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RISK MANAGEMENT IN SELECTING A VECTOR, THE INSTITUTIONAL
TRANSFORMATION OF FOREIGN ECONOMIC RELATIONS
На основі характеристики сучасних розробок ризик менеджменту в статті розглянуто їх застосування
при обгрунтуванні рішень стосовно вибору сценарію реформування зовнішньоекономічних відносин
в умовах глобалізації.
Управління ризиками розроблено за допомогою нового теоретичного розуміння ризику, які посту"
пово виникли в класичній, неокласичній та інституціональній парадигмі.
Додаткові дані, що стосуються ризиків призвело до зростання управління ризиками на макрорівні,
на відміну від попереднього досвіду оновлення та узагальненної практики ділових відносин.
Всесвітній банк і експерти Всесвітнього економічного форуму спільно внесли значний вклад у роз"
виток управління ризиками.
Стаття покликана розглянути імперативні перетворення зовнішньоекономічних зв'язків у рамках
глобальної економіки, визначити особливості виникаючих ризиків, щоб довести вплив управління ри"
зиками на характер інституційних перетворень зовнішньоекономічних зв'язків. Важливо брати до уваги
наслідки взаємовпливу зовнішніх економічних ризиків, а також ризиків, пов'язаних з інституційними
перетвореннями зовнішньоекономічних зв'язків.
On the basis of the characteristics of modern development of risk management in the article discussed
their use in justifying the choice of script reform of foreign economic relations in the context of globalization.
Risk management developed through new theoretical understanding of risk which gradually emerged
within the classical, neoclassical and institutional paradigms.
More data concerning risk has boosted risk management at the macro"level as opposed to the previous
experience of updating and generalizing business practices.
The World Bank and the World Economic Forum experts have jointly made a considerable contribution
into the development of risk management.
The article aims to consider imperative transformations of foreign economic relations within the global
economy, to determine features of emerging risks, to prove the influence of risk management on the
character of institutional transformations of foreign economic relations. It is important to take into
consideration the impact of mutual influence of foreign economic risks as well as the risks related to
institutional transformations of foreign economic relations.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
складалися поступово в межах класичної, неокласичної,
Непередбачуваність розвитку господарських про інституційної парадигм [5].
цесів, особливо в зовнішньоекономічній діяльності, се
Значущим кроком до системного узагальнення і
редовище якої зазнає швидких змін, де діє багата розробки теорії господарського ризику вважається пра
кількість неконтрольованих чинників, робить врахуван ця Ф. Найта "Ризик, невизначеність, прибуток" [7].
ня ймовірності досягнення/недосягнення мети важли
Для формування ризикменеджменту важливе зна
вою складовою перетворення правил її здійснення. чення має виявлене М. Фрідменом існування різного
Методологія цього процесу суттєво поглиблюється за відношення суб'єктів до ризику [9].
рахунок інструментів ризик менеджменту, який останнім
У 1970і роки минулого століття до тенденцій іма
часом отримує суттєвий розвиток.
нентних поведінці людей при прийнятті рішень, пов'яза
них з ризиком привернули увагу в своїх роботах Д. Ка
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
неман и А. Тверські [4 ].
І ПУБЛІКАЦІЙ
Нагромадження знань про ризик дало поштовх роз
Передумовою розвитку ризик менеджменту було витку ризик менеджменту, який з початку здебільшого
формування теоретичних уявлень щодо ризику, які концентрувався на новелізації досвіду і узагальнені
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умови, що виступають у вигляді сукупності пев
них стимулів.
Отже, зовнішньоекономічні відносини — це
специфічна складова загальної системи госпо
дарства в рамках національної та глобальної еко
номіки, що являють собою результат і в той же
час є однією з умов її існування. Саме зовнішнь
оекономічні відносини стають основою взаємодії
національної економіки як системи із зовнішнім
середовищем — світовою економікою сучасно
Рис. 1. Зміни експорту України (2015—2018 прогноз)
го рівня, що розвивається в умовах глобалізації,
Джерело: складено автором за даними Всесвітнього банку [16].
як втілюючи тріаду базових суспільних інтересів;
бізнеспрактики [1]. На сучасному етапі він набув екстен
— захист від загроз ззовні;
сивного і інтенсивного розвитку [6].
— забезпечення стабільності господарської системи;
Якщо звернутися до Інтернетресурсу scholar.go
— досягнення матеріального благополуччя насе
ogle, за останні три роки можна відзначити як для анг лення за рахунок експансії на зовнішніх ринках.
ломовних, так і україномовних посилань:
Виконання цих функцій призводить до формуван
поперше, загальну тенденцію — збільшення уваги ня національної системи інститутів зовнішньоекономіч
до питань ризик менеджменту; подруге, серед публі ної діяльності:
кацій переважають питання аналізу фінансового ризи
— інститутівфільтрів зовнішньоекономічних загроз —
ку; потретє, значний обсяг досліджень сконцентрова комплексу норм протидії порушенням економічної, фі
ний на мікрорівні і ризикменеджменті окремих видів нансової, інформаційної безпеки;
діяльності [14].
— інститутівгарантів конкуренто стійкості національ
Суттєвим внеском у розвиток ризикменеджменту є ної економіки — системи норм розширеного відтворен
консолідовані зусилля експертів Всесвітнього банку і ня реальних доходів, якості життя як основи розвитку
міжнародного економічного форуму [2; 10].
внутрішнього попиту;
Але все більше потребує теоретичного усвідомлен
— інститутівстимулів конкурентоспроможності на
ня питання управління ризиком як складова розвитку ціональних господарських суб'єктів — сукупності норм
господарської системи на макро рівні і особливо в пе формування актуального конкурентного потенціалу,
ріод її трансформації в глобальному господарському се розвитку на його основі національних конкурентних пе
редовищі.
реваг і створення умов їх реалізації [7].
Всесвітній банк оприлюднив прогноз основних мак
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
ропоказників розвитку економіки України і зокрема екс
На основі розгляду процесу імперативних перетво порту. Зазначені параметри можуть бути досягнути тільки
рень зовнішньоекономічних відносин у глобальному при трансформації інститутів зовнішньоекономічних відно
господарському просторі, визначення особливостей син, обумовлених змінами глобального середовища.
виникаючих ризиків, обгрунтувати вагоме значення ри
Формування глобальної економіки змінило рівень
зикменеджменту в виборі вектору інституційних транс домінант господарського розвитку. Трансформація на
формацій зовнішньоекономічних відносин.
ціональної складової зовнішньоекономічних відносин
отримує похідний характер [3].
ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Інверсія рівня домінант сучасного національного
Глобалізація стала провідної тенденцією, що задає економічного розвитку обумовили суттєві зміни і в сис
параметри руху сучасного господарського світо устрою. темі господарських ризиків. Оскільки глобальна госпо
Стратегія ефективної інтеграції національної економі дарська система стає визначальною для розвитку на
ки в глобальне господарське середовище має передба ціональних економік, то і в актуальній структурі ризи
чати перебудову інституційних основ зовнішньоекономіч копороджуючих чинників і ризиків провідну роль почи
них відносин і потребує використання інструментарію нають відігравати саме глобальні ризики, котрі все
ризикменеджменту для збільшення ймовірності успіху більше привертають увагу вчених. Для аналізу ризиків
і зниження відхилення від встановленої мети.
інституційних трансформацій доцільно дослідити ризи
Система зовнішньоекономічних відносин постійно копороджуючи чинники різного рівня, враховуючі ак
змінюється, перетворюється, відбувається само настрій, туальну структуру зрушень системи зовнішньоекономі
само пристосування до змінного середовища. Це пов'я чних відносин. Це фактори:
зано з джерелом руху, в якості якого виступає еконо
— мегарівня, що мають місце в масштабах світово
мічний і соціальний інтерес суб'єкта. Інтерес, обумов го господарства,
лений певною потребою, завжди виражений у вигляді
— макрорівня, що мають місце в масштабі певної
конкретної мети. Умовами досягнення цілі є стимули, а країни,
сполучною ланкою між потребами і стимулами при реа
— мезорівня, що мають місце в масштабі певного
лізації інтересів будуть мотиви. У зв'язку з цим, джере виду діяльності, галузевого ринку,
лом руху зовнішньоекономічних відносин можна вважа
— мікрорівня, що діють в межах господарюючого
ти інтерес суб'єкта, мотивований внутрішніми потреба суб'єкта.
Глобальна економіка характеризується зростанням
ми, виражений в певній меті (пов'язаної з отриманням
певного ефекту), для успішної реалізації якої необхідні невизначеності та багатоваріантності розвитку май
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Рис. 2. Класифікація ризиків зовнішньоекономічної діяльності
Джерело: складено автором.

бутніх господарчих ситуацій для суб'єктів, що і визна
чає ризики їх діяльності [13].
Ризики, які будуть виникати при цьому, залежать від
багатьох об'єктивних причин, що відображають закони
розвитку світової економіки. Тому при дослідженні су
часних зовнішньоекономічних ризиків треба розуміти, що
на діяльність будьякого господарчого суб'єкту здійсню
ють вплив різні фактори, а саме внутрішні та зовнішні.
Саме вони, граючи основну роль в актуальній струк
турі ризиків, обумовлюють розміри та зміст країнових,
галузевих і фірмових ризиків в системі ризиків зовнішнь
оекономічної діяльності. Експерти Всесвітнього Економі
чного Форуму, в продовж вже понад 10 років досліджують
50 глобальних ризиків в п'яти різних царинах — економіці,
довкіллі, геополітиці, соціальній і технологічній сферах.
У доповіді 2016 р. визначається домінуюче значення
в системі глобальних ризиків геополітичних. До категорії
економічних ризиків, що викликають найбільшу стурбо
ваність з точки зору ймовірності їх виникнення і наслідків
їх впливу на господарську систему віднесені ризики без
робіття і неповної занятості, цінові шоки на енергоносії,
фіскальні кризи. Разом із соціальними ризиками і ризи
ками розвитку кібер технологій, вони погрожують ста
більності глобальної системи в цілому [10, с. 12—13].
Глобальні небезпеки — ризикопороджуючи чинни
ки трансформують ризики мега, макро, мезо та мікро
рівнів, змінюючи структуру релевантних ризиків зовні
шньоекономічної діяльності і коректуючи їх зміст.
Узагальнено ризики зовнішньоекономічної діяль
ності можуть бути представлені (див. рис. 2).
Актуалізувалась необхідність врахування регіональ
них ризиків у результаті кризових процесів в Євросо
юзі (зокрема, пов'язаних з міграційними процесами,
рівнем безробіття серед молоді) [10, с. 3].
Для макрорівня враховується країновий ризик, який
представляє собою можливість зміни поточних та май
бутніх економічних, соціальнополітичних фіскальномо
нетарних та інституціональних умов системи та її складо
вих у тій чи іншій мірі, в якій вони можуть вплинути на
здатність держави, окремих видів діяльності і організацій
досягати своєї мети, відповідати за взятими на себе зобо
в'язаннями перед іноземними кредиторами. Iнформацiю
про країновi ризики можна отримати з публiкацiй консал
тингових фiрм, що спецiалiзуються на оцінках ризикiв. Ряд
iз них "Business International Corporation", "ВЕRI" та iнше

[11;12]), публікують звіти щодо iнвестицiйного клiмату в
зарубiжних країнах та полiтичних ризикiв.
Вони можуть включати рiзнi iндекси, головні з яких:
— індекc політичного ризику;
— індекси поточної економічної активності;
— індекси можливостей для переведення капiталу i
прибутків;
— індекси можливостей отримання прибyткiв.
Економічні ризики на макрорівні є складними і мо
жуть бути передбачуваними та непередбачуваними в
рамках цільової установки досягнення загальноеконо
мічного розвитку системи та темпів зростання її ВВП.
Складовими країнового ризику є соціальнополітичні,
фіскальномонетарні, інституційні ризики.
До соціальнополітичних ризиків належать ймо
вірність зміни в політичній ситуації, чинному законодавст
ві, соціальна напруженість в суспільстві і т.д., що при
зведе до можливості виникнення додаткових витрат або
збитків господарських суб'єктів.
Фіскальномонетарний ризик являє собою ризик,
пов'язаний з державним регулюванням економіки, і
включає в себе зміни в проведенні податкової і грошо
вокредитної політики держави, а також фактори сти
мулювання ділової активності галузей і фірм і т.д.
Інституційні ризики виникають у результаті недоско
налості інститутів або інституційних змін, наслідком яких
в умовах асиметричності інформації є намагання отрима
ти односторонню вигоду від господарчих взаємовідносин.
На мезорівні беруться до уваги — промисловий, аг
рарний ризики, ризик сфери послуг. До чинників галу
зевого ризику належать зміни стадії життєвого циклу
галузі, доступності і якості ресурсів, конкуренції і кон
центрації виробництва, податкового режиму та ін.
На мікрорівні виявляються підприємницькі ризики,
пов'язані з господарською діяльністю окремих органі
зацій, фінансовопромислових груп. Підприємницький
ризик поділяють на види: виробничий, фінансовий і ко
мерційний, які в свою чергу, редуцирують в більш прості.
Фахівці Світового банку обгрунтували, у річній до
повіді, що різні за розмірами ризики потребують і роз
поділених зусиль суб'єктів всіх рівнів з управління ними,
що сприятиме стійкому розвитку господарської систе
ми загалом (рис. 3).
Збільшення швидкості інтеграційних процесів і зміна
пріоритетності чинників господарського розвитку обу
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Ɋɢɡɢɤɢ
Ɂɚ ɦɚɫɲɬɚɛɚɦɢ ɨɯɨɩɥɟɧɧɹ
мовлюють необхідність інституційних
ɡɚ ɨɛɫɹɝɨɦ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ
ɿɞɿɨɫɢɧɤɪɚɬɢɱɧɢɣ
ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ
трансформацій зовнішньоекономічних
ɇɟɡɧɚɱɧɢɣ
• ɮɿɡɢɱɧɿ ɨɫɨɛɢ ɿ ɞɨɦɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ
• ɞɟɪɠɚɜɚ ɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɟ
відносин. Важливого значення набуває
ɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ
аналіз ризиків трансформації зовнішньо
Ɂɧɚɱɧɢɣ
• ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɦɿɤɪɨɪɿɜɧɹ ɿ
• ɞɟɪɠɚɜɚ ɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɟ
ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ ɦɟɡɨɪɿɜɧɹ
ɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ
економічних інститутів. Ризики інституц
ійних трансформацій досліджені ще не
Рис. 3. Суб'єкти, які мають регулювати ризик
досить повно, а тим більше ризики пере
Джерело: складено автором за [2, с. 20].
творень інститутів зовнішньоекономічної
діяльності А саме такі розробки мають стати імперати не змінюються і стають гальмом ефективної інтеграції
вом вибору прийнятного сценарію здійснюваних реформ. країни до світового господарського простору, який по
Моделі трансформації зовнішньоекономічних інсти стійно і динамічно трансформується. Наслідком є втра
тутів за ступенем відповідності інститутів національній та позицій на зовнішніх ринках, захоплення внутрішнь
господарськиій системі і ролі держави в здійснені пе ого ринку іноземними компаніями і виштовхування з
ретворень може бути класифіковані:
нього національного виробника.
— спонтанні еволюційні зміни;
Наступний за розміром трансформаційних витрат —
— запозичення інститутів ефективних в інших країнах; сценарій імпорту інститутів, оскільки формальні прави
— цілеспрямоване комплексне проектування.
ла, що запроваджуються, можуть мати низький ступінь
Відповідно повнота реалізації базових інтересів роз конгруентності інституційній матриці.
різняється з найбільш повним їх втіленням в останньо
При часткових змінах інститутів зовнішньоекономіч
му випадку.
них відносин витрати обумовлені некомплектністю, без
У системі зовнішньоекономічних ризиків слід вирі системністю, реактивністю і повільністю перетворень
зняти ризики трансформації зовнішньоекономічних відносно високих темпів змін глобальних інститутів при
інститутів, які можуть бути класифіковані з точки зору домінуванні останніх в актуальній структурі факторів.
характеру цілей реформування на стратегічні, тактичні
Найменші витрати в довгостроковій перспективі
і операційні і в подальшому редукційовані із складних у ймовірні при проектуванні інститутів, тому що цей сце
прості (рис. 4).
нарій перетворень передбачає попереднє і послідовне
Між власне зовнішньоекономічними ризиками і ри врахування просторових і часових факторів зміни де
зиками трансформації зовнішньоекономічних інститутів термінант трансформації відповідно до визначеної мети.
існує стійкий взаємозв'язок. Трансформація зовніш
Вибудовування ефективної траєкторії реформуван
ньоекономічних інститутів може знизити ризики зовні ня інститутів зовнішньоекономічних відносин потребує
шньоекономічної діяльності і власне реформування зов аналізу не тільки розміру ймовірних витрат, а й ступе
нішньоекономічних відносин на це спрямоване. Управ ню їх контрольованості. Найменшою контрольованістю
ління зовнішньоекономічними ризиками може сприяти процесу змін зовнішньоекономічних відносин характе
зменшенню ризиків інституційних трансформацій.
ризуються моделі консервації старих інститутів і їх час
Проведений аналіз ризиків інституційних трансфор ткових змін. Значна керованість трансформацій може
мацій грунтується на класифікації ймовірних витрат як бути забезпечена при реалізації моделей імпорту інсти
міри ризику шляхом врахування витрат, пов'язаних з тутів і їх проектування (рис. 4).
перетвореннями загалом, витрат обумовлених реаліза
Порівняльна оцінка моделей трансформації зовні
цією сценарію інституційних перетворень і втрат, що шньоекономічних інститутів за полікритеріальними
можуть виникнути в процесі перетворень.
ознаками дозволила виділити проектування інтегрова
Дослідження витрат дозволило поглибити по них інститутів як найменш уразливу стратегію перетво
рівняльний аналіз формально можливих моделей транс рень.
формації зовнішньоекономічних інститутів в процесі
Крупні реформи проводяться урядами, і вже тому
просування до вибору реально можливої моделі (рис. роль держави в період реформ неминуче зростає. Одна
5). За розміром втрат і довгостроковими наслідками з найважливіших проблем економічної теорії розвиток
найнегативнішим є перший сценарій — консервації зов технології складання програм інституційних перетво
нішньоекономічних інститутів, оскільки фактично вони рень, оцінка їх ризиків і їх адміністрування.

Ɋɢɡɢɤɨɩɨɪɨɞɠɭɸɱɢ ɮɚɤɬɨɪɢ
Ɂɦɿɧɚ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀ
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ.
Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɹ
ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ

ɋɤɥɚɞɧɢɣ ɪɢɡɢɤ

Ɋɟɞɭɤɰɿɣɨɜɚɧɢɣ ɫɤɥɚɞɧɢɣ ɪɢɡɢɤ

ȱɧɞɢɤɚɬɨɪɢ ɪɢɡɢɤɭ

ɋɬɪɚɬɟɝɿɱɧɿ ɪɢɡɢɤɢ
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ
ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ

ɋɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ
ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɯ
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣ
ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɦ ɡɦɿɧɚɦ
ɋɬɭɩɿɧɶ ɪɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɰɿʀ
ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ
ɟɥɿɬ ɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ
ɿɧɫɬɢɬɭɬɢ

Ɍɚɤɬɢɱɧɿ ɪɢɡɢɤɢ
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ
ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ
Ɉɩɟɪɚɰɿɣɧɿ ɪɢɡɢɤɢ
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ
ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ

Ɋɢɡɢɤɢ ɜɿɞɦɨɜɢ ɜɿɞ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ
Ɋɢɡɢɤɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ
ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ
Ɋɢɡɢɤɢ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ
ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ
Ɋɢɡɢɤɢ ɿɦɩɨɪɬɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ.
Ɋɢɡɢɤɢ ɟɤɫɩɨɪɬɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ.
Ɋɢɡɢɤɢ ɬɨɜɚɪɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ.
Ɋɢɫɤɢ ɦɨɞɟɥɿ ɩɨɫɥɭɝ
Ɋɢɡɢɤɢ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɜɡɚɽɦɨɭɜ’ɹɡɭɜɚɧɧɹ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ

Ɂɪɨɫɬɚɧɧɹ ɞɟɮɿɰɢɬɭ
ɩɥɚɬɿɠɧɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɭ.
Ɂɧɢɠɟɧɧɹ ɬɟɦɩɿɜ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ.
ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɡɦɿɧ
ɧɨɜɨʀ ɹɤɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
Ɂɪɨɫɬɚɧɧɹ ɞɟɮɿɰɢɬɭ
ɩɥɚɬɿɠɧɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɭ
Ɂɧɢɠɟɧɧɹ ɬɟɦɩɿɜ
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ

Рис. 4. Ризики трансформації зовнішньоекономічних інститутів
Складено автором.
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ȼɢɬɪɚɬɢ
ɦɨɞɟɥɿ
Ʉɨɧɫɟɪɜɚɰɿɹ ɫɬɚɪɢɯ
ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ
ɑɚɫɬɤɨɜɿ ɫɩɨɧɬɚɧɧɿ ɡɦɿɧɢ
ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ
ȱɦɩɨɪɬ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ

ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ
ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ

ɡɚɝɚɥɶɧɨɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ

ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨ-ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ
ɜɢɬɪɚɬɢ

-

-

ȼɢɬɪɚɬɢ
ɞɟɡɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ

ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɡɚɯɢɫɬ ɜɿɞ ɡɚɝɪɨɡ ɡɡɨɜɧɿ,
ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɿ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ
ɜɢɬɪɚɬɢ:
- ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ
ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɪɟɧɬɢ;
- ɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ
ɜɢɬɪɚɬɢ
ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ
ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɪɟɧɬɢ

ȼɢɬɪɚɬɢ
ɿɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɿʀ
ɿɦɩɨɪɬɨɜɚɧɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ.
ȼɢɬɪɚɬɢ
ɞɟɡɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ
ȼɢɬɪɚɬɢ
ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɢ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ

ɜɬɪɚɬɢ
ȼɬɪɚɬɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɿ
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɪɢɧɤɭ
ȼɬɪɚɬɢ
ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ
ɪɢɧɤɿɜ
ɜɬɪɚɬɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ
ɪɢɧɤɭ

-

Рис. 5. Спряження моделей реформування і витрат інституційних трансформацій
зовнішньоекономічних відносин
Складено автором.

При розробці алгоритму здійснення інституційних
трансформацій доцільно, при порівняльній оцінці моде
лей на уразливість на основі врахування не тільки мас
штабів ризику, а й і ступеню його контрольованості мож
на виділити чотири зони (див. рис. 6).
Компаративний аналіз варіантів реформування
зовнішньоекономічних інститутів здійснений на основі
дослідження повноти реалізації функцій зовнішньое
кономічних інститутів і кількісної оцінки ризиків інсти
туційних трансформацій зовнішньоекономічних відно
син, шляхом урахування можливих витрат інституцій
них трансформацій реформування зовнішньоеконом
ічних інститутів, що включають витрати, пов'язані з пе
ретвореннями загалом; витрати обумовлені вибором
сценарію інституційних перетворень зовнішньоеконо
мічних відносин і втрати, які можуть виникнути в про
цесі перетворень та ступеню його контрольованості,
дозволило обгрунтувати, що найповніше втілює тріа
ду базових суспільних інтересів, і пов'язана з менши
ми витратами інституційних трансформацій в довгост
роковій перспективі модель проектування інтегрова
них інститутів.

Цілеспрямоване проектування інтегрованих інсти
тутів дозволяє постійно контролювати і корегувати мас
штаби ризику.
Управління ризиками передбачає вибір засобів їх
оптимізації. Світовою практикою вироблені і можуть ви
користовуватись наступні:
— уникнення ризику;
— утримування ризику;
— зменшення ризику.
Що стосується першого засобу оптимізації ризико
вих ситуацій, то в сучасних умовах відкритої економіки
він практично неможливий, та й більш збитковий, ніж
прибутковий. Утримання ризику — це технологія вищо
го пілотажу в глобальній економіці. Він пов'язаний з ре
алізацією інноваційної стратегії.
Оптимізація ризикових ситуацій шляхом зменшен
ня ризику здійснюється перш за все за рахунок інсти
тутів фільтрів фінансових і інформаційних інфекцій,
диверсифікації, тобто формування і проведення зміша
них стратегій, у яких поєднується транзитна, ресурсо
та продуктово експортно орієнтована стратегії за різни
ми геоекономічними векторами. Але в довгостроковій
перспективі пріоритетною має бути
інноваційноінформаційна економічна
стратегія. Вона передбачає надання
сучасної інноваційної конфігурації на
ціональній економіці, що може знач
но підвищити її кризоопірність і кон
курентостійкість. Україна має потенц
іал для завоювання місця в міжнарод
ному розподілу праці на етапах прове
дення фундаментальних досліджень в
окремих галузях та доведення їх до
становлення попиту на них. Українські
ІТ компанії конкурентоспроможні на
світовому ринку. Україні важливо
створення інституційних умов розвит
ку інвестування в переробку сільско
господарської продукції. Якщо ж Ук
раїна буде відкинута в сировинні до
датки, вона змушена буде платити "на
Рис. 6. Матриця компаративного аналізу моделей
укову ренту", однак ніколи внаслідок
трансформування інститутів зовнішньоекономічної діяльності цього не зможе вибратись з боргової
пастки.
Складено автором.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
ВИСНОВОК
Таким чином, для вибору напрямів реформування
інститутів зовнішньоекономічних відносин необхідна су
часні менеджерські технології, важливою складовою
яких є ризик менеджмент, що передбачає ідентифіка
цію і моніторингу взаємопов'язаних ризиків зовнішньо
економічних відносин і ризиків їх інституційних перетво
рень.
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