
А

2í2009 Стратегічна панорама 115

Актуальність проблеми зумовлюється форму+
ванням в Україні відкритої ринкової економіки
та посиленням впливу на неї світових економіч+
них криз. В адміністративно+командній систе+
мі управління вплив економічних криз змен+
шувався за рахунок централізованого управ+
ління ресурсами, використання екстенсивних
факторів розвитку, нейтралізації зовнішніх
впливів. За сучасних умов система економічної
безпеки України має враховувати складну
взаємодію чинників, що призводять до виник+
нення негативних і позитивних кумулятивних
ефектів. Настання кризи і вихід з неї спри+
чиняється сукупністю багатьох внутрішніх
і зовнішніх факторів. Відомий дослідник еко+
номічних циклів Г. Хаберлер підкреслював, що
економічний цикл, котрий захоплює майже всі
сфери господарської системи, неможливо
пояснити за допомогою якого+небудь одного
фактора [1].

Слід додати, що складніші економічні системи,
відповідно, піддаються впливу більшої кількос+
ті чинників, що призводять до циклічних коли+
вань. Тому під час кризи постає необхідність
спростити зв’язки у складній системі, по мож+
ливості, ізолюватися від зовнішнього середови+
ща. Наприклад, у США для стимулювання
економіки під час кризи 2008–2009 рр. до анти+

кризового плану було внесено пункт «купуйте
американське». Зокрема, при проведенні буді+
вельних робіт, фінансованих з бюджету, пе+
редбачалося використання металопродукції
і промтоварів, вироблених тільки у США. Не+
складні системи, слабко інтегровані до систем
вищого рівня, менше потерпають від кризи,
якщо їм вдається завчасно розпізнати симпто+
ми кризи та відреагувати на її виклики, покла+
даючись переважно на власні ресурси.

Отже, численні фактори, що викликають цик+
лічні коливання, мають динамічні ланцюгові
взаємозв’язки (прямі і зворотні). Вивчати по+
дібні зв’язки необхідно з метою виявлення ка+
налів накопичення кризових симптомів та інди+
кації схем розповсюдження криз у територіаль+
ному, часовому і га+
лузевому вимірах.
Таким чином мож+
на відчути момент,
коли позитивна
синергетика, яка
щойно живила еко+
номічну систему
і сприяла її розвит+
ку, перетворюється
на негативну через швидке поширення кризи
в системі.
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Здатність простежити ланцюгові зв’язки та ха+
рактер взаємовпливу чинників по всьому лан+
цюгу взаємозалежних економічних явищ і про+
цесів схожа на мистецтво гри у шахи, яке дає
змогу бачити на багато кроків уперед. Передба+
чення можливих витоків, шляхів і швидкості
розповсюдження кризових явищ сприяє
завчасному усуненню їх причин, запобіганню
руйнівним наслідкам кризи. У зв’язку з цим
антикризова політика має грунтуватися на тео+
ретичних положеннях прогностики, синерге+
тики, системної динаміки. 

Прогнозування розвитку економічної кризи
має суттєві особливості. Теорія прогностики
[2, 3] передбачає такі види прогнозів: інерцій+
ний, що базується на ретроспективних статис+
тичних трендах, та нормативний, що ґрун+
тується на експертних уявленнях про шляхи
нормалізації стану системи. Інерційне прогно+
зування кризових явищ має пасивний харак+
тер, воно лише дає уявлення про чинники
кризи і характер їх взаємодії. Нормативне ж
прогнозування розвитку кризи має бути актив+
ним, оскільки експерти зобов’язані виявити
або генерувати фактори, що забезпечать злам
кризових тенденцій у напрямі економічного
підйому. За широкого кола публікацій з прог+
нозування соціально+економічного й науково+
технічного розвитку досить мало уваги приді+
ляється прогнозуванню криз, хоча ритм їх
настання останнім часом почастішав. 

Синергетика як наука вивчає закономірності
отримання системного ефекту. Макроекономіч+
на синергетична система формується у процесі
взаємодії макроринків, кон’юнктура яких може
бути сприятливою або несприятливою для роз+
витку національної економіки. Глобалізація
призводить до виникнення глобальної синер+
гетичної системи, що складається з «центру»
і «периферії». Зі збільшенням ступеня нерівно+
мірності розвитку країн загострюються проти+
річчя між ними, а національна економіка
постійно піддається дестабілізуючим впливам.
Проблема отримання синергетичного ефекту ви+
світлюється у багатьох наукових роботах.
Методи математики і моделювання, що вперше
застосовані в економіці [4, 5, 6], були достатньо
ефективними для планування поведінки окре+
мих людей або невеликих груп у випадку висо+
кої гомогенності членів груп. За допомогою
макроекономічного моделювання вивчалися су+
купні результати діяльності великих груп [7, 8]. 

Можливості отримання синергетичних ефектів
на макрорівні досліджували Р. Коуз, Д. Норт,
М. Олсон, О. Уильямсон [9, 10, 11, 12]. Так,
Д. Норт пояснює, що конкуренція не завжди
сприяє усуненню неефективних інститутів. По+
перше, у їх збереженні може бути зацікавлена
держава, якщо це забезпечує високі доходи
казни. По+друге, неефективні інститути мо+
жуть лобіюватися потужними політичними
групами. По+третє, ефективніші «правила гри»
не затребуються, якщо їх введення потребує
значних вкладень. Отже, традиційні інститути
можуть завести суспільство на шлях, з якого
важко звернути. 

Роль синергетики у соціальних системах, меха+
нізм синергетичних ефектів розглядали у своїх
працях Г. Хакен, В. Занг, А. Назаретян [13, 14,
15, 16]. Зокрема, Назаретян А. виокремлює
«вектори еволюції» (зростання технологічної,
організаційної та інтелектуальної складності,
здібностей і екологічних обмежень). У сформу+
льованому ним законі техно+гуманного балансу
наголошується на тому, що зростання виробни+
чо+технологічної агресії має врівноважуватися
більш досконалими механізмами збереження
суспільства [15]. Він також стверджує, що зни+
ження ентропії в одному місці можливо лише
за рахунок зростання ентропії (деградації)
в іншому [16].

Інституціональні теорії, що засвідчують наяв+
ність як негативних, так і позитивних кумуля+
тивних ефектів від взаємодії різноманітних
інституцій не враховуються в антикризовій
політиці України. Навпаки, тривалий час має
місце неузгодженість дій різних гілок влади та
інших інституцій.

Викликають інтерес праці у сфері системної ди+
наміки, ситуаційного управління й дискретно+
го математичного моделювання таких авторів,
як Т. Сааті, Дж. Форрестер, Д. Робертс, Д. По+
спєлов [17, 18, 19, 20]. Так, Т. Сааті розробив
метод аналітичних мереж – новий підхід до
аналізу складних рішень, в яких можуть бути
враховані взаємозалежності між критеріями,
альтернативами та іншими елементами систе+
ми. Модель системної динаміки Дж. Форресте+
ра побудована на основі авторського методу
вивчення складних систем з нелінійними зво+
ротними зв’язками, що дало йому можливість
поступово перейти від моделей промислових та
урбанізованих систем до моделювання
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глобальної макросистеми. Форрестер виокрем+
лював такі чинники, що, на його погляд, най+
більше впливають на глобальну макросистему:
швидке зростання населення, індустріалізація
і пов’язане з нею промислове зростання; неста+
ча продовольства; зростання відходів вироб+
ництва; нестача ресурсів. Д. Робертс обґрунту+
вав методи вирішення прямої і зворотної задач
на основі керованої моделі (графа). Пряма
задача полягає у визначенні вектора стану сис+
теми при заданому векторі управління, зворот+
на задача – у пошуку початкового вектора
управляючих чинників при заданому векторі
цілей. Рішення зворотної задачі вказує, які
фактори слід задіяти для управління, наскіль+
ки та у який бік має змінитися кожен з них.

Зазначимо, що ці теоретичні положення поки
що не залучені достатньою мірою для обґрунту+
вання антикризових програм в Україні. 

Дану статтю присвячено застосуванню синерге+
тичного підходу у системах забезпечення
економічної безпеки держави через врахування
динамічних взаємозв’язків між елементами
цієї системи. Зокрема, розглядаються мож+
ливості застосування синергетичних концепцій
у процесі оцінки рівня економічної безпеки, по+
яснення причин руйнування економічних
систем, обґрунтування шляхів отримання си+
нергетичного ефекту в процесі антикризового
управління в економіці, визначення завдань
антикризової політики держави. 

Кризи охоплюють різні сфери життя суспільст+
ва і пов’язані між собою. Криза є об’єктивною
складовою економічного циклу, її ознаки завж+
ди присутні або у системі загалом, або у її еле+
ментах. В Україні склалася комбінація кількох
видів криз, що спричинені технологічним
відставанням, критичним зношенням фондів,
диспропорціями у фінансовій сфері.

Система забезпечення економічної безпеки дер+
жави належить до класу складних систем. Її
складність зумовлює необхідність розподілен+
ня функцій управління між багатьма держав+
ними, громадськими і приватними структура+
ми. Узгоджені дії цих структур приводять до
позитивного синергетичного ефекту. Відсут+
ність координації функцій, спрямованих на
підвищення рівня економічної безпеки, може
призводити до критичного збігу негативних
обставин і негативного синергетичного ефекту.

Складність системи забезпечення економічної
безпеки держави змушує враховувати зв’язки
між усіма її елементами (інституціями, регіо+
нами, галузями та ін.).

Наприклад, ланцюгові зв’язки між галузями
економіки чітко виявилися під час кризи
в українській економіці у 2008 – 2009 рр. Кри+
зові явища почалися у серпні 2008 р. з падін+
ням експорту чорних металів, з лагом в один
місяць (у вересні) розпочалося зниження реа+
лізації продукції видобувної промисловості,
у жовтні зазнали скорочення галузі машинобу+
дування, будівництва та металургії. Це призве+
ло до падіння темпів ВВП наприкінці 2008 р.
Зовнішні чинники спаду виробництва – зни+
ження попиту на металургійну продукцію на
світових ринках через світову економічну кри+
зу, зниження попиту на автомобілі й інші
транспортні засоби. Внутрішні чинники нега+
тивних явищ у вітчизняній економіці – припи+
нення кредитування будівництва через світову
економічну кризу, ризик девальвації гривні та
зростання облікових ставок, зниження обсягів
активів через їх виведення іноземними мате+
ринськими компаніями з України. 

Під час «ринкових провалів» і виникнення еко+
номічних криз важливо виявити найвразливі+
ші місця економіки, недоліки ринкового та дер+
жавного менеджменту, що призвели до кризи.
Для напрацювання досвіду виходу з кризи,
а цей досвід є специфічним для кожної країни,
також необхідно чітко усвідомити, які дії
сприяли подоланню кризових явищ і зафіксу+
вати ефективні алгоритми антикризових дій. 

Найважливішими задачами антикризової полі+
тики держави і всієї теорії антикризового
управління можна вважати такі:

• виявлення множини чинників, що призво+
дять до кризових явищ;

• систематизація ланцюгових взаємозв’язків
між чинниками;

• побудова мережі ланцюгових взаємозв’язків;

• вивчення динаміки ланцюгових взаємозв’яз+
ків, що посилюють чи пригнічують енергію
впливу первинного фактора з метою виявлення
закономірностей виникнення негативних і по+
зитивних кумулятивних ефектів.
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Синергетичні ефекти слід враховувати під час
аналізу стану й оцінки рівня економічної без+
пеки.

Так, на етапі аналізу стану і оцінки рівня інвес+
тиційної безпеки можна використати підхід
Дж. Кейнса [13] щодо взаємозв’язку між при+
ростом інвестицій і приростом ВВП. Введений
в економічний обіг Дж. Кейнсом мультиплика+
тор інвестицій (М) припускає, що приріст за+
гальної суми інвестицій приводить до приросту
доходу, пов’язаного з цими інвестиціями, на су+
му, котра в М раз перевищує приріст інвестицій.

Аналіз динамічних рядів відповідних макропо+
казників в Україні свідчить про їх високу ко+
реляцію (коефіцієнт кореляції дорівнює 0,86),
однак і про те, що інвестиції, на жаль, не дають

віддачі, яка відповідала б припущенню Кейнса
(рис. 1, табл. 1). 

Для оцінки рівня експортно+імпортної безпеки
важливо враховувати всю сукупність показни+
ків зовнішньої торгівлі, виявити їх взаємозв’я+
зок і характер синергетичного ефекту. Серед
показників зовнішньої торгівлі найменш
дослідженими в Україні є показники умов
зовнішньої торгівлі. Умови торгівлі залежать
від структури експорту та імпорту і зміни цін
на експортовану та імпортовану продукцію.
Погіршення умов торгівлі призводить до змен+
шення валютних надходжень у країну, нега+
тивно впливає на її платіжний баланс. 

У 1996 – 1999 рр. кон’юнктура світових товар+
них ринків сприяла поліпшенню умов торгівлі
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Таблиця 1

Співвідношення показників приросту ВВП та інвестицій в Україні 
(у порівнянних цінах)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Індекси ВВП до попереднього року 1,059 1,092 1,052 1,096 1,211 1,207 1,073 1,076

Індекс інвестицій в основний
капітал до попереднього року 

1,144 1,208 1,089 1,313 1,028 1,019 1,190 1,298

Рівень інвестиційної безпеки, % 13,9 16,0 16,5 19,1 21,9 21,1 23,0 26,4

Мультиплікатор інвестицій (М) 0,93 0,90 0,97 0,83 0,87 1,01 0,90 0,83

Рис. 1. Приріст ВВП та інвестицій в основний капітал в Україні, %
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України з іншими країнами. Динаміка індексу
умов торгівлі (відношення індексу ціни експор+
ту до індексу ціни імпорту) була позитивною,
що сприяло стабілізації економіки України. 

У 1998 – 2000 рр. індекс умов торгівлі був біль+
ше одиниці, що свідчить про поліпшення умов
зовнішньої торгівлі, коли товари продаються
дорожче, ніж купуються. Але з 2000 р. розпоча+
лася негативна тенденція до зниження індексу,
значення якого вже 2006 р. знизилося до макси+
мально низького рівня – 0,84. У 2007 р. значен+
ня індексу дещо підвищилося до 1,02 через зрос+
тання світових цін на металургійну продукцію. 

Тенденція до погіршення індексу умов торгівлі
в 2000 – 2006 рр. збігається з тенденцією змен+
шення коефіцієнта покриття експортом імпор+
ту (табл. 2).

Існує диспаритет ціни українського експорту та
ціни українського імпорту. Це означає, що за+
галом ціна імпорту вища, ніж ціна експорту
(2005 р. – у 1,35 разу; 2006 р. – у 1,6 разу,
2007 р. – у 1,56 разу) (табл. 3).

Диспаритет виникає через низьку частку в екс+
порті продукції галузей нових технологічних
укладів. Частка сировинних товарів у 1996 р.

Таблиця 2

Результативність зовнішньої торгівлі України*

Роки

1997 1998 1999 2000 2006 2007

Індекс умов торгівлі 0,97 1,02 1,22 1,01 0,84 1,02

Коефіцієнт покриття експортом імпорту 1,02 1,02 1,17 1,2 0,94 0,89

*Розраховано за: Зовнішня торгівля України товарами та послугами. Т.1, Т.3. Стат. зб. /
Держкомстат України. – К., 1997–2000, 2005–2007.

Таблиця 3

Ціни в зовнішній торгівлі України, дол. США за 1 т*

Роки

2005 2006 2007

Ціна експорту товарів 281 311 390

Ціна імпорту товарів 381 498 607

*Розраховано за: Зовнішня торгівля України товарами та послугами. Т. 3. Стат. зб. /
Держкомстат України. – К., 2005–2007.

Таблиця 4

Частка сировинних товарів у експорті товарів, %*

Роки

2003 2004 2005 2006 2007 1 півр. 2008

Чорні метали 29,2 33,0 33,5 34,0 34,0 38,2

Вироби з чорних металів 4,7 4,4 5,4 6,2 5,9 5,1

Енергетичні матеріали 11,9 10,4 9,8 6,7 5,3 6,2

Руди, шлаки та зола 2,3 2,1 3,0 2,4 2,2 3,0

Зернові культури 1,7 2,6 4,0 3,5 1,6 3,1

Усього 49,8 52,5 55,7 52,8 49,0 55,6

* Розраховано за: Зовнішня торгівля України. Стат. зб. /Держкомстат України. – К., 2008. –
108 с. – http://www.ukrstat.gov.ua/
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становила 29,8%, у 2004 р. – 52,5 %, у 2005 р. –
55,7%, у 2006 р. – 52,8%, у 2007 р. – 49,0%,
у 1 півріччі 2008 р. – 55,6% товарного експор+
ту (табл. 4). 

У світовому експорті частка сировинної про+
дукції є на порядок нижчою. Водночас частка
продукції машинобудування та приладобуду+
вання, тобто продукції з великою часткою дода+
ної вартості, в світовому експорті становить
близько 40%, тоді як в експорті України:
1996 р. – 14,6%, 2004 р. – 17,3%, 2005 р. –
13,5%, 2006 р. – 14,5%, 2007 р. – 17,2%,
у І півріччі 2008 р. – 16,1%.

Отже, експорт в Україні зростає переважно за
рахунок цінового фактора. А умови торгівлі
для України, яка експортує переважно сиро+
винні види продукції та імпортує готову про+
дукцію, погіршуються. В обмін на однаковий
обсяг імпортованої продукції країна змушена
щорічно збільшувати обсяг експорту сировин+
ної продукції, що ускладнюється в умовах
світових фінансових криз, які періодично по+
вторюються, і через необмежений вплив моно+
полій на світові товарні ринки. 

Негативні синергетичні ефекти, що виникають
через недотримання пропорцій у системі забез+
печення економічної безпеки, можуть призво+
дити до обвального (ефект доміно) руйнування
економічних систем. При виявленні причин різ+
кого погіршення ситуації слід враховувати збіг
обставин і загроз зовнішнього і внутрішнього ха+
рактеру. Ситуація вважається небезпечною не
тоді, коли постає загроза, а тоді, коли система не
готова до змін, не має імунітету (є внутрішньо
слабкою) або механізмів відвернення загроз
(антикризової політики, інструментів, теорети+
ко+методологічного забезпечення, інституцій). 

Розрізняють еволюцію прогресивну, що перед+
бачає свідомий рух від нижчого до вищого,
і еволюцію адаптивну, яку скеровує зовнішнє
середовище [21]. На жаль, економіка України
піддається зовнішнім впливам на шкоду влас+
ним інтересам. Тобто наш рух поки що можна
назвати адаптивним, а не прогресивним. Звідси
випливають усі екзогенні загрози, які ми
сприймаємо разом з тим образом життя, що нам
нав’язується, чи добровільно як зразок, який
таким насправді не є.

Економічний світ виткано із суперечностей, ви+
кликаних розбіжностями в інтересах господа+

рюючих суб’єктів, геополітичними амбіціями
держав та їх регіональних об’єднань. Взаємодія
держав може бути тривалою й ефективною
лише за гармонізації економічних інтересів
партнерів. Розривання коопераційних зв’язків
дещо пояснює ту ситуацію, у якій опинилася
Україна. Феномен криз, що виникають за масо+
вого розірвання коопераційних зв’язків,
описав ще О. Богданов [22]. Він виокремлював
«кризу роз’єднання» і «кризу з’єднання». При+
чиною загальної кризи була також надмірна
концентрація виробництва з часів СРСР за
жорсткої спеціалізації підприємств, відсут+
ність можливості вибору постачальників, збої
всієї економіки за ремонту якого+небудь з під+
приємств+монополістів.

Розвинуті країни використовують механізми
перенесення кризової стадії циклів в економіч+
но залежні від них країни. Йдеться про те, що
внаслідок антикризової політики розвинутих
країн в їхній економіці зменшується глибина
і тривалість криз, натомість у менш розвину+
тих кризи іноді стають невиправдано глибоки+
ми і тривалими. Синхронність цих подій дає
можливість говорити про трансфер криз [23]. 

Трансфер кризи (кризової ситуації) – це свідомі
дії однієї країни стосовно іншої, що загрожують
останній невиправдано глибокими і тривалими
кризами; зниженням конкурентоспроможності
національної економіки і звуженням присут+
ності на ринках; погіршенням підприємниць+
кого та інвестиційного клімату; деградацією
соціальної та екологічної ситуації. Ланцюговий
трансфер криз спостерігається в разі послідов+
ного (ланцюгового) перенесення криз з більш
розвинутих у менш розвинуті країни і передба+
чає взаємодію більш ніж двох країн. 

При здійсненні антикризового управління слід
враховувати посилення експансії окремих країн
на нашому ринку. Розвинуті країни для закріп+
лення своїх конкурентних переваг здійснюють
«трансфер криз» у залежні країни (рис. 2), що
забезпечується такими механізмами [23]: тиск
через міжнародні фінансові організації; експорт
застарілих продуктів і технологій; недобросовіс+
на поведінка іноземних інвесторів; викачування
природних ресурсів; поглинання незахищених
інтелектуальних продуктів; диспаритет у тор+
гівлі високотехнологічними товарами.

Чинять тиск на економіку України іноземні
ТНК, що полягає у таких діях:
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• монополізація цілих галузей вітчизняної
економіки;

• набуття контролю над підприємствами+кон+
курентами;

• згортання виробництва з метою переведення
його за кордон;

• придбання підприємства виключно заради
«ноу+хау»;

• купівля підприємства з метою його перепро+
дажу;

• нав’язування підприємствам залежної
спеціалізації в рамках ТНК;

• скидання застарілих і екологічно небезпеч+
них технологій.

Трансфер криз, посилений іншими методами
антикризової політики розвинутих країн (аж до
військової підтримки), є джерелом багатьох
загроз безпеці інших країн. Досвід свідчить, що
глобалізаційні процеси розгортаються насампе+
ред між розвинутими країнами. Зміцнення
їхніх позицій відбувається переважно за раху+
нок нівелювання кризової стадії циклів, транс+
феру кризових факторів в інші країни,
скорочення витрат і зосередження на випуску
найдохіднішої наукомісткої продукції.

Трансфери криз мають обмеження, оскільки
настання кризи в будь+яких країнах зачіпає та+
кож інтереси розвинутих країн. Якщо країна+
постачальник сировини поринає у кризу – це
позначається й на вартості цієї сировини. Слаб+
ка платоспроможність споживачів на зовніш+
ніх ринках також не може задовольняти розви+
нуті країни. Отже, трансфер криз здійснюється
розвинутими країнами дозовано, оскільки
може викликати ефект бумеранга. Якщо відно+
сини між розвинутими і менш розвинутими
країнами будуються лише в площині виготов+
лювач високотехнологічної продукції – по+
стачальник сировини, загроза трансферу кризи
у менш розвинуту країну є дуже великою. 

На етапі формування програм кардинального
поліпшення ситуації (подолання кризи, пошук
точок «зростання») необхідно також враховува+
ти синергетичні підходи, наприклад, принцип
ланцюгової капіталізації галузей економіки,
сполучення інвестицій з інноваціями. 

Антикризове управління в економіці має здійс+
нюватися з урахуванням особливостей країни
(природних, соціально+економічних, правових,
інституціональних), а також із чітким
усвідомленням ситуації і зовнішніх загроз.
Слід з’ясувати з якою кризою або з якою комбі+
нацією криз маємо справу.
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Рис. 2. Трансфер криз
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Державне антикризове управління в економіці
має здійснюватися за такими етапами: прогноз
і моніторинг економічних циклів; діагностика
причин кризи, оцінка ступеня вразливості
окремих сфер економіки і ступеня впливу де+
стабілізуючих чинників; реалізація антикризо+
вих програм. 

Діагностика причин кризи має виявити, що ви+
кликало кризу: втрата конкурентних переваг,
потреба в оновленні основних фондів, коливан+
ня на фінансових ринках [24]. Суб’єктивними
причинами кризи можуть бути недоліки ме+
неджменту, інвестиційно+інноваційної і гро+
шово+кредитної політики. 

Вплив внутрішніх і зовнішніх загроз на со+
ціально+економічний розвиток визначається
системою індикаторів економічної безпеки. При
цьому економічна безпека держави розуміється
як сукупність умов, за яких країна здатна у дов+
гостроковому режимі задовольняти свої інтере+
си і потреби; генерувати інноваційні зрушення
в економіці; протистояти зовнішнім загрозам та
використовувати національні конкурентні
переваги у міжнародному поділі праці. Еконо+
мічна безпека вважається забезпеченою, якщо
показники не виходять за межі значень, прий+
нятних для держави за конкретних умов.

Необхідно зазначити, що пріоритети економіч+
ної безпеки держави можуть змінюватися
залежно від ситуації, що складається всередині
економіки і на міжнародній арені. Тому й гра+
ничні значення мають переглядатися залежно
від ситуації і перспектив розвитку економіки.

Розробка антикризових програм має здійсню+
ватися з урахуванням напрацьованого досвіду
і методичного інструментарію. 

Теорія систем і системного аналізу (ТССА)
комплексно використовує теорію ймовірнос+
тей, теорію ігор, теорію графів, теорію розкла+
дів, факторний аналіз та ін. Принципами сис+
темного аналізу є: цілісність (розглядання
системи як цілого); ієрархічність (підпорядку+
вання елементів у системі); структуризація, що
дає змогу аналізувати взаємозв’язки між еле+
ментами системи; множинність, що дозволяє
використовувати безліч моделей для опису
системи. За допомогою ТССА можна зробити де+
композицію системи економічної безпеки на
складові (інвестиційна, інноваційна, фінансова,

сировинна, енергетична, експортно+імпортна,
продовольча, воєнно+економічна, регіональна)
та вивчати їх різними методами з огляду на їх
особливості.

Теорія циклів – ідея Й. Шумпетера про трицик+
лічну схему, тобто про різні періоди коливання,
що відбуваються у ринковій економіці. Він на+
звав ці цикли іменами М. Кондратьєва, К. Жуг+
ляра і Дж. Китчина – вчених, що відкрили цик+
ли довжиною, відповідно, в п’ятдесят років,
десять і три. Останнім часом дедалі частіше
спостерігаються недосконалі цикли, траєкто+
рія яких деформована через перенесення їх
кризової стадії з розвинутих країн до економіч+
но залежних від них [23].

Теорія життєвого циклу продукту – теорія,
відповідно до якої кожен продукт проходить
цикл, що включає стадії впровадження, розши+
рення, зрілості і старіння (розроблена у 1966 р.
Р. Верноном).

Теорія запасів вивчає закономірності утворен+
ня запасів і виробляє рекомендації щодо опти+
мального управління ними. Запаси нівелюють
нерівномірність попиту, виробництва і поста+
чання.

Теорія катастроф використовує методи вирі+
шення диференціальних рівнянь і дослідження
нечітких множин і має численні прикладення.
Математично катастрофи описуються як стриб+
коподібні зміни, що виникають у вигляді рап+
тової відповіді системи на поступову зміну
зовнішніх умов.

Теорія ризиків використовується для прийнят+
тя рішень за умов невизначеності. Найбільшою
сферою її застосування є фінансова сфера, де
здійснюється управління ринковими і кредит+
ними ризиками. В основі теорії лежать поняття
ризику, його міри й ціни.

Теорія технологічного розриву доводить, що
розвиток торгівлі між країнами за однакових
чинників виробництва зумовлюється техноло+
гічними змінами. З огляду на те, що техноло+
гічні новини з’являються в одній країні, вона
набуває переваг перед іншими. В результаті ви+
никають технологічні розриви між країнами.

Факторний аналіз – один із видів комплексного
економічного аналізу, пов’язаний із пошуком
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і класифікацією чинників, що впливають на
економічні явища і процеси, з виокремленням
причинно+наслідкових зв’язків, які впливають
на зміну конкретних економічних показників.

Прогностика широко застосовується для нау+
кового обґрунтування стратегічного менедж+
менту. Прогнозування – це спосіб наукового
передбачення, в якому використовується нако+
пичений у минулому досвід і поточні припу+
щення щодо майбутнього. Результатом є
обґрунтоване судження про можливий стан
економіки в майбутньому, альтернативні шля+
хи й строки реалізації окремих програм. Зрозу+
міло, що в процесі визначення довгострокових
цілей і шляхів їх досягнення певну роль віді+
грають суб’єктивні чинники, водночас прогноз
спирається й на об’єктивні закономірності, що
виявилися в минулому.

Антимонопольне регулювання – комплекс еко+
номічних, адміністративних і правових захо+
дів, що забезпечують регулювання процесів
концентрації і монополізації виробництва
і сфери обігу, регулювання діяльності природ+
них монополій. Об’єктом антимонопольного
регулювання є також зовнішньоекономічна
діяльність, зокрема регулювання відкритості
ринку для іноземних конкурентів. Здійснюєть+
ся антимонопольне регулювання на основі
законодавства і спеціальних програм розвитку
конкурентного ринку.

Методи теорії прийняття рішень застосо+
вуються при порівнянні альтернатив. Рішення
полягає у побудові моделі вибору альтернативи
за певними критеріями. Особливістю прийнят+
тя рішень є врахування суб’єктивних суджень
особи, яка приймає рішення, при формалізації
характеристик альтернатив. Вибір альтернатив
здійснюється за такою послідовністю: ситуа+
ційний аналіз; ідентифікація проблеми й поста+
новка мети; пошук інформації; формування
альтернатив; формування критеріїв для оцінки
альтернатив; проведення оцінки; вибір найкра+
щої альтернативи; реалізація рішення; моніто+
ринг і оцінка результатів. Процес прийняття
рішень може належати до одного з типів задач:
прийняття рішень в умовах визначеності;
прийняття рішень в умовах ризику; прийняття
рішень в умовах невизначеності.

Особливості економіки України зумовлюють
специфічне поглиблення проблем економічної

безпеки. При розробці антикризової стратегії
слід враховувати такі особливості України, як
високий рівень «тінізації» економіки; техноло+
гічне відставання від розвинутих країн; високий
рівень ресурсо+ та енергоємності; слабкий розви+
ток фінансової системи; посилення негативних
тенденцій у демографічній сфері країни та ін.

У розвинутих країнах рівень освоєння анти+
кризових методів є значно вищим, що дає їм
можливість зменшувати глибину і тривалість
кризових стадій, натомість, як уже зазначало+
ся, у менш розвинутих кризи іноді стають
невиправдано глибокими й тривалими. Отже,
дуже важливим є чітке усвідомлення націо+
нальних економічних інтересів й адекватне
реагування на зовнішні загрози, що викли+
кають антикризові дії з боку інших країн. 

Основними загрозами економічній безпеці
України є [25]:

• падіння ВВП і послаблення науково+техніч+
ного потенціалу;

• критичний стан основних фондів у провідних
галузях економіки;

• недостатні темпи відтворення і структурні
деформації;

• критична залежність економіки від зовніш+
ніх ринків;

• нераціональна структура експорту;

• критичні обсяги державних зовнішнього
і внутрішнього боргів;

• небезпечна експансія іноземного капіталу
у стратегічних галузях;

• неефективність антимонопольної політики;

• критичний стан з продовольчим забезпечен+
ням населення;

• неефективність використання паливно+енер+
гетичних ресурсів;

• «тінізація» національної економіки;

• невідповідність економічних програм со+
ціальним пріоритетам;

• зростаюче науково+технологічне відставання;

• низька конкурентоспроможність продукції;
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• недосконалість захисту прав інтелектуальної
власності.

Найнадійнішим і природним шляхом подолан+
ня кризових ситуацій є інноваційний шлях.
Він дає можливість підвищити конкуренто+
спроможність економіки і зміцнити позиції
країни на світових ринках. Атакуюча іннова+
ційна стратегія може скоротити кризову стадію
циклу або навіть запобігти кризі. Місце країни
у світі дедалі частіше визначається якістю люд+
ського капіталу, станом освіти і науково+тех+
нічним прогресом. В Україні недофінансування
НДДКР і освіти, зниження інноваційної актив+
ності підприємств призводить до втрати конку+
рентних позицій.

Найбільший синергетичний ефект можна отри+
мати в разі забезпечення надійного мосту між
наукою і виробництвом, що включає: відбір
пріоритетних напрямів технологічного розвит+
ку, створення спеціалізованих фондів, розвиток
інноваційної інфраструктури, створення систе+
ми «технологічних коридорів», що забезпе+
чують просування наукових знань до ринку,
удосконалення нормативно+правової бази щодо
залучення в економічний оборот результатів
науково+технічної діяльності й захисту прав
інтелектуальної власності. Інтелектуальна
власність, створена за рахунок засобів держав+
ного бюджету, має на безоплатній основі переда+
ватися установам за умови, що ця інтелектуаль+
на власність буде використана для розвитку
національної економіки. Виконавці НДДКР,
розроблювачі технологій повинні надавати свою
інтелектуальну власність бізнесу в обмін на
гроші, що будуть витрачені на введення науко+
вих результатів у господарський оборот. 

Отже, в науково�технологічній сфері необхідні
такі заходи: 

• селективна підтримка сфери високих техно+
логій (аерокосмічна галузь, інформаційні тех+
нології і нанотехнології); створення замкнутих
технологічних циклів; розвиток потенціалу
наукомістких послуг;

• поєднання інвестицій з інноваціями; підви+
щення рівня витрат на НДДКР; активізація
патентно+ліцензійної діяльності, капіталізація
нематеріальних активів; інтеграція до світо+
вого науково+технічного простору, підвищення
рівня інтелектуалізації експорту;

• зменшення імпортної залежності щодо енер+
горесурсів, розвиток вітчизняного імпортоза+
мінного виробництва.

В інвестиційно�фінансовій сфері потрібні на+
ступні заходи: 

• поліпшення інвестиційного клімату (дієвий
захист інвесторів і прав власності, удоскона+
лення регуляторного і корпоративного законо+
давства, обмеження монополізму);

• системні заходи протидії нелегальному від+
пливу капіталів через вдосконалення правового
регулювання зовнішньоекономічної діяльності
і фінансового ринку;

• розвиток фондової торгівлі, інститутів ко+
лективного інвестування, поліпшення корпора+
тивної культури, створення єдиних стандартів
біржової торгівлі;

• забезпечення збалансованого розвитку бю+
джетної сфери, зокрема збільшення фінансо+
вих можливостей місцевих бюджетів;

• забезпечення стабільності національної
валюти;

• реформування податкової системи, зокрема
впровадження податку на нерухомість як міс+
цевого податку.

Для протидії «трансферу криз» необхідні сис+
темні заходи з недопущення імпорту застарілих
продуктів і технологій, розміщення небезпеч+
них виробництв, панування іноземних товарів,
послуг, технологій на внутрішньому ринку. 

Має бути створена система забезпечення на�
ціональної безпеки [Концепція (основи держав+
ної політики) національної безпеки України,
схвалена Постановою Верховної Ради України
від 16 січня 1997 року № 3/97+ВР] як організо+
вана державою сукупність суб’єктів: державних
органів, громадських організацій, посадових
осіб та громадян, об’єднаних цілями та зав+
даннями щодо захисту національних інтересів.
Діяльність щодо забезпечення національної
безпеки має бути прозорою і доступною для
контролю. Дії цієї системи слід узгоджувати на
всіх рівнях (глобальний, міждержавний, дер+
жавний, регіональний, мікрорівень, домогоспо+
дарство, особа).
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Нині на передній план висуваються проблеми
збалансування внутрішнього ринку.

Внутрішній ринок вважається захищеним за
умов виробництва власних конкурентоспро+
можних товарів, зменшення «тіньового» сек+
тору, перекриття контрабандних каналів.
Можливості квотування імпорту та інших форм
протекціонізму з набуттям Україною членства
в COT звужуються.

Проблемою внутрішнього ринку України є зрос�
тання цін. Інфляція з 2004 р. перевищує
рівень, прийнятий для офіційних розрахунків
(табл. 5). 

У 2007 р. споживчі ціни на продовольчі товари
зросли на 22,9% (з них на продукти харчуван+
ня – на 24,7%), непродовольчі товари – на
6,0% (з них на паливо і мастила – на 36,2%).

Інфляцію провокує штучне накачування плато+
спроможного попиту та неспроможність вітчиз+
няного виробництва його задовольнити (табл. 6).

Основними чинниками зростання доходів насе+
лення є: 

різкі сплески соціальних бюджетних видатків
(приріст соціальних бюджетних видатків
2004 р. становив 49,1%, 2005 р. – 106,8%,
2006 р. – 3,7%, за 11 міс. 2007р. – 16,1%.);

деформація структури доходів населення (у січ+
ні – листопаді 2007 р. соціальні виплати стано+
вили 38,2% доходів населення, зарплата –
42,6%);

необґрунтоване перевищення рівня зарплати над
рівнем продуктивності праці (співвідношення
між середньомісячною зарплатою і середньомі+
сячним ВВП на одного зайнятого економічною
діяльністю в Україні у 2007 р. становило 1:2,10,
тоді як у Польщі – 1:2,65; у Чехії – 1:2,76).

Причиною дисбалансу між попитом і пропози+
цією є перевищення темпів зростання доходів
населення над темпами зростання виробницт+
ва. У 2003 – 2007 рр. середньорічні темпи при+
росту промислового виробництва (109,6%)
відстають від середньорічних темпів зростання
доходів населення (115,8%). При збільшенні
доходів населення значна частина споживчих
витрат припадає на придбання товарів та по+
слуг (табл. 7).

Таблиця 5

Порівняння прогнозованих і фактичних рівнів інфляції,% *

2004 2005 2006 2007

Прогнозований рівень 6,3 9,8 8,7 7,5

Фактичне значення 12,3 10,3 11,6 16,6

* Складено за даними Держкомстату. – http://www.ukrstat.gov.ua/

Таблиця 6

Динаміка доходів населення України*

2003 2004 2005 2006 2007

ВВП (у порівнянних цінах), у % до попереднього року 109,6 112,1 102,7 107,3 107,3

Реальний дохід населення, у % до попереднього року 109,1 119,6 123,9 113,4 112,8

Видатки зведеного бюджету на соціальний захист та
соціальне забезпечення, у % до попереднього року

102,4 149,1 206,8 103,7 116,1**

Співвідношення між середньомісячною зарплатою
і середньомісячним ВВП на одного зайнятого

н.д. н.д. 2,21 2,10 2,10

*Розраховано за даними: Статистичний щорічник України / Держкомстат. – К., 2007. – С. 26,
51, 387. – http://www.ukrstat.gov.ua/

** 11 міс. 2007 р.
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Чинниками, що звужують здатність вітчизня+
ного виробництва задовольнити зростаючий
попит на внутрішньому ринку, є:

• витіснення вітчизняних товарів з внутріш+
нього ринку;

• високий ступінь зношеності основних засобів;

• контрабандні поставки імпортних товарів;

• низька інноваційна активність підприємств;

• високий рівень «тіньової» економіки;

• монополізація окремих внутрішніх ринків
товарів і послуг.

Витіснення вітчизняних товарів з внутріш�
нього ринку відбувається через нестачу товарної

пропозиції з боку вітчизняних виробників та не+
достатню їх конкурентоспроможність. Протя+
гом 2003 – 2006 рр. істотно зростала частка
імпорту в загальному обсязі спожитих продук+
тів харчування. Зокрема, по фруктах частка ім+
порту у споживанні зросла з 20,5% у 2003 р. –
до 70,2% у 2006 р.; по м’ясу з 7,5% у 2003 р. –
до 14,1% у 2006 р. 

Високий ступінь зношеності основних фондів
в Україні спричиняє уповільнення темпів зрос+
тання промислового виробництва (табл. 8).

Збільшення контрабанди пригнічує внутрішнє
виробництво. Показова ситуація склалася на
ринку яловичини. Поголів’я великої рогатої
худоби скоротилося з 6,90 млн. голів у 2004 р. –
до 5,68 млн. голів у 2007 р. У 2006 р. проти

Таблиця 7

Темпи приросту доходів населення та промислового виробництва України*

2003 2004 2005 2006 2007

Темпи зростання промислового виробництва до
попереднього року в порівнянних цінах, %

115,8 112,5 103,1 106,2 110,2

Реальні доходи населення, у % до попереднього року
(у порівнянних цінах)

109,1 119,6 123,9 113,4 112,8

Витрати на придбання товарів та послуг, % до
підсумку

83,8 80,9 80,4 77,9 80,3

* Бюлетень Національного банку України. – 2008. – № 3. – С. 74, 76.

Таблиця 8

Індекси промислового виробництва за видами економічної діяльності*, 
у відсотках до попереднього року

2003 2004 2005 2006 2007

Промисловість, з неї: 115,8 112,5 103,1 106,2 110,2

добувна промисловість 105,5 104,1 104,4 105,8 102,7

Переробна промисловість, з неї: 118,2 114,6 103,0 106,3 111,7

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових
виробів

120,0 112,4 113,7 110,0 110,0

легка промисловість 104,0 113,6 100,3 98,1 100,4

целюлозно+паперове виробництво; видавнича діяльність 125,7 125,9 112,7 110,3 110,6

виробництво коксу, продуктів нафтопереробки 108,7 103,4 86,6 87,9 103,3

хімічна та нафтохімічна промисловість 116,8 114,4 109,8 103,2 106,2

машинобудування 135,8 128,0 107,1 111,8 128,6

* http://www.ukrstat.gov.ua/



Економічна та регіональна політика

2í2009 Стратегічна панорама 127

2005 р. обсяги експорту яловичини скоротилися
на 81,0%, імпорту – на 13,6%. Водночас спожи+
вання яловичини у 2006 р. порівняно з 2005 р.
зросло на 6,8%, що свідчить про активізацію
контрабандної діяльності.

Низька інноваційна активність позначається на
конкурентоспроможності підприємств. У 2006 р.
обсяги імпорту високотехнологічної продукції
у 4 рази перевищували її експорт, у 2007 р. –
у 5,1 разів.

Високий рівень «тіньової» економіки впливає
на диференціацію доходів населення, зменшує
конкурентоспроможність офіційної економіки,
звужує дохідну базу бюджетів, викликає дефор+
мацію структури економіки. За даними Мінеко+
номіки України, рівень «тіньової» економіки
становить 30% від ВВП, міжнародні експерти
оцінюють цей показник на рівні 55% [26].

Монополізація окремих ринків товарів і послуг
призводить до необґрунтованого підвищення
цін і тарифів на товари та послуги, що спотво+
рює конкурентне середовище. За даними Анти+
монопольного комітету України (АМК), до
таких дій у 2007 р. вдалися: ВАТ «Львівгаз»;
ВАТ «Миколаївхліб», ВАТ «Криворіжхліб»,
«Сумський хлібокомбінат»; АТ «Укртатнафта»,
ТОВ «ЛУК АВІА ОЙЛ»; ДК «Газ України»;
ЗАТ «УКРГАЗЕНЕРГО»; ДП «Придніпровська
залізниця»; ВАТ «Київ+Дніпровське міжгалузе+
ве підприємство залізничного транспорту» та ін.

Через сукупну дію негативних зовнішніх
і внутрішніх чинників, зокрема внаслідок сві+
тової фінансової кризи і згортання вітчизняно+
го виробництва, останнім часом погіршуються
значення основних макроекономічних показ+
ників України (табл. 9). 

Розрахункові значення майже всіх основних
показників економічної безпеки держави за
всіма її складовими (інвестиційною, інновацій+
ною, фінансовою, зовнішньоторговельною) по+
гіршилися у динаміці і знаходяться за межами
граничних значень, що свідчить про критичний
стан економічної безпеки держави (табл. 10).

Отже, подолати системну економічну кризу
в Україні можливо лише через виявлення сис+
темних взаємозв’язків, що характерні саме для
цього виду кризи, і реалізацію масштабних про+
грам, які враховують ці зв’язки. Такі програми
може ініціювати й організувати тільки держава,
оскільки ринок, як правило, демонструє про+
вали, і розраховувати на ринкове регулювання
неможливо. Такими можуть бути соціальні
програми, розвитку житлового будівництва,
розвитку малого і середнього бізнесу, інновацій+
ні програми, розвитку регіонів, розбудови
інфраструктури економіки і життєдіяльності. 

Синергетика притаманна лише великим систе+
мам, де можна одночасно включити багато
ресурсів та ще й на стадії планування моделю+
вати й порівняти різні варіанти. На макрорівні

Таблиця 9

Макроекономічні показники України

Показники 9 міс. 2007 р. 9 міс. 2008 р.

Темп зростання ВВП (до відповідного періоду попереднього року
в порівнянних цінах, %)

107,7 106,9

Темп зростання у промисловості (до відповідного періоду
попереднього року в порівнянних цінах, %) 

110,7 105,1

Індекс споживчих цін (до відповідного періоду попереднього року, %) 111,9 126,2

Темп зростання інвестицій в основний капітал  (до відповідного
періоду попереднього року в порівнянних цінах, %)

128,5 104,7

Темп зростання роздрібної торгівлі (до відповідного періоду
попереднього року в порівнянних цінах, %) 

128,2 125,1

Процентні ставки банків за кредитами (середньозважені річні, %) 13,5 15,0

Індекс реальної середньомісячної зарплати (відповідного періоду
попереднього року, %)

112,2 108,4

Довідково: номінальний ВВП, млн. грн. 500164 714895
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необхідно реалізувати синергетичні ефекти на
основі узгодженого функціонування держав+
них, регіональних, корпоративних та інфра+
структурних інституцій, домогосподарств,
інших суб’єктів господарювання. 

На мікрорівні синергетичний ефект має забез+
печуватися налагодженням узгодженої дії всіх
чинників виробництва: землі, капіталу, праці,
підприємницької ініціативи. Останній чинник
при цьому стає головним, саме він має об’єдну+
вати та запускати решту факторів і забезпечу+
вати синергетичний ефект. 

У рамках глобальної синергетичної системи
стабільність може бути забезпечена тим, що
країни, які належать до середнього й низького
рівня розвитку, повинні одержати право на за+
хист внутрішнього ринку і водночас взяти на
себе зобов’язання щодо технологічної реструк+
туризації національної економіки. 

Висновки. Економічна криза є результатом три+
валого накопичення кризових явищ і ланцюгової
взаємодії кризових чинників. Вивчення дина+
міки взаємодії цих явищ і чинників дає можли+
вість виявляти симптоми кризи, прогнозувати її

Таблиця 10

Показники економічної безпеки України

№ Показники
Граничне
значення

Фактичне значення

9 міс. 2007 р. 9 міс. 2008 р.

1. Приток ПІІ на одну особу, дол. США >500 112,5 174,6

2. Приток ПІІ, % до ВВП >6 5,3 5,6

3.
Фінансування НДДКР (за рахунок
держбюджету), % до ВВП

>1,7 0,33* 0,32*

4.
Інфляція (до відповідного періоду попереднього
року), %

<5 11,9 26,2

5. Рентабельність власного капіталу банків (ROE), % >20 12,26** 11,37**

6. Адекватність регулятивного капіталу, % > 10 14,00** 13,74**

7. Вартість банківських кредитів, % річних <10 13,5 15,0

8.
Частка іноземного капіталу у статутному
капіталі банків, %

<50 30,2** 35,9**

9. Міжнародні резерви НБУ, у місяцях імпорту >3 5,3* 4,7*

10.
Імпорт нафти та нафтопродуктів сирих з однієї
країни, %

<30 100,0 94,4

11. Імпорт газу природного з однієї країни, % <30 69,8 60,1

12. Рівень монополізації у нафтопереробці, % <30 79,4 61,5

13. Обсяг фінансування оборони, % до ВВП >3 1,1** 1,1**

14.
Коефіцієнт покриття експортом імпорту
у торгівлі товарами 

>1 0,84 0,79

15.
Частка експорту високотехнологічної продукції
у товарному експорті, %

>18 1,13 0,77

16. Номінальна заробітна плата, дол. США >800 255,0 358,0

17. Коефіцієнт депопуляції <1 1,59 1,50

18. Коефіцієнт природного приросту населення, %% 0 –6,0 –5,5

* дані за січень – червень.

** дані за січень – серпень.
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розвиток, адекватно реагувати на її виклики. Під
час кризи суттєво підвищується роль держави,
проте мистецтво державного регулювання еконо+
міки полягає не у підміні ринкових важелів, а по+
силенні можливостей самоорганізації економіки,
що власне і забезпечує синергетичний ефект та
прискорює вихід з кризи на траєкторію економіч+
ного підйому. 
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