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ВСТУП
Напрямок законодавчих змін у

трансформаційних економіках під"
порядкований забезпеченню поши"
рення вимог глобалізації на неринкові
економічні простори. Прихильники
розповсюдження глобалізаційних
процесів у якості головних позитивних
чинників висувають культурні, етичні,
інформаційні, освітньо"культурні, де"
мократизаційні та трансдержавні пол"
ітичні надбання. Осторонь від критич"
ного осмислення залишаються питан"
ня рівноправного долучення фінансо"
вих потоків, техніко"технологічних
здобутків, забезпечення еквівалентно"
го обміну, формування системи цін,
проходження грошових та ресурсних
потоків світового суспільства.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Умовою доступу до економічної

складової розвиненого світу є забез"
печення комфортного доступу до на"
ціональних економічних середовищ
потужних корпоративних груп (ТНК),
діяльність яких забезпечує збережен"
ня встановлених економічних та пол"
ітичних переваг на майбутнє.
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ня стабільного розвитку суспільства
та приєднання до світових цивілізац"
ійних тенденцій створення оптималь"
ного середовища для життєдіяльності
населення країни. Генератором еконо"
мічного блоку ідей Генеральної Асам"
блеї ООН в Україні є ЮНКТАД, мета
діяльності якого — забезпечення
інтеграції до світової економіки країн,
що розвиваються за рахунок викори"
стання можливостей у сфері торгівлі,
фінансів, технологій, інвестицій та
сталого розвитку. У роботі Міжурядо"
вої групи експертів з питань законо"
давства та політики в галузі конку"
ренції, створеної у рамках ЮНКТАД,
бере активну участь Антимонополь"
ний комітет України.

У 1999 р. на Світовому економіч"
ному форумі Генеральним секретарем
ООН Кофі Аннаном була висунута
ідея укладення Глобального договору,
мета якого — забезпечити участь кор"
порацій у вирішенні глобальних про"
блем цивілізації. Реалізація норм до"
говору мала б забезпечити соціаліза"
цію корпоративної відповідальності та
прийняття бізнесом у практику діяль"
ності принципів підтримки стійкого
розвитку, прозорості операцій, пуб"
лічної звітності, дотримання прав лю"

дини в процесі здійснення бізнесу,
впровадити корпоративну культуру у
повсякденну практику.

Проте, реакція бізнесу була вкрай
стримана: неодноразово висловлюва"
лось зауваження щодо надмірного на"
вантаження соціальними проблемами
бізнесу та перекладення відповідаль"
ності з урядів та державного апарату
на корпоративні структури.

Дещо подібною була реакція вели"
кого корпоративного сектора на реко"
мендації МОП (Міжнародна організа"
ція праці), GRI (Глобальної ініціативи
щодо звітності) розробити та впрова"
дити на уніфікованому рівні індикато"
ри оцінки стійкості розвитку з ураху"
ванням економічних та соціальних
складових.

Незважаючи на те, що запропоно"
вані показники допомагають закласти
основи для управління соціальною
ефективністю бізнесу, компанії з 2000
р. украй повільно та фрагментарно за"
стосовують вказані показники. Екс"
перти вважають, що процес не буде
просуватись, доки запропоновані нор"
ми не будуть включені до стандартів
Account Ability. Розробник стандарту
АА1000 — Інститут соціальної та етич"
ної звітності — створює платформу
для управління соціальними результа"
тами діяльності корпорації, впрова"
джує жорсткі вимоги зі змін звітності
в середині компанії, дозволяє на кож"
ному окремо аналізованому етапі вра"
хувати суспільні наслідки та ступінь
врахування очікувань зацікавлених
соціальних груп.

Вплив Міжнародного валютного
фонду здійснюється за рахунок конст"
руювання вимог до отримання фінан"
сової допомоги. В залежності від мак"
роекономічних показників та струк"
турних факторів МВФ надає наступні
види фінансової підтримки: домовле"
ності про кредити стенд"бай, підтрим"
ка середньострокових програм через
механізм розширеного фінансування,
Фонд компенсаційного фінансування
та фінансування у разі непередбачених
обставин, механізм фінансування до"
даткових резервів, Фонд структурної
перебудови та розширений Фонд струк"
турної перебудови для країн із низьким
рівнем, надзвичайна допомога, ме"
ханізм фінансування буферних запасів,
технічна допомога.

Наступним у щаблі ієрархії над"
державних організацій є Світовий
банк. Україна у вересні 1992 р. стала
167 членом МБРР, здійснивши підпис"
ку на 908 акцій (1315,9 млн дол. США
акціонерного капіталу), або 0,77%
акцій. Україна також вступила до
Міжнародної фінансової корпорації
та Багатостороннього агентства з пи"
тань гарантування інвестицій. Угоди,
які є типовими для МБРР, розраховані
на строк до 30 років, із яких перші 3—
5 років становлять пільговий період
(grace period).

За висновками експертів, що ста"
ли основою нової Стратегії СБ від"
носно України, головними проблема"
ми держави залишаються: низька
конкурентоспроможність на міжна"
родному рівні; низькі соціальні стан"
дарти; неможливість забезпечення
дієвого менеджменту на державному
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та приватному рівнях. З урахуванням
цього Стратегією запропоновано по"
силити рівень та масштаб консуль"
тацій з підтримки реформ та пол"
іпшення ділового клімату в країні шля"
хом "зміцнення попиту на ефективне
управління шляхом співпраці із широ"
кою групою партнерів" .

Ще одним впливовим органом
міждержавного рівня є ЄБРР — Єв"
ропейський банк реконструкції та роз"
витку, створений в 1989 р. за ідеєю
Ф.Міттерана. Україна стала членом
ЄБРР у серпні 1992 р. З метою врегу"
лювання на законодавчому рівні стату"
су та діяльності Постійного Представ"
ництва ЄБРР в Україні у червні 2007 р.
було підписано Договір між Урядом
України та Європейським банком ре"
конструкції та розвитку про співробі"
тництво та діяльність Постійного
Представництва ЄБРР в Україні, який
був ратифікований Верховною Радою
України 04.06.2008 № 319"VI.

Рівень запозичень України пост"
ійно зростає. На кінець 2006 р. Украї"
на стала третім найбільшим позичаль"
ником фінансових ресурсів ЄБРР
(після Росії та Польщі), що складає
8,7% від усіх підписаних зобов'язань
Банку. Це значно перевищує обсяги
запозичень у попередні роки, коли
Україна посідала п'яте місце. Порт"
фель проектів ЄБРР переважно скон"
центрований у приватному секторі —
близько 71% від усього обсягу фінан"
сування порівняно із 29% у державно"
му секторі.

Основою покращення корпора"
тивного управління та нормалізації
ділового середовища є формування за"
конодавчого підгрунтя для зміни умов
діяльності реального сектора.

Систематизація досвіду взаємин
держави та підприємницького сектору
дозволяє вирізнити три основні під"
ходи:

1) для країн, де держава має низь"
кі потенційні можливості, спочатку
повинні зосередитися на здійсненні
базових функцій: захист прав влас"
ності, забезпечення мінімальних стан"
дартів життєдіяльності, запобігання
соціального невдоволення. В законо"
давстві увага держави концентруєть"
ся навколо формування цивілізовано"
го ділового середовища;

2)  регулювання діяльності корпо"
ративного сектора та вихід на середні
стандарти якості життя. Увага законо"
давчого регулювання зосереджена на"
вколо забезпечення ефективності
діяльності корпоративного сектора,
створення йому преференцій та надан"
ня державної підтримки у вузлах ство"
рення прибутку, в тому числі ззовні;

3) держави з високим рівнем рин"
кового розвитку концентрують увагу
на регулюванні зовнішньої складової
внутрішньої ефективності. Законо"
творча діяльність. присвячена форму"
ванню лояльного корпоративного за"
конодавства, підпорядкована меті зак"
ріплення конкурентних переваг: на
внутрішньому просторі — викорис"
тання тактики захисту економічного
простору, на зовнішньому — забезпе"
чення широти економічного залучен"
ня за рахунок сприяння діяльності
ТНК. У регулюванні корпоративного

середовища увага концентрується на"
вколо створення умов для територі"
ального закріплення платника по"
датків, видалення корупції та тінізації
із середнього та малого бізнесу, вирі"
шення завдань великого бізнесу через
систему лобіювання на державному
рівні. Головну роль грають засоби за"
безпечення посилення віртуальної
прибутковості.

Гармонізація законодавства різ"
них країн використовується при ство"
ренні спільних ринків зацікавлених
країн. Особливої уваги заслуговує
співпраця в законодавчій сфері з
Європейським Союзом. Треба від"
значити, що досі немає єдиної точки
зору щодо юридичного статусу ЄС.
Експерти та науковці висловлюють
ставлення до цього наддержавного
утворення як до майже держави, со"
юзу, що знаходиться у стадії федера"
лізації , конфедерації .

Характерною рисою права ЄС є те,
що взаємозалежні норми логічно роз"
ділені в Установчих Договорах не за
галузями, а за політиками: політика
сільського господарства та розвитку
села, аудіовізуальна політика, спільна
торговельна політика, політика конку"
ренції та державна допомога, політика
захисту прав споживачів, політика роз"
витку, політика економічного та валют"
ного союзу, політика освіти та культу"
ри, політика зайнятості, політика енер"
гетики, політика підприємництва, еко"
логічна політика, політика рибальства,
інформаційне суспільство, юстиція та
внутрішні справи, регіональна політи"
ка, дослідження та розвиток, соціаль"
на політика та політика соціального
захисту, транспортна політика. При
цьому політика ЄС є комплексом за"
ходів, що реалізуються Союзом у
певній сфері суспільного життя.

З правової точки зору розрізня"
ють два підходи: гармонізація та адап"
тація законодавства. Перший викори"
стовується відносно країн"членів, а
другий — відносно кандидатів на член"
ство. Асоційовані члени та претенден"
ти не мають права впливу на форму"
вання та коригування законодавства і
можуть лише пасивно впроваджувати
рекомендовані коригування у націо"
нальне законодавство. Проте, на дум"
ку провідних експертів права, адапта"
ція не гарантує узгодженості.

Європейське товариство практи"
кує процедуру часткової "неучасті" у
певних політиках. Наприклад, Данія
практикує неучасть у зоні євро, грома"
дянства, спільної поліції та судочин"
ства; Ірландія — стосовно Шенгенсь"
кої зони; Швеція — щодо зони євро;
Польща — щодо Лісабонського засад"
ничого договору.

Розвиток процесу європеїзації
викликав появу декількох моделей
інтеграції: "різних швидкостей", "змін"
ної геометрії" та її модифікації — "твер"
дого ядра" та "концентричних кіл",
згідно до чого Україна віднесена до
складу периферійних держав.

У рамках реалізації означеної
стратегії був розроблений План адап"
тації українського законодавства до
вимог та конструкції подальшого роз"
витку ЄС. Проте, сплинув у 2004 р.
термін реалізації Угоди про партнер"

ство та співробітництво між Україною
і Європейськими Співтовариствами та
їх державами"членами (УПС). Підпи"
сання УПС Україною мало сприймати"
ся нею як запорука майбутньої інтег"
рації до ЄС. 87% вимог законодавчої
трансформації (13 з 15 пунктів) стосу"
ються діяльності корпоративного се"
редовища. Приймаючи відповідні
зобов'язання і реформуючи законо"
давство та правила діяльності в корпо"
ративному секторі, Україна сподіва"
лась на входження до європростору в
стислі терміни, як це відбулося із краї"
нами трансформаційних економік
Східної Європи.

У відповідності до взятих зобо"
в'язань проводилось реформування
напрямів нормотворчої діяльності Ка"
бінету Міністрів та відомств: щорічно
видавалось близько 2—3 тис. підза"
конних нормативних актів, направле"
них на зближення з європейськими
економічними нормами та правилами
у поточній національній економічній
діяльності.

Замість цього у відповідь на прий"
няття низки законів за всіма означе"
ними напрямами країна отримала до"
даткові вимоги з реформування, за"
безпечення відкритості національного
економічного простору та завдання з
гуманітарних.

Перш за все, Рада Європи наголо"
шує на забезпеченні незворотності ре"
форм політичного та економічного ха"
рактеру, що має бути закріплене
відповідними законотворчими актами.
Саме рівень законодавчого впровад"
ження рекомендацій вважається
найбільш вузьким місцем у системі
ринкового реформування в нашій дер"
жаві.

Резолюція ПАРЄ 2007 р. наголо"
шує на нагальній необхідності закріп"
лення "правил гри", констатує, що на"
явність кризи — це результат незавер"
шеності політичної реформи (із чим
автор дозволяє собі не погодитись);
відсутності незалежних противаг (що,
на думку автора, є результатом повної
владно"майнової консолідації), особ"
ливу увагу приділено забезпеченню
відновлення пільг для національного
прошарку середнього класу (відмова
від обмеження пенсій науковцям, дер"
жслужбовцям та прирівняним до них
категоріям, поновлення соціальних
пільг та преференцій, що є результа"
том проведених досліджень спеціаль"
ними організаціями.

Особливий висновок експертів з
аналізу гальмування реформ у деяких
країнах пострадянського простору
полягає у тому, що саме на рівні серед"
нього управлінського ланцюжка, який
відсторонений від власності і не в змозі
забезпечувати пристойне існування та
надію на перспективу у майбутньому,
виникає так званий ефект неявного
супротиву.

Проте відновлення мінімальних
стандартів економічного достатку ре"
комендоване виключно для гуманітар"
но"цивільного прошарку національно"
го суспільства: рекомендації ПАРЄ
відносно силових установ — виклю"
чення активних засобів впливу, запо"
бігання використання професійних
можливостей минулих років у забез"
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печенні зовнішніх преференцій держа"
ви та ефективного захисту її націо"
нальних інтересів — див.NN 1402
(1999) та 1713 (2005), членство в
GRECO (Група держав, що виступа"
ють проти корупції) теж має бути ви"
користане для стримування внутріш"
ньої та зовнішньої експансії мажори"
тарних власників національного кор"
поративного простору.

Треба виділити окремо новації 2003
р., які безпосередньо не стосуються
України, але потребують особливої
уваги у контексті моніторингу май"
бутніх змін у системі корпоративної
експансії розвинених ринкових струк"
тур на національний простір. У ЄС про"
водиться системна робота з упорядку"
вання діяльності "групи товариств", які
функціонують як наднаціональні кор"
поративні структури. Участь у таких
структурах полегшує наднаціональну
комерційну діяльність, усуває націо"
нальні бар'єри та забезпечує ведення
транснаціонального бізнесу.

За 2005—2006 рр. були зроблені
потужні економічні поступки (табл.1).
Відносно економічних стосунків клю"
човим стало рішення Європейської
Комісії про відповідність України тех"
нічним критеріям для надання стату"
су країни з ринковою економікою.

Цей процес продовжується. Харак"
трним прикладом може слугувати

підготовлений в Мінекономіки Проект
Закону про внесення змін до Закону
України "Про Митний тариф України"
(№5480, 24.12.2009). Основною метою
прийняття законопроекту є адаптація
Митного кодексу до норм ЄС, узгод"
ження статистики та обліку, приведен"
ня ставок увізного мита на продукцію і
товари у відповідність із рівнем, визна"
ченим Графіком тарифних зобов'язань
України перед СОТ. В умовах світової
фінансової кризи прийняття знижених
ставок ввізного мита мита зашкодить
економічним інтересам країни.

Компетенція ЄС розширюється,
що приводить до нових проблем, по"
в'язаних із реформуванням організа"
ційних та управлінських структур.

ВИСНОВКИ
Провідні національні експерти з

євроінтеграції вже довгий час вважа"
ють, що розвинена ринкова спільнота
не зацікавлена у просуванні України
ділі, ніж ланка "співробітництво по су"
сідськи". Наявний ступінь кризи є та"
кож наслідком незавершеності рефор"
мування у відповідності із узятим кур"
сом на забезпечення європейських
стандартів. Демократичні досягнення
поглинуті та нівельовані змаганням за
політичну, економічну користь та вла"
ду що призвело до розшарування у
еліті, корпоративному секторі та ад"

міністративному впровадженні.
Доцільно звернути увагу, що еко"

номічні аспекти співробітництва з
Євросоюзом поступово відходять на
другий план, а замість них висувають"
ся умови та надаються рекомендації
політичного плану. Практично харак"
тер рекомендацій, порад із реформу"
вання та розвитку ринковості демон"
струє майстерне володіння тактикою
переговорного процесу, який отримав
назву "з'їсти слона по шматочку" або
"салямі", коли після виконання першо"
го шару умов демонструється схвален"
ня напряму просування та висуваєть"
ся наступний перелік з обіцянкою за"
доволення очікувань.

Практично, обіцяючи потужну до"
помогу, підтримку та сприяння у разі
вступу України до СОТ, розвиненим
ринковим суспільством була реалізо"
вана тактика ресурсного залучення
країни. По суті, залучення нового чле"
на до спільноти СОТ стало важливим
чинником пом'якшення кризових
явищ у світовому ринковому просторі,
а для України — додатковим чинником
поглиблення рівня рецесії в економіці.
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Таблия 1. Реалізація плану адаптації національного законодавства до вимог
Директив ЄС

      
 

   
  

    
   

 

  ,  
 ’   

    
  

14 

 
 

  
  

 -  
 

   
  ,  

,   
     

  , 
  

8 

  
 

 , 
 

   
  

   
   

 

2 

   
    

   

   
 

2 

 
 

   
  

   
    

6 

   
 

 

   
    
   

  
  

6 

 
 

   
     

    
   

   
   

    
   

5 

 
 

    
   

,    
   

    
  

  
  

  
   

,  
   

16 

 
  

   
 

  , 
   

14 

 
 
 
 

   
 , 
 , 

 ’   
  

   
   

  

- 

 
 

    
   

  

  - 



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 4/201028

ВСТУП
Наприкінці ХХІ століття з'ясува"

лося, що світ економіки нелінійний,
з досить складною динамікою своєї
еволюції. Донедавна домінуюче в
економічній науці лінійне мислення
почало відходити у минуле [1].

Економічна структура ниніш"
нього суспільства кваліфікується як
надскладна відкрита, нелінійна і не"
стаціонарна система необоротної
дії, до вивчення механізмів функціо"
нування якої залучається [1; 3] си"
нергетика [4] — наука про нелінійне
співіснування складових об'єкта до"
слідження. Саме синергетичний під"
хід до аналізу взаємодії та взаємов"
пливу економічних складових дає
глибоке розуміння проблем економ"
іки та їх розв'язання, надаючи сце"
нарії довгострокового розвитку та
роблячи короткочасні прогнози з"за
наявності певних обставин. Більше
того, володіючи інформацією тако"
го роду, тобто сценаріями еволюції,
можна впливати на створення пере"
думов функціонування раціональ"
ної, дієспроможної та ефективної
економіки або щонайменше прагну"
ти до цього.
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За допомогою обчислювального експерименту над запропонова6

ними в статті моделями кількісно вивчаються залежності між капіта6

лом суспільства, платоспроможним попитом населення і нормою при6

бутку. Досліджується протікання процесів, коли два з числа трьох еко6

номічних чинників є функціями третього за умови його росту.

By a calculable experiment using the mathematical models offered in

the article in number dependences are studied between the capital of

society, solvent demand of population and norm of income. Flowing of

processes is probed, when two from a number three economic factors is

the functions of the third on condition of his growth.

Перенесення синергетичних ідей
в сферу економіки сприяло появі
економічної синергетики (в свій час
так було з кібернетикою), яка сприй"
мається [2] як теорія ринкової транс"
формації в Росії.

Спричинене нелінійною поведін"
кою економіки, нелінійною логікою
її розвитку та нелінійними способа"
ми формування економічного стану
в центр сучасних економічних дос"

ліджень — синергетичного моделю"
вання [1; 3] — висуваються матема"
тичні моделі (ММ) і комп'ютерний
(обчислювальний) експеримент. З
огляду на існування цілої низки ма"
тематичних пакетів прикладних про"
грам (ППП), наприклад Mathcad,
Mathlab тощо, інструментів числово"
го аналізу характеристик об'єкта мо"
делювання, досить гостро постає
проблема побудови адекватних ММ.
Більше того, поки що відсутні бодай
елементи теорії утворення рівнянь,
що правильно описують об'єкт моде"
лювання, динаміку його характерних
рис.

РЕТРОСПЕКТИВА
СИНЕРГЕТИЧНОГО

МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ
Дійсно, бракує ефективно "пра"

цюючих" ММ економіки внаслідок
досить вагомих причин. Серед неба"
гатьох (буквально кількох [3; 5]) ММ
нелінійної динаміки економічної
структури суспільства привертає
увагу наступна [6] система трьох
звичайних диференціальних рівнянь
(ЗДР) першого порядку:

  (1),

де залежні змінні x=x(t), y=y(t),
z=z(t) відповідно відображають ка"
пітал суспільства, платоспроможний
попит населення і норму прибутку
для діючого способу господарюван"
ня; , , — їх похідні по неза"
лежній змінній t часу; a=7, b=0,4,
d=1,17 — числові коефіцієнти ММ
для Росії; , — параметри впливу
на якісну поведінку інтегральних
кривих моделі (1). На підгрунті (1)
для Росії — однієї з країн постра"
дянського простору було розробле"
но [6] досить вдалі сценарії:

а) розвитку подій в плановій еко"
номіці (коефіцієнт  <0);

б) відмови від командно"адміні"
стративного стилю господарювання;

в) функціонування ринкової еко"

Рис. 1. Інтегральні криві капіталу F2 і платоспроможного попиту F3,
F1 — норма прибутку


