

 

Таблиця Е2 

Складові фінансової безпеки 

згідно Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної 

безпеки України від 29.10.2013 р. 

 

  
 

Джерело: Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України, 

затверджені Наказом міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29.10.2013 р. ғ1277 
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Додаток Ж 

 

Таблиця 5 

Державний та гарантований державою борг України 

станом на 31.12.2014 р. 
          млрд. од. 

 
 
Джерело: дані Міністерства фінансів України 
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Додаток З 

 

 

 
 

Рис. 3. Динаміка державного та гарантованого державою боргу України 
Джерело: дані Міністерства фінансів України 



 425 

 

Додаток К 

 

 

 
 

Рис. 4. Динаміка державного боргу України 
Джерело: дані Міністерства фінансів України 
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Додаток Л 

 

 

 
 

 

Рис. 5. Структура державного боргу України станом на 31.12.2014 р. 

в розрізі термінів погашення 
Джерело: дані Міністерства фінансів України 
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Додаток М 

 

 
 

Рис. 6. Структура державного боргу України станом на 31.12.2014 р. 

в розрізі валют погашення 
Джерело: дані Міністерства фінансів України 
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Додаток Н 

 

 
 

Рис. 7. Структура державного боргу України станом на 31.12.2014 р. 

за видами відсоткових ставок 
Джерело: дані Міністерства фінансів України 
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Додаток П 

Таблиця 6 

Аналіз динаміки ціни активу 
День 

торгів 

Ціна 

закриття 

Відносна зміна ціни за відповідну кількість днів, % 

1 2 3 5 10 

0 50      

1 50,16 0,32     

2 50,06 -0,19936 0,12    

3 49,72 -0,67918 -0,87719 -0,56   

4 49,28 -0,88496 -1,55813 -1,75439   

5 49,34 0,121753 -0,76428 -1,43827 -1,32  

6 49,48 0,283745 0,405844 -0,4827 -1,35566  

7 49,8 0,646726 0,932306 1,055195 -0,51938  

8 49,8 0 0,646726 0,932306 0,160901  

9 50,25 0,903614 0,903614 1,556184 1,968344  

10 50,26 0,0199 0,923695 0,923695 1,864613 0,52 

11 50,82 1,114206 1,134328 2,048193 2,708165 1,315789 

12 51,09 0,531287 1,651413 1,671642 2,590361 2,057531 

13 51,39 0,587199 1,121606 2,248309 3,192771 3,358809 

14 51,03 -0,70053 -0,11744 0,413223 1,552239 3,551136 

15 50,53 -0,97982 -1,67348 -1,0961 0,537207 2,411836 

16 50,21 -0,63329 -1,6069 -2,29617 -1,20031 1,475344 

17 49,61 -1,19498 -1,8207 -2,78268 -2,89685 -0,38153 

18 49,5 -0,22173 -1,41406 -2,03839 -3,67776 -0,60241 

19 48,58 -1,85859 -2,07619 -3,24637 -4,8011 -3,32338 

20 48,28 -0,61754 -2,46465 -2,68091 -4,4528 -3,93951 

21 48,25 -0,06214 -0,67929 -2,52525 -3,9036 -5,05706 

22 48,49 0,497409 0,434963 -0,18526 -2,25761 -5,08906 

23 48,59 0,206228 0,704663 0,642088 -1,83838 -5,44853 

24 47,87 -1,48179 -1,27861 -0,78756 -1,46151 -6,19244 

25 48,51 1,336954 -0,16464 0,041246 0,476388 -3,99763 

26 48,03 -0,98949 0,334239 -1,1525 -0,45596 -4,34176 

27 47,73 -0,62461 -1,60792 -0,29246 -1,56733 -3,78956 

28 47,82 0,188561 -0,43723 -1,42239 -1,58469 -3,39394 

29 48,24 0,878294 1,06851 0,437227 0,772927 -0,69988 

30 48,47 0,476783 1,359264 1,550388 -0,08246 0,393538 

31 49,14 1,382298 1,865672 2,760351 2,311056 1,84456 

32 49,61 0,956451 2,35197 2,839967 3,938823 2,309755 

33 49,48 -0,26204 0,691901 2,083763 3,471351 1,831653 

34 50,32 1,697656 1,431163 2,401302 4,311774 5,118028 

35 50,54 0,437202 2,14228 1,874622 4,270683 4,184704 

36 50,8 0,514444 0,953895 2,667745 3,378103 5,767229 

37 50,97 0,334646 0,850811 1,291733 2,741383 6,788184 

38 51,47 0,980969 1,318898 1,840127 4,021827 7,63279 

39 52,36 1,729163 2,727094 3,070866 4,054054 8,54063 

40 52,02 -0,64935 1,068584 2,060035 2,928374 7,324118 

41 52,36 0,653595 0 1,729163 3,070866 6,552707 

42 52,43 0,13369 0,788158 0,13369 2,86443 5,684338 

43 52,2 -0,43868 -0,30558 0,346021 1,418302 5,497171 
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Продовження таблиці 6 
44 52,52 0,613027 0,171657 0,305577 0,305577 4,372019 

45 53,47 1,808835 2,43295 1,983597 2,787389 5,797388 

46 53,22 -0,46755 1,332826 1,954023 1,642475 4,76378 

47 53,33 0,206689 -0,26183 1,54227 1,716574 4,630175 

48 52,75 -1,08757 -0,88313 -1,34655 1,05364 2,486886 

49 52,28 -0,891 -1,96887 -1,76625 -0,45697 -0,15279 

50 52,28 0 -0,891 -1,96887 -2,22555 0,499808 

51 52,9 1,185922 1,185922 0,28436 -0,60128 1,031322 

52 52,91 0,018904 1,20505 1,20505 -0,78755 0,915506 

53 52,63 -0,5292 -0,5104 0,669472 -0,22749 0,823755 

54 53,29 1,254038 0,718201 0,73724 1,931905 1,466108 

55 52,48 -1,51998 -0,28501 -0,8127 0,382555 -1,85151 

56 53,01 1,009909 -0,52543 0,722022 0,20794 -0,39459 

57 53,05 0,075457 1,086128 -0,45037 0,2646 -0,52503 

58 52,58 -0,88596 -0,81117 0,190549 -0,095 -0,32227 

59 52,67 0,171168 -0,71631 -0,64139 -1,16345 0,745983 

60 53,09 0,797418 0,969951 0,075401 1,162348 1,54935 

61 52,91 -0,33905 0,455667 0,627615 -0,18864 0,018904 

62 52,67 -0,4536 -0,79111 0 -0,71631 -0,4536 

63 52,67 0 -0,4536 -0,79111 0,171168 0,076002 

64 52,66 -0,01899 -0,01899 -0,4725 -0,01899 -1,18221 

65 52,27 -0,7406 -0,75945 -0,75945 -1,54455 -0,40015 

66 52,08 -0,3635 -1,10141 -1,12018 -1,5687 -1,75439 

67 51,38 -1,34409 -1,7027 -2,43069 -2,44921 -3,14797 

68 51,78 0,778513 -0,57604 -0,93744 -1,68977 -1,52149 

69 51,42 -0,69525 0,077851 -1,26728 -2,35473 -2,37327 

70 50,9 -1,01128 -1,6995 -0,93422 -2,62101 -4,12507 
 

Середня 

величина 

абсолютних 

значень відносної 

зміни ціни за 

відповідну 

кількість днів, % 

 

 

0,680837 

 

 

1,018854 

 

 

1,306972 

 

 

1,853881 

 

 

2,880215 

 

Джерело: складено автором 
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Додаток Р 

Таблиця Р1 

Загальні показники бюджетної безпеки України за 2009 – 2013 рр. 

 
Джерело: Тимошенко О. Основні напрями зміцнення фінансової безпеки України / 

О. В. Тимошенко // Проблеми економіки. Ғ 2014. Ғ ғ 2. Ғ С. 157. 
 

Таблиця Р2 

Загальні показники боргової безпеки України за 2009 – 2013 рр. 

 
Джерело: Тимошенко О. Основні напрями зміцнення фінансової безпеки України / 

О. В. Тимошенко // Проблеми економіки. Ғ 2014. Ғ ғ 2. Ғ С. 158. 
 

Таблиця Р3 

Загальні показники податкової безпеки України за 2009 – 2013 рр. 

 
* з урахуванням внесків до державного соціального фонду 
 

Джерело: Тимошенко О. Основні напрями зміцнення фінансової безпеки України / 

О. В. Тимошенко // Проблеми економіки. Ғ 2014. Ғ ғ 2. Ғ С. 158. 
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Додаток С 

 

Таблиця С1 

Загальні показники валютної та грошово-кредитної безпеки України 

за 2009 – 2013 рр. 

 
Джерело: Тимошенко О. Основні напрями зміцнення фінансової безпеки України / 

О. В. Тимошенко // Проблеми економіки. Ғ 2014. Ғ ғ 2. Ғ С. 159. 
 

Таблиця С2 

Загальні показники банківської безпеки України за 2009 – 2013 рр. 

 
Джерело: Тимошенко О. Основні напрями зміцнення фінансової безпеки України / 

О. В. Тимошенко // Проблеми економіки. Ғ 2014. Ғ ғ 2. Ғ С. 156. 
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Додаток Т 
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Рис. Т1. Зв’язок антикорупційної стійкості країн з офіційним рівнем 

безробіття у 2012 р. 
Джерело: складено автором за даними Світового банку та організації Transparency International 
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Рис. Т2. Зв’язок антикорупційної стійкості країн з офіційним рівнем 

безробіття у 2012 р. (в країнах з низьким рівнем корупції) 
Джерело: складено автором за даними Світового банку та організації Transparency International 
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Додаток Т (продовження) 
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Рис. Т3. Зв’язок антикорупційної стійкості країн з офіційним рівнем 

безробіття у 2012 р. (в країнах з високим рівнем корупції) 
Джерело: складено автором за даними Світового банку та організації Transparency International 
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Додаток У 
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Рис. У1. Зв’язок антикорупційної стійкості країн з офіційним рівнем 

безробіття у 2013 р. 
Джерело: складено автором за даними Світового банку та організації Transparency International 
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Рис. У2. Зв’язок антикорупційної стійкості країн з офіційним рівнем 

безробіття у 2013 р. (в країнах з низьким рівнем корупції) 
Джерело: складено автором за даними Світового банку та організації Transparency International 
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Додаток У (продовження) 
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Рис. У3. Зв’язок антикорупційної стійкості країн з офіційним рівнем 

безробіття у 2013 р. (в країнах з високим рівнем корупції) 
Джерело: складено автором за даними Світового банку та організації Transparency International 
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Додаток Ф 
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Рис. Ф1. Зв’язок антикорупційної стійкості країн з ВВП на душу 

населення у 2012 р. 

 

Рис. Ф2. Зв’язок антикорупційної стійкості країн з ВВП на душу 

населення у 2013 р. 
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Додаток Х 
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Рис. Х1. Динаміка фондового індексу Dow Jones 

перед Великою депресією, підчас та після неї 
Джерело: побудовано автором на основі даних інформаційної служби YAHOO!FINANCE 

[Електронний ресурс] // Інформаційна служба YAHOO!FINANCE : [сайт] Ғ Режим доступу : 

http://finance.yahoo.com. 
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Додаток Х (продовження) 
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Рис. Х2. Динаміка фондового індексу NASDAQ 

перед фондовим бумом інтернет-компаній, під час та після нього 
Джерело: побудовано автором на основі даних інформаційної служби YAHOO!FINANCE 

[Електронний ресурс] // Інформаційна служба YAHOO!FINANCE : [сайт] Ғ Режим доступу : 

http://finance.yahoo.com. 
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Додаток Х (продовження) 
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Рис. Х3. Динаміка фондового індексу ПФТС 
Джерело: побудовано автором на основі даних Фондової біржі ПФТС [Електронний ресурс] // 

Фондова біржа ПФТС : [сайт]. Ғ Режим доступу : http://www.pfts.com/uk/trade-results. 
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Рис. Ц1. Прогнозування моменту краху фінансової піраміди МММ-2011 
Джерело: побудовано автором на основі даних сайту Сергія Мавроді [Електронний ресурс] // 

МММ : [сайт]. Ғ Режим доступу : http://sergey-mavrodi.com. 
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Додаток Ц (продовження) 
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Рис. Ц2. Оцінка загрози формування фінансової піраміди у сфері 

страхування життя в Україні 
Джерело: побудовано автором на основі даних Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг 
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Додаток Ц (продовження) 
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Рис. Ц3. Оцінка загрози формування фінансової піраміди 

у сфері недержавного пенсійного забезпечення в Україні 
Джерело: побудовано автором на основі даних Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг 
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Додаток Ц (продовження) 
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Рис. Ц4. Оцінка динаміки ціни долара США у гривнях протягом лютого-

березня 2015 р. на предмет наявності фінансової піраміди 
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