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ВЕКТОР ДОВЕРИЯ И ЭВОЛЮЦИЯ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

Целостная системная координация функций 
эволюционирующей экономики имеет информа-
ционную природу. Доверие как имманентный 
информационный механизм рынка играет в этом 
далеко не последнюю роль. Вектор доверия может 
быть направленным как внутрь определѐнного 
социума, так и вовне. В стабильной социально-
экономической системе внутреннее доверие вхо-
дит в число своеобразных иммунных сил социаль-
ного организма, которые защищают его от несанк-
ционированного проникновения чуждых субъектов 
и информации извне.  

Причина этого заключается в том, что доверие 
обеспечивает такой уровень экономии трансак-
ционных издержек, который недоступен внешним 
субъектам, чужим. Формула "свои люди – сочтѐм-
ся" выражает специфический образ хозяйственных 
действий, присущих локализованной самодоста-
точной системе, в которой доверие обеспечивается 
механизмом опознавания "свой – чужой". Внеш-
ние связи и критерии в такой хозяйственной си-
стеме выполняют комплементарную функцию.  

Если же доверие направлено преимущественно 
во внешний мир, то социум утрачивает функцио-
нальную самодостаточность. Из-за этого внутри 
растут трансакционные издержки, падает эффек-
тивность использования ресурсов, ухудшаются 
условия удовлетворения потребностей. Внешние 
факторы начинают играть решающую роль в рав-
новесии системы, внутренних же процессов, 
функций и ресурсов для поддержания равновесия 
уже не хватает. К ним переходит роль компле-
ментарного фактора системы. Возникает ситуация, 
когда внутренний хаос ограничивается и компен-
сируется лишь внешним давлением и ресурсной 
подпиткой.  

Однако вектор эволюции системы как целого 
в конечном итоге определяется соотношением еѐ 
энергетических (ресурсных) и информационных 
потребностей, а также информационных возмож-
ностей. Эффективное восприятие и использование 
внешней и внутренней информации как снятие не-
определѐнности (уменьшение степеней свободы еѐ 
элементов) является условием сохранения системы. 

Слишком много денег, информации и ресурсов мо-
гут породить процесс внутреннего разогрева, кото-
рый постепенно приводит к системным сбоям.  

Но чем дольше поддерживается равновесие 
за счѐт внешних факторов, тем больше существо-
вание системы утрачивает экономическую целе-
сообразность для еѐ участников. Современный 
кризис американской промышленности может 
служить достаточно впечатляющей иллюстраци-
ей этого тезиса. Тенденция к возрастанию хаоса 
имеет место, если энергии (информации, денег) 
извне поступает слишком много по сравнению 
с возможностями еѐ усвоения. К.Маркс говорил, 
что высокий уровень промышленного развития 
нации имеет место до тех пор, пока для неѐ глав-
ным является не прибыль (Gewinn), а добывание 
(Gewinnung). 

Перегретая система либо гибнет, либо перехо-
дит в новое, более высокое качество. Источники 
хаоса и порядка либо взаимно локализуются 
в пространстве и времени, либо охватывают одни 
и те же звенья (участки, зоны) экономики. Если 
имеет место взаимная локализация энтропийных 
и антиэнтропийных процессов, то накопленный 
хаос может внезапно прорваться в остальную 
систему и разрушить (полностью или частично) 
накопленный в "тепличных условиях" изоляции 
порядок. Если же процессы обоих типов наблю-
даются в одних и тех же звеньях, то развитие 
будет медленнее, однако формирующийся поря-
док – более крепким, а у системы появится боль-
ше шансов для относительно плавного перехода. 
Современный глобальный кризис способствует устра-
нению барьеров между источниками хаоса и по-
рядка, что можно рассматривать как исторический 
шанс для перехода глобализации на траекторию 
более медленного и стабильного развития. 

Доверие является косвенным выражением уров-
ня институционального порядка, присущего дан-
ной хозяйственной системе. В зрелой системе 
нарушения порядка, вызванные текущими флукту-
ациями среды, преодолеваются за счѐт перекрыва-
емых зон ответственности, в пределах которых 
институты могут замещать друг друга. Поэтому 



4 

текущие шоки и колебания не требуют от субъек-
тов отказа от доверия, что может быть охарактери-
зовано как принцип презумпции доверия. Благо-
даря этому принципу стабильное доверие может 
существовать на динамичной основе.  

Но как только масштабы институциональной 
субституции перестают соответствовать масшта-
бам институциональных разрывов, субъекты вы-
нуждаются отказаться от безусловного доверия 
в пользу полноценных процедур узнавания, иден-
тификации, проверки, выбора формы и масштабов 
гарантий. Трансакционные издержки возрастают, 
повышаются риски рыночной специализации, 
увеличиваются страховые запасы, падает эффектив-
ность использования ресурсов. Институционально 
обусловленное сужение пространства доверия 
становится дополнительным фактором кризисного 
падения экономики.  

При этом может возникнуть сильная негатив-
ная обратная связь между институтами, доверием 
и эффективностью, что придаѐт кризису систем-
ный характер. Отсутствие доверия парализует 
многие институты. Низкая эффективность эконо-
мики подрывает функциональную эффективность 
государства. Вследствие этого пирамида доверия 
теряет свои фундаментальные основы сложного 
социального порядка, и общество вынуждено пе-
рейти на более низкий уровень равновесия за счѐт 
национальной гармонии и справедливости. Тогда 
быстро развивается институциональная недоста-
точность, которая поражает и институциональные 
основания системы. Потребность в институцио-
нальном порядке становится самой острой и опре-
деляющей в функционировании социально-эконо-
мического организма. Институциональные интер-
венции в таком обществе принимают массовый 
характер, однако никто не даст гарантии, что им-
плантация чужих институциональных органов не 
вызовет реакции отторжения.  

Активную роль в таких кризисных процессах 
могут сыграть не сами нарушенные функциональ-
ные связи, а фундаментальные структуры, отра-
жающие прошлое системы в виде еѐ генетического 
основания. В смысле ведущей (самой острой) по-
требности кризисная система более "институцио-
нальна", чем функциональна. Эти фундаменталь-
ные структуры могут служить при определѐнных 
условиях точками кристаллизации новых институ-
тов. Благодаря этому в переходных состояниях 
прошлое системы актуализируется, становится 
реальным участником развития событий.  

Если не учитывать очерченный выше институ-
циональный аспект и эволюционную роль меха-
низмов доверия, то антикризисные мероприятия 
могут превратиться во внутренний фактор дальней-
шей деградации кризисной системы, как это может 
получиться с идеей "госпитальных банков".  

Общественное доверие к банковской системе – 
это ещѐ и доверие к профессиональности еѐ ме-
неджмента. Кризис банковской системы Украины 
стал следствием определѐнной безответственности 
и непрофессионализма, в том числе внутри бан-
ковской системы. Можно ли компенсировать поте-
рю доверия огромными финансовыми гарантиями 
со стороны государства? А если можно, то к чему 
это приведѐт? 

В экономике простые очевидные решения и ко-
роткие пути иногда заводят в ловушку. Одной из 
существенных проблем банковской системы, о кото-
рых, к сожалению, сегодня не хватает времени 
задуматься, является проблема госпитального банка 
как прецедента. Как говорил Ницше, "великие 
события приходят на голубиных лапках". В Украине 
госпитальных банков никогда не было. Прецедент 
имеет скрытый исторический институциональный 
аспект. Если "госпитализация" станет прецедентом 
индульгенции за грехи непрофессионализма и без-
ответственности, то институциональные потери 
общества в результате "госпитализации" могут 
значительно превысить прямые и непрямые фи-
нансовые расходы банковской системы на созда-
ние госпитального банка. Даже не обращая внима-
ния на начало эпохи глобальной "переоценки 
ценностей", а учитывая лишь текущий институци-
ональный контекст "госпитализации" банковской 
системы Украины, можно увидеть ловушки, кото-
рые заключает в себе эта идея.  

Оздоровляющая функция кризиса банковской 
системы состоит в том, что он приводит во взаим-
ное соответствие, с одной стороны, потребности 
общества в профессиональном обеспечении бан-
ковской деятельности, а с другой – имеющийся 
менеджерский ресурс банков. Госпитальный (сана-
ционный) банк делает оздоровление банковского 
менеджмента не самой насущной задачей. Поэто-
му не следует удивляться, что разовое прощение 
банковских ошибок из исключительной меры 
через механизм прецедента превратится сначала 
в допустимую форму регулирования, потом в при-
емлемую и даже стандартную. Судьба доверия 
к такой банковской системе выглядит достаточно 
однозначно. А это повлечѐт за собой катастрофи-
ческие последствия для всей системы институцио-
нального равновесия.  

Дело в том, что доверие не только базируется 
на устоявшихся институтах, но и само по себе 
является необходимым условием институцио-
нального равновесия в хозяйственной системе 
общества.  

Институты сохраняют свою качественную 
определѐнность только при соблюдении взаимной 
меры и границы, что предполагает их изоляцию 
друг от друга. Доверие играет важную роль в под-
держании состояния институциональной изоляции, 
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то есть взаимного отграничения и обособления 
качественного содержания различных институтов 
и их блоков и систем, благодаря чему обеспечива-
ется общее институциональное равновесие. 

Феномен изоляции является необходимым 
условием сохранения и развития институцио-
нального многообразия. Тем самым социум со-
здаѐт и "перебирает" всѐ новые и новые вариан-
ты своей организации. 

В результате поддержания состояния институ-
циональной изоляции глобальная система стано-
вится более сложной, разнородной, однако формой 
накопления и реализации такого институциональ-
ного потенциала выступают разрывы, институцио-
нальная конкуренция и институциональные кон-
фликты. Доверие выступает как естественная форма 
сглаживания конфликтов, сокращения разрывов, 
снижения остроты конкуренции путѐм формиро-
вания конкурентных альянсов. Упор при этом дела-
ется не на многообразие институциональных форм, 
а на фундаментальное единство их ценностных 
основ. В то же время доверие может снижать 
стимулы к институциональному саморазвитию, по-
рождать тенденцию к своеобразному институцио-
нальному иждивенчеству, базирующемуся на ин-
ституциональных интервенциях извне.  

Взаимная изоляция институтов и их систем 
может реализовываться как пространственная, 
временная, функциональная, этническая, как спон-
танная или целенаправленная. 

Примерами целенаправленной рациональной 
изоляции могут служить запрет на семействен-
ность в госучреждениях, неприятие некоторыми 
государствами института двойного гражданства, 
отделение церкви от государства. Недостаток 
марксизма состоял в том, что он, помимо всего 
прочего, нацеливал на преодоление взаимной изо-
ляции институтов и их систем: долой границы 
между государствами, необходимо уничтожить 
буржуазную семью, частную собственность и т. д.  

Причѐм это грех не одного марксизма. Запад-
ная просветительско-рационалистическая традиция 
включает в себя практически те же идеи и выводы 
(например, достаточно вспомнить утопии Г.Уэллса 
"Люди как боги" и "Освобожденный мир"). Реали-
зация этих идей в прямом виде означала бы 
разоружение человечества перед лицом ещѐ 
неизвестных опасностей и угроз, поскольку бы-
ли бы потеряны наработанные тысячелетиями 
возможные варианты организации общества. А 
утрата разнообразия всегда означает деградацию 
системы, явную или скрытую. 

Выделяются два уровня институциональной 
изоляции: межсистемная и внутрисистемная. 
Межсистемная в большей степени отвечает за 
накопление и реализацию эволюционного потен-
циала цивилизации в целом, а внутрисистемная за 

текущую адаптацию и функциональное равнове-
сие обособленных хозяйственных систем.  

Пространственная изоляция построена на 
расстоянии между институтами и институцио-
нальными системами. Временная – на десинхро-
низации этапов социально-экономического раз-
вития: например, пики кондратьевских циклов 
не совпадают у различных обособленных инду-
стриальных систем.  

Каждый институциональный локус обладает 
собственной системой пространственных и вре-
менных координат. Социальное пространство 
основывается на ландшафтно-ресурсной структу-
ре данного социума, специфическое социальное 
время задаѐтся средней частотой существенных 
событий, социально-природными ритмами хозяй-
ственной деятельности и жизненным циклом 
институциональных комплексов общества, вклю-
чающим их становление, исторический износ 
и деградацию.  

Присущие любой хозяйственной системе доверие 
и его формы не могут выйти за пределы социальной 
пространственно-временной привязки и в скрытом 
виде несут на себе еѐ отпечаток. Такие простей-
шие понятия, как "здесь", "близко – далеко", "не-
медленно", "скоро – нескоро", придающие эконо-
мическому доверию конкретную хозяйственную 
значимость для субъектов, могут существенным 
образом не совпадать в разных системах. Даже 
если субъекты разных систем настроены на то, 
чтобы доверять друг другу, их взаимодействие 
может принять характер недоразумения в прямом 
смысле слова. Поэтому проще доверять своему, 
чем чужому, а это означает, что доверие выступает 
как механизм институциональной изоляции. 

Институциональная изоляция приводит к тому, 
что всегда есть (и будут) страны, выпадающие из 
некоторой средней генеральной линии цикла. В этих 
странах не происходит обусловленная глобализа-
цией унификация институциональных систем. Се-
годня сосуществуют во времени весьма различа-
ющиеся варианты индустриального общества, 
каждый из которых обладает весьма специфичной 
институциональной системой. Даже если какой-то 
вариант и оказался тупиковым, это не означает, 
что его опыт полностью бесполезен. 

Ещѐ один механизм институциональной изоля-
ции базируется на нежизнеспособности искус-
ственных институциональных гибридов, не согла-
суемых с социально-экономическим генотипом 
общества (фаланстеры, коммуны, так называемая 
советская обрядность, кружки качества на амери-
канских предприятиях и т. д.). Дело в том, что 
вектор доверия участников таких гибридов имеет 
тенденцию отклоняться во внешнее пространство 
(семейное, корпоративное, рыночное), что автома-
тически снижает внутреннее доверие и его соци-
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альную значимость. Изоляция гибрида постепенно 
разрушается. Его границы размываются, а соб-
ственное содержание подвергается диффузии. При 
этом уцелевшие институциональные остатки ги-
брида абсорбируются более жизнеспособными 
институтами.  

Разумеется, институциональная изоляция не 
может быть абсолютной, поскольку это влечѐт 
за собой обеднение генетической информации. 
Абсолютно изолированные институциональные 
системы, являющиеся исключением, не развива-
ются (первобытные племена Новой Гвинеи, Се-
верная Корея). Для этих систем характерно по-
давляющее преобладание внутреннего доверия 
над внешним, что лишает их необходимости пе-
ребора институциональных вариантов. Поэтому 
правилом эволюции является относительность ин-
ституциональной изоляции. Эта относительность 
порождает зоны институционального пересече-
ния – семейная ферма, брачный контракт, пере-
дача высшей государственной власти в монархи-
ческих странах по наследству и т. д. 

Для переходного состояния системы характер-
но ослабление взаимной изоляции институтов и их 
систем. Доверие утрачивает характер вектора 
и приобретает форму диффузного облака, охваты-
вающего лишь близлежащую сферу жизнедея-
тельности субъектов. Такое доверие уже не может 
выполнять защитных функций по отношению 
к институциональной системе. Субъект может до-
верять или не доверять тому или иному институту 
(безотносительно к его содержанию и значимо-
сти), предписания которого он должен исполнять 
при реализации своих хозяйственных решений. 
Диффузное доверие превращается в фактор не-
определѐнности, что ещѐ больше углубляет инсти-
туциональный кризис.  

В условиях деградации доверия зоны институ-
ционального пресечения из аномальных звеньев 
системы на время превращаются в основные. Бла-
годаря этому взаимный обмен генетической ин-
формацией приобретает интенсивный характер, 
идѐт непрерывный процесс возникновения и от-
мирания всѐ новых и новых вариантов институци-
ональной организации общества. Однако, помимо 
позитивных возможностей перехода к лучшему 
состоянию, вытекающих из влияния фактора вза-
имного обмена такими латентными институцио-
нальными информационно-генетическими ресур-
сами, существуют и связанные с этим серьѐзные 
проблемы. Дело в том, что деградация доверия не 
только распространяется на устаревшие и неэф-
фективные институты, но и может негативно 
влиять на функционирование базовых институтов 
общества.  

Самым неприятным и опасным для переходной 
экономической системы Украины следствием 

снижения доверия и подрыва взаимной изоляции 
институтов являются наблюдаемые сегодня прояв-
ления процесса приватизации государства, то 
есть превращения государственного организма 
в прямую функцию корпоративно-частного инте-
реса. Природа доверия к государству покоится на 
безусловности его всеобщности. Если же всеобщ-
ность приобретает выраженный условный харак-
тер ("в принципе", "при определѐнных условиях" 
и т. д.), то государственные функции и институты 
можно использовать в качестве эффективных конку-
рентных инструментов, лишь стоит получить к ним 
прямой или опосредованный доступ.  

Это низводит институты государства до поло-
жения редкого экономического ресурса, являюще-
гося объектом жѐсткой межклановой конкуренции. 
Из-за этого государственный организм утрачивает 
важнейший атрибут всеобщности функций и ин-
ститутов. "В результате образуются специфиче-
ские институты, ориентированные на обслужива-
ние локальных обменов (например, по частной 
защите контрактов), коммерциализируется, не-
смотря на формальный запрет, производство 
общественных благ (общественная, информацион-
ная безопасность"1. 

Иррациональность экономической политики 
украинского государства с точки зрения всеоб-
щих интересов на самом деле отражает вполне 
рациональные интересы региональных и межре-
гиональных кланов и групп, сумевших обеспе-
чить прямое представление своих интересов на 
высших уровнях государственной власти. Дей-
ствия правительства, направленные на быстрое 
наращивание государственного долга, фактиче-
ское удушение национального производителя, 
в особенности в аграрном секторе, ярко выра-
женная проциклическая финансовая политика, 
выражают не только низкий уровень профессио-
нализма, но и стремление подорвать финансовые, 
экономические и политические позиции конку-
рентных бизнес-групп. 

К сожалению, или к счастью, мы ещѐ не можем 
отождествлять интересы крупного предприятия-
монополиста с интересами страны в целом, как это 
когда-то имело место в США (что хорошо для 
"Дженерал моторс", то хорошо и для Америки). 
Можно сказать более жѐстко: что хорошо для не-
которых финансово-промышленных группировок, 
то смертельно опасно для государства в целом.  

С точки зрения динамики структурного (то есть 
институционально обусловленного) доверия в Украи-
не наблюдаются два ряда опасных следствий при-
ватизации государства. Во-первых, продолжается 

                                                           
1 Шаститко А. Трансакционные издержки (содержание, 
оценка и взаимосвязь с проблемами трансформации) // 
Вопросы экономики. – 1997. – № 7. – С. 75. 
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процесс утраты публичной властью авторитета 
и легитимности в глазах граждан. Граждане госу-
дарству доверяют всѐ меньше и меньше, вне зави-
симости от их политических или социальных 
предпочтений. Формы подчинения государствен-
ных инструментов частным корпоративным инте-
ресам становятся всѐ более изощрѐнными и эф-
фективными, но если процесс будет продолжен, то 
доверять государству, платить налоги и служить 
ему будет означать для граждан доверять, платить 
и служить какому-то удачливому клану. Уклоне-
ние от уплаты налогов будет закономерно превра-
щаться в гражданскую доблесть со всеми вытека-
ющими из этого последствиями для государства. 
Место доверия государству как одному из базовых 
регуляторов социальных отношений займѐт война 
всех против всех. 

Другая группа последствий приватизации госу-
дарства выражается в качественном перерождении 
государственных функций, их выхолащивании, 
обеднении и депрофессионализации, что приводит 
к катастрофическому падению способности государ-
ства защищать права общества, граждан, а следова-
тельно – к полной дезинтеграции общественного 
организма. Фальшивые дипломы об образовании 
чиновников высшего ранга являются весьма ха-
рактерным выражением этой тенденции.  

Приватизированное государство будет не спо-
собно исполнить свою часть общественных функ-
ций по созданию и поддержанию условий доверия. 
Такое государство не сможет обеспечить миними-
зацию трансакционных издержек для участников 
системы общественного разделения труда посред-
ством простых и для всех приемлемых гарантий 
и правил хозяйственного поведения. Угнетение ба-
зисных форм специализации субъектов (отрасле-
вой, региональной, профессиональной), неизбежно 
вытекающее из отсутствия доверия, аномальной 
неопределѐнности и высокого уровня рисков 
специализированной хозяйственной деятельности, 
приведѐт нашу экономику к абсолютной катастро-
фе. Сегодня прекращение процесса приватизации 
государства – необходимое условие выживания 
украинского общества. 

Глобализация может быть охарактеризована как 
эпоха "переоценки всех ценностей", и поэтому ей 
свойственны не столько множественность, сколько 
отсутствие необходимости в критериях рациональ-
ного выбора. Кредитная экспансия и размывание 
принципа жѐстких бюджетных ограничений сни-
жают социальную и экономическую стоимость оши-
бочных решений: хотеть можно всего и получать 
можно всѐ и сейчас. Может ли считаться субъек-
том такой потребитель или инвестор? Ощущает 
ли он потребность доверять, то есть снимать не-
определѐнность путѐм профессионализированных 
ожиданий и оценок? Скорее всего, нет.  

Десубъективация переходной системы приво-
дит к постепенному угасанию доверия. В условиях 
глобальной бифуркации каждый субъект и каждый 
институт становится объектом одновременного 
и разнонаправленного воздействия различных со-
циальных градиентов. Линия наиболее выгодного 
поведения превращается в ломаную линию, зигза-
ги которой имеют хаотический характер. Доверие 
в такой системе возникает и исчезает спонтанно, 
и его распределение уже не связано с распределе-
ние институциональных полномочий и ответ-
ственности. Вместе с доверием и ответственно-
стью угасает и экономическая свобода.  

Оценка глобальной трансформации системы 
позволяет выделить такие потоки событий: 1) адап-
тация, мутация и частичная стагнация государ-
ственно-индустриальных (по своему происхож-
дению и компетенции) международных 
институтов, которые становятся строительным 
материалом для глобальной системы; 2) сокраще-
ние и фрагментация "неперспективных" остатков 
прежней системы, которые постепенно занимают 
нишу "реликты"; 3) актуализация и "выпирание" 
таких государственно-монополистических релик-
тов и пережитков, как патернализм, социальное 
иждивенчество, государственная монополия (из 
чего-то, достойного осуждения или извинения, 
они превращаются в респектабельную форму 
институционального устройства); 4) превраще-
ние трансакционного сектора глобальной эко-
номики из дополняющего в основной, базисный. 

Взаимодействие этих потоков происходит в кон-
фликтной форме, потому что каждый из них имеет 
разную регулирующую основу, разные конечные 
пункты назначения, разную скорость и интенсив-
ность событий, разные нормы ожидаемого взаим-
ного поведения и последствий для участников. 
Турбулентность этих потоков приводит к значи-
тельным социальным и экономическим издерж-
кам. Когда субъекты социальной системы утрачи-
вают тождественность самим себе, они вместе 
с ней утрачивают ориентиры и критерии оптималь-
ного и приемлемого образа действий. Как отмечает 
С.Глазьев, "...в энтропийном состоянии системы 
исчезают все еѐ внутренние различия, и достигает-
ся полная симметричность еѐ элементов"2. Инсти-
туциональным остатком доверия может считаться 
состояние всеобщей индифферентности.  

Важную роль в регенерации источников дове-
рия в условиях трансформационного сдвига игра-
ют процессы информационного переноса. Таким 
переносом является поступление генетически-инсти-
туциональной (то есть предельно сжатой, доступ-

                                                           
2 Глазьев С.Ю. Закономерности социальной эволю-
ции // Российский экономический журнал. – 1993. – 
№ 8. – С. 75. 
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ной к считыванию, способной к саморазвѐртыванию 
в виде программ, влияющих на институциональ-
ное становление) информации. Эта информация 
может поступать, во-первых, из-за пределов си-
стемы, во-вторых, из соседних блоков данной 
системы. Природа и масштабы возникающего 
доверия могут быть самым тесным образом связа-
ны с содержанием и характером поступающей 
извне генетической информации.  

Генетические детерминанты глобальной транс-
формации, к сожалению, не просто не дают га-
рантий от варианта развития в сторону постин-
дустриального тотаталитаризма в глобальном 
масштабе, а содержат в себе такую возможность. 
Об этом свидетельствует учащение этатистских 
практик контроля и регулирования частной жиз-
ни граждан, включая допущение пыток (разуме-
ется, "только" в крайних случаях и "только" по 
отношению к лицам, подозреваемым в террориз-
ме). Историческая судьба системы государствен-
ного социализма в СССР говорит о том, что зако-
ны эволюции и диалектики не способны отменить 
ни "ум, честь и совесть нашей эпохи", ни самая 
демократическая и справедливая система госу-
дарственного устройства, которая победоносно 
шагает по планете последние 20 лет.  

Социализм в СССР стал капитализмом не слу-
чайно. Генетический дуализм советской системы 
как административно-рыночной на всѐм протяже-
нии еѐ истории не просто содержал в себе по-
тенциальную возможность несанкционированного 
распространения рыночных ценностей и стереоти-
пов на "непосредственно-общественную" сердце-
вину государственного социализма, а непрерывно 
генерировал этот процесс. Неизбежный внутрен-
ний генетический перенос инициировал всѐ более 
ускоряющийся дрейф системы государственного 
социализма в сторону так называемой модели 
рыночного социализма. Чуждые информационные 
потоки исподволь вели к генетическому перерож-
дению советского общества. 

В последние десятилетия существования Совет-
ского Союза весьма относительной была и изоляция 
от потоков информации из-за "железного занавеса". 
Помимо собственно информационных каналов, 
тщательно контролируемых, существовали ещѐ 
формально идеологически нейтральные материаль-
но-вещественные потоки от чуждой социально-
экономической системы (оборудование, технологии, 
потребительские товары), которые в скрытом виде 
несли на себе отпечаток иных ценностей и норм. 
Как отмечает В.Маевский, "…каждая действующая 
технология, входящая в ядро саморазвития эконо-
мики, – это не только способ производства, но 
одновременно и материальная форма хранения 
информации о данном способе производства, 
а воспроизведение этой технологии есть передача 

информации, передача наследственности, то есть 
процесс генетического характера"3. 

Включаясь в хозяйственно-потребительский 
оборот социалистического общества, эти техно-
логические потоки делали буржуазно-индиви-
дуалистские пережитки наиболее естественной 
и целесообразной формой взаимного общения 
трудящихся. В результате этого система государ-
ственного социализма всѐ больше приобретала 
характер формальной оболочки, прикрывающей 
постепенные фундаментальные сдвиги в обще-
ственном бытии и сознании. Вектор доверия всѐ 
сильнее отклонялся в сторону внешнего социаль-
но-экономического, ценностного и институцио-
нального пространства.  

Фундаментальную причину деструктивных 
последствий усвоения западных технологий для 
доверия к системе государственного социализма 
охарактеризовал Е.Рашковский: "технология есть 
пусть приземлѐнная, пусть социально отчуждѐнная 
и функционально обособленная, но всѐ же форма 
самоосуществления человеческого духа"4.  

Раздвоение вектора доверия уводит эволюцию 
системы от генеральной линии партии. Куда при-
дѐт страна, двигаясь по этому пути, тогда не знал 
никто. Большевики-фундаменталисты в первые 
годы перестройки предупреждали партию и народ 
о надвигающей реставрации капитализма. Личный 
легковой автомобиль, отдельная квартира (дом), 
личная библиотека и т. д. – всѐ это действительно 
атрибуты иного образа жизни, противоположного 
социалистическому. Однако они были не причи-
ной, а лишь симптомом глубокого кризиса всей 
системы, который начался задолго до перестройки 
и имел неизбежный и необратимый характер.  

Учитывая нашу недавнюю историю, можем ли 
мы себе позволить не обращать внимания на цен-
ностно-институциональный дуализм глобализации? 
Отягощѐнность глобальной трансформации релик-
тами тоталитаризма вряд ли имеет случайный 
характер. В философии и естествознании известны 
два типа развития. Первый связан с осуществлени-
ем или усовершенствованием изначальных свойств 
объекта, развѐртыванием его генетического кода 
(evolutio в переводе с латинского означает развѐр-
тывание чего-то, уже существующего в зародыше-
вом состоянии).  

Второй тип включает в себя реальную возмож-
ность появления в ходе становления объекта со-
вершенно новых свойств или аспектов поведения, 
ранее "не предусмотренных". Предпосылкой тако-
                                                           
3 Маевский В. Экономическая эволюция и экономическая 
генетика // Вопросы экономики. – 1994. – № 5. – С. 17.  
4 Рашковский Е. Третий мир как проблема социогумани-
тарного знания (заметки на полях книги М.А.Чешкова) // 
Мировая экономика и международные отношения. – 
1996. – № 3. – С. 112.  
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го развития является предварительное "стирание" 
генетической информации и создание условий 
максимально хаотичного состояния. Социальную 
суть этого типа наиболее выпукло и законченно 
выразил "кампучийский эксперимент" 1970-х го-
дов, нацеленный на полное стирание информации, 
"до основания". 

Но полностью ли стиралась информация о 
прошлых состояниях в ходе социалистического 
строительства? Скорее всего, нет. Часть генети-
ческой информации в сжатом виде сохраняла 
национальная (этническая) координата. Там, где 
это сжатие было меньшим, она оказалась ближе 
к поверхности и поэтому легче восстанавливается 
(например, в странах Прибалтики). В этом можно 
усмотреть некоторые важные причины нацио-
нального всплеска сегодня и одновременно – его 
позитивный смысл.  

Этнографы, социологи, экономисты уже давно 
обратили внимание на активную роль своеобраз-
ного опыта трудовой деятельности, сложившегося 
в рамках определѐнной национальной культуры. 
Национальная трудовая этика стабильна, не зави-
сит от текущих изменений политического режи-
ма, институциональных заимствований и кризи-
сов. Поэтому она является одним из важных 
факторов, определяющих сравнительные нацио-
нальные конкурентные преимущества в освоении 
новых технологий. С точки зрения логики укоре-
нѐнного структурного доверия это даѐт шанс на 
ограничение унификации и стандартизации бу-
дущего глобального устройства.  

Именно логика укоренѐнного структурного 
доверия является одним из тех скрытых факторов 
глобальной трансформации, значение которых 
будет постепенно усиливаться. Сегодня практи-
чески общепризнанно, что национальная культу-
ра труда сыграла едва ли не решающую роль 
в технологическом рывке Японии во второй по-
ловине ХХ века. Однако нельзя забывать, что 
веками до этого Япония была более чем далека от 
мирового лидерства, хотя культура труда остава-
лась той же самой. Понятно, что в одних услови-
ях такой опыт способствует высокой результа-
тивности, в других – мешает5.  

Очевидно, здесь речь должна идти не только 
о навыках собственно трудовой деятельности, но 
и об определѐнных ценностно детерминирован-

                                                           
5 "Успехи Японии в развитии промышленности и тор-
говли, завоевании внешних рынков были достигнуты не 
вопреки, а благодаря архаичной культуре, адаптирован-
ной к условиях массово индустриального производства. 
То, что в этой культуре мешало развитию, препятство-
вало целям правительства и бизнеса, шаг за шагом 
устранялось или отмирало само". См.: Ясин Е. Модерни-
зация экономики и система ценностей // Вопросы эко-
номики. – 2003. – № 4. – С. 11.  

ных стереотипах хозяйственного поведения, 
охватывающих все стороны экономической ак-
тивности. Современный глобальный кризис свя-
зан с изменениями ценностной направленности. 
В их основе – воздействие негативных институ-
циональных и технологических тенденций пост-
индустриального и глобального развития. Резуль-
татом становиться недоверие к свободе как 
таковой и связанный с ним массовый отказ от 
рисков и ответственности.  

В итоге мы наблюдаем уже отмеченный выше 
крайне опасный кризис субъектности, массовую 
потерю статусов, усиление общей конфликтности 
в экономике. Регулятивные практики ФАТФ по 
контролю над платѐжными операциями превра-
щают право на тайну личной жизни в пустую 
декларацию. Реально обозначилась альтернатива 
"стабильность или свобода". Замедление глобали-
зации, отказ от некоторых еѐ направлений 
наблюдаются уже сегодня.  

Признавая роль своевременного реагирования 
со стороны государства на текущие проблемы 
и вызовы, отметим, что если антикризисные меры 
подчинены только логике кризиса, они могут затя-
гивать или усиливать его проявления. Попытки 
сохранить неэффективные финансовые институ-
ции путѐм направления в них огромных потоков 
ликвидности будут приводить к восстановлению 
кризисного потенциала, который снова будет вы-
плѐскиваться в виде рыночных шоков6. В этом 
случае благодаря обратным связям возможно воз-
никновение негативных циклов, которые будут 
загонять экономику в замкнутый круг раз за разом 
повторяющихся кризисных явлений. Как след-
ствие – растущая иммобилизация экономических 
ресурсов и коллапс хозяйственной системы. Одним 
из условий формирования эффективной системы 
антикризисных мер должно быть соответствие 
этих мер общему вектору движения хозяйственной 
системы. То есть представление о возможном 
будущем кризиса должно играть в разработке 
антикризисных программ не менее важную роль, 
чем текущие острые проблемы.  

Опросы, проводимые накануне глобального 
кризиса консультантами Международного эко-
номического форума в Давосе, показывали, что 
доверие к национальным правительствам, ООН 
и глобальным компаниям находится на самом 
низком уровне с момента начала измерений 
в 2001 году. Единственным исключением явля-
                                                           
6 "...техника кредитной накачки не восстанавливает 
пропорции в экономике, а, напротив, разрушает их, 
попутно деформируя институциональную структуру 
и мотивацию экономического поведения", – отмечает 
Л.Вальдман. См.: Вальдман Л. Дело приняло очень серь-
ѐзный оборот. Семинар с Леонидом Вальдманом. – Ч. 1 // 
htpp//www.crisisu.net/delo_prinalo_new_oborot.html 
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ется правительство России, доверие к которому 
с 2001 года постоянно растѐт. Уровень доверия 
к ООН упал после того, как мир узнал детали 
скандальной программы "Нефть в обмен на 
продовольствие". Лидерами по уровню доверия 
являются НГО, но с 2004 года он заметно снизил-
ся, особенно резко произошло падение в Индии, 
Бразилии и Южной Корее7.  

Из всех институтов больше всех потеряли до-
верие национальные правительства. Только в ше-
сти из опрашиваемых стран больше граждан дове-
ряют своим правительствам, чем не доверяют им. 
Самое большое падение уровня доверия в Брази-
лии, Южной Корее, Мексике, Канаде и Испании. 
За ними следуют Аргентина и США. Даже в таких 
странах, как Британия и Индия, где уровень дове-
рия остаѐтся позитивным (то есть доверяющих 
больше, чем не доверяющих), он сократился на 
наибольшую величину с 2001 года. Что касается 
глобальных компаний, то самое сильное падение 
уровня доверия к ним зафиксировано в Испании, 
США и Канаде. В этих странах он впервые стал 
отрицательным.  

Из Африки и Азии о ТНК приходят более пози-
тивные новости. В Китае отмечен самый высокий 
уровень доверия, даже несмотря на то, что он чуть 
упал за последние два года. Во Франции негатив-
ное отношение к глобальным компаниям в по-
следние два года сократилось почти вдвое – с -52 
до -31 пункта. В Польше уровень доверия состав-
ляет -35. В Италии очень высоким остаѐтся уро-
вень недоверия – -41 (в 2004 году был -48). В Рос-
сии доверие к ТНК чуть улучшилось – с -53 до  
-50 пунктов. Большие национальные компании 
заняли третье место в списке институтов, которым 
доверяют больше всего (за НГО и ООН). Но даже 
среди стран, где уровень доверия к национальным 
компаниям высок, отмечено его падение (Китай, 
Индия, Индонезия и Канада)8. 

Резко ухудшилось мнение о крупном нацио-
нальном бизнесе в Испании и Бразилии. В Ита-
лии потребительское доверие к компаниям вос-
станавливается после скандала с Пармалатом  
(с -20 в 2004 году до -2 в 2005-м), а в России, 
которая демонстрирует высокий уровень доверия 
к правительству, граждане по-прежнему не дове-
ряют национальным компаниям (с -39 до -21). 
В Южной Корее уровень доверяя составляет -20, 
в Польше – -24. 

Настораживает падение доверия к структурам 
гражданского общества. Пока нет ни одной стра-
ны, в которой фиксируется абсолютное падение 
доверия к НГО, но граждане четырѐх стран – Ки-
тая, Бразилии, Польши и Турции – находятся на 

                                                           
7 См.: http://liberty-belarus.info/ 
8 См.: Там же. 

грани. Несмотря на эту тенденцию, НГО являются 
институтом, которому больше других доверяют 
граждане. Комментируя результаты опросов, 
управляющий директор ВЭФ Гед Дэвис заявил о 
необходимости поиска новых способов восстанов-
ления доверия к институтам и правительствам. 
"Если нам не удастся воссоединиться с граждана-
ми и справиться с недоверием, те институты, ко-
торые управляют миром, всѐ больше будут нахо-
диться под угрозой"9.  

Уже только эти оценки должны были заставить 
международные финансовые институты оценить 
реальную сбалансированность полномочий и от-
ветственности в сфере глобального доверия. Од-
нако эти институты оказались в плену текущих 
рутинных функций, которые внешне выглядели 
достаточно эффективно.  

На наш взгляд, в русле восстановления дове-
рия в глобальной экономике постепенно усили-
ваются несколько важных тенденций. В результа-
те вырисовывается картина нового распределения 
сил и полномочий, стабильная структура которо-
го является предпосылкой и фактором восстанов-
ления необходимого уровня доверия. 

Очевидно, что в ближайшие годы относитель-
ное значение финансовых ресурсов для хозяй-
ственной деятельности будет ниже, чем это было 
в предкризисный период. Ведь именно решающая 
роль финансовых ресурсов и стремительное рас-
ширение инфраструктуры их оборота в отрыве 
от развития других сегментов экономики обу-
словили накопление огромных разрывов и дис-
пропорций. Неизбежное увеличение относитель-
ной роли нефинансовых ресурсов экономического 
развития будет иметь ощутимые институцио-
нальные последствия, в том числе для финансо-
вых институтов. В динамике доверия и его рас-
пределении бóльшую роль будут играть такие 
ресурсы, как земля, технологии, человеческий 
капитал. Их оборот станет более эффективным, 
институциональные и инфраструктурные усло-
вия приобретут более транснациональный и гло-
бальный характер.  

Финансовые институты должны существенно 
измениться в плане приспособления к потреб-
ностям реального сектора, к его институциональ-
ной и отраслевой конфигурации. "Радиус" их эко-
номической силы и полномочий частично будет 
сокращаться. Требования к качеству и структуре 
капитала будут становиться жѐстче. 

Должна быть конституирована новая финан-
совая и институциональная роль государства, 
подкреплена новыми инструментами и методами 
государственного регулирования рынков. Скорее 
всего, это будет набор рычагов, включающий как 

                                                           
9 Там же. 
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общие, так и специализированные инструменты, 
которые могут быть объединены в такую новую 
институцию, как единый регулятор.  

Новая система должна возродить принципи-
ально важный статус персонифицированного риска 
инвестора в принятии инвестиционных решений. 
Как следствие возникнет спрос на новый класс 
финансово-инвестиционных институтов с более 
коротким радиусом действия, основанных на лич-
ном доверии, персонифицированных инвестициях 
и реальных активах. 

В целом уровень доверия в экономике в бли-
жайшие годы будет ниже, чем в предкризисный 
период. Это объективно будет способствовать 
инфляционным ожиданиям, относительно высо-
кому уровню процентных ставок. Экономику ждѐт 

более или менее продолжительный период "доро-
гих денег", который приведѐт к сжатию финансо-
вого сектора и его реструктуризации. 

Учитывая такой вектор развития, попытки 
любой ценой восстановить, прежде всего, финан-
совый сектор и его институты, можно назвать 
ошибочными. В контексте динамики доверия 
помощь финансовому сектору должна иметь 
структурированный характер в сочетании с пру-
денциальными мерами, направленными на си-
стемные институциональные изменения. Целью 
этих изменений должна стать бóльшая адекват-
ность финансового сектора потребностям реаль-
ной экономики, прежде всего, еѐ технологическо-
го обновления, институциональной и отраслевой 
реструктуризации.  
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СОВРЕМЕННОЕ ДОВЕРИЕ: СОДЕРЖАНИЕ И КРИЗИС 

Мировой экономический кризис и его наци-
ональные особенности заметно актуализирова-
ли проблематику доверия не только в политике и 
бизнесе, но и в научном сообществе. На мой 
взгляд, назрел качественный скачок от преимуще-
ственно феноменологического к преимущественно 
ноуменологическому этапу исследований доверия, 
от доминирования чувственно-сознательного вос-
приятия доверия как одного из плодов неэкономи-
ческого империализма к приоритетам сущностно-
содержательного осмысления доверия и его инсти-
туциональной природы с использованием базовой 
методологии фундаментальной экономической 
науки1. Разумеется, определение любой катего-
рии контекстуально, поиск ее сущности предпо-
лагает применение различных методов, и только 
неизвестному нам пророку известна истина. По-
этому представленные в статье результаты изуче-
ния сущностных и институциональных характери-
стик доверия с использованием деятельностного, 
эволюционного и семиотического подходов долж-
ны оцениваться как предварительные и требую-
щие дальнейшей верификации так же, как и сооб-
ражения о кризисе доверия и возможных путях 
его преодоления. 

Об эволюции и "треугольнике" доверия. 
Уже первичный семиотико-герменевтический ана-
лиз термина-символа "доверие" не оставляет со-
мнений в его специфической составности. Ко-
рень "вер" характеризует его "родовое", базовое 
содержание, своеобразный генотип, который, с од-
ной стороны, не подвержен системным, посягаю-
щим на его идентичность, изменениям, а с другой, – 
задает определенный набор смыслов, которые 
актуализируются в соответствующих контекстах. 
Речь идет, по крайней мере, о трех взаимозависи-
мых значениях: 1) вера, прежде всего, религиоз-
ная, которая, по Апостолу Павлу, "…есть осущест-
вление ожидаемого и уверенность в невидимом" 
(Евр. 11,1); 2) верно или правильно, безошибочно; 
3) верность как преданность. 
                                                           
1 Следует признать, что определение доверия посред-
ством категорий "ожидание", "убежденность", "внуше-
ние", "зависимость" и других, в том числе психологиче-
ских и этических (обзор основных трактовок доверия 
см. напр.: Мельник В.П. Факторы доверия и недоверия 
в хозяйствовании // Научные труды ДонНТУ. – Серия 
экономическая. – Вып. 3. – Т. 1. – Донецк, 2009. – С. 71–75), 
отражает отдельные видимые феномены доверия, а не его 
генетические, "родовые" характеристики. 

Приставка "до" несет двойную смысловую 
"нагрузку": во-первых, акцентируется внимание на 
предшествующих доверию образованиях, его за-
родышевом состоянии, той клетке, из которой до-
верие появилось на свет и содержание которой 
удерживает в себе "пожизненно". Во-вторых, зна-
чением "дополнительно" приставка "до" позволяет 
обозначить выход доверия за "родовые" границы, 
рождение с его участием новых образований чело-
веческого духа, некоторыми элементами которых 
доверие обогащает свое содержание. 

Вышеизложенное лишь намечает ориентиры 
фундаментального осмысления доверия. Если 
воспользоваться результатами экунических ис-
следований2 и выделить три последовательно-
параллельных этапа исторической коэволюции 
человеческой деятельности, сознания и институ-
тов (рис. 1), то феномены доверия могут тракто-
ваться как поверхностные формы его истори-
чески определенных атрибутивно-ноуменальных 
оснований. В самом деле. Предчеловеческое бес-
сознательное инстинктивное поведение предше-
ствует доверию, представляет его своеобразную 
утробу, в которой зародыш пребывает вплоть до 
момента рождения. Рождением и взрослением, 
обретением собственной идентичности доверие 
обязано протожизнедеятельности как единству ме-
таповедения и преддеятельности. Именно в вер-
бально-генетическом, чувственно-сознательном 
началах человеческого духа и адекватных им 
протоинститутах (традициях, культах, ритуалах, 
нормах, правилах, обычаях и т. п.) доверие обре-
тает субстанцию и самость. Взаимоположные 
деятельность, вербально-теоретическое сознатель-
ное и собственно институты более адекватны 
постдоверию, но именно в них доверие черпает 
"вещество и энергию" развития и самоутвержде-
ния в современном мире. Таким образом, нахо-
дясь в трехмерном темпоральном пространстве 
деятельности, сознания и институтов, содержание 
современного доверия представляет собой синтез 
их особых (но адекватных "родовой" идентично-
сти доверия) исторических образований, которые 
возникают на определенных этапах коэволюции 
и кумулятивно усложняются от этапа к этапу. 
Разумеется, столь абстрактные посылы требуют 
соответствующей конкретизации. 
                                                           
2 См.: Тарасевич В.Н. Экуника: гипотезы и опыты. – М., 
2008. – С. 121–287. 
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Истоки доверия теряются в глубинах бессозна-
тельного как досознательного, которое продуци-
ровалось проточеловеческим поведением и потому 
упорядочивало последнее. Речь идет о первичных 
психофизиологических образованиях, прежде все-
го, инстинктах, как невербально-генетических, не 
опосредованных разумом реакциях протосубъекта 
на внешние раздражители. Зачатки доверия про-

тосубъекта А к протосубъекту Б появляются там 
и постольку, где и поскольку протосубъект Б вы-
зывает у протосубъекта А своеобразную живот-
ную симпатию – торможение одной группы ин-
стинктов, например, инстинктов самосохранения, 
голода, агрессии, и возбуждение, катализацию 
иной группы, например, инстинктов продолжения 
рода, игры, сотрудничества, сострадания. 

  

 Протожизнедеятельность  Жизнедеятельность 

  
Собственно  
поведение 

 

Мета-
поведение Пред-

деятельность 
 

Человеческое 
поведение 

Деятельность 

            

 Мета-
инстинкты Прединституты  Протоинституты Собственно  

институты 

  Инстинкты 

 
Протоинституты 

 
Институты 

        

  Бессознательное, 
невербально-
генетическое 

  

Вербально-генетическое, 
чувственно-сознательное 

 
 

Чувственно-сознательное, 
вербально-теоретическое 

 

 
 

Рисунок 1. Этапы коэволюции деятельности, сознания и институтов 

В той мере, в которой в жизнедеятельности 
современного человека представлено проточело-
веческое поведение, а в его духе – коллективное 
бессознательное, иррациональное, в доверии как 
институте воплощено инстинктивное начало. 
В нормальных общественных условиях, будучи 
сублимированным и подавленным мощными пла-
стами человеческой культуры, прото- и собствен-
но институтов, оно скрыто от любопытных глаз 
и далеко не всегда освещается прожектором науч-
ной абстракции. В периоды же массовой декуль-
турализации и десоциализации, политических, 
институциональных расколов и экономических 
катастроф, когда животная ипостась человеческой 
природы выходит из-под контроля человека, ин-
стинктивное начало становится доминирующим 
и определяющим. Впрочем, и в нормальных усло-
виях экономические субъекты нередко руковод-
ствуются в своих действиях именно иррациональ-

но-аффектированным атрибутом доверия и прото-
человеческими симпатиями3. 

Развитие метаповедения и преддеятельности, 
формирование на этой основе вербально-гене-
тического и чувственно-сознательного начал 
человеческого духа детерминируют становление 
и утверждение веры как особого способа челове-
ческих действий, а также процесса и результата 
постижения человеком окружающего мира. Осо-
бость эта многолика, но для нас принципиально 
важен такой атрибут веры, как эмоциональное 
осознание субъектом истинности дескрипции4, 

                                                           
3 Это обстоятельство играет немаловажную роль в попыт-
ках определения сущности доверия посредством таких 
понятий как ожидание, желание и т. п. 
4 См.: Левин Г.Д. Методологические принципы диалога 
материалистов с верующими // Вопросы философии. – 
2008. – № 10. – С. 84. 
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или описания, восприятия различных феноменов 
окружающего мира – и трансцендентных, и реаль-
ных, "посюсторонних". 

Доверие, как и религиозная вера, – особая со-
ставляющая веры. Но если объектом и предметом 
религиозной веры является Абсолют, сверхъесте-
ственное, ненаблюдаемое, потустороннее, то дове-
рию имманентна область реального и наблюдае-
мого. Доверие выражает не отношение человека 
к Абсолюту или человека к человеку по поводу 
Абсолюта, а особый пласт отношений человека 
к человеку, межсубъектных отношений в связи 
с вербально-генетическим и чувственным осозна-
нием одним субъектом истинности или правиль-
ности дескрипции (описания, образа) себя самого 
или иного субъекта и/или своих и его действий (их 
условий, средств, процесса и результатов). Доверие 
представляет чувственно-эмоциональный "срез", 
аспект истины. Субъект воспринимает и осознает 
чувственно постигнутый им образ себя самого или 
иного субъекта как истинный, правильный и со-
храняет приверженность, верность этому образу 
до тех пор, пока обыденный опыт не станет анта-
гонистичным последнему. 

Многократно доказавшая свою правильность 
дескрипция, очищенная повседневным опытом от 
нежизнеспособных и случайных, привнесенных 
элементов, рано или поздно трансформируется 
в прескрипцию – предписание, норму5, а в более 
фундаментальном плане – в протоинститут. 
Система протоинститутов, как известно, форми-
рует основы социально-экономического генотипа, 
или менталитета социальной страты, этноса, наро-
да. Протоинституты доверия – отнюдь не исчер-
пывающая, но пронизывающая менталитет состав-
ляющая. Принимая то или иное решение, в том 
числе хозяйственное, субъект сверяет свое описа-
ние (образ) иного субъекта (его действий) не толь-
ко с ним самим, но и с общепринятыми протоин-
ститутами. Протоинституты доверия (например, 
в обыденной жизни – уважение к старшим, подчи-
нение воле родителей, в экономической деятель-
ности – верность слову, обязательность выпол-
нения обещаний, строгое следование нормам 
профессиональной этики и т. п.), с одной стороны, 
облегчают процедуру выбора эффективного ва-
рианта действий, а с другой – в значительной мере 
способствуют успеху последних. 

Итак, вербально-генетическая и протоинсти-
туциональная среда и адекватные ей действия 
рождают доверие и сообщают ему идентичность. 
Поэтому в доверии весьма значима, даже опреде-
                                                           
5 Этот аспект доверия фиксируется в его определении 
как понятия, выражающего убежденность субъекта 
в приверженности иного субъекта нравственным пред-
писаниям и нормам (порядочность, правдивость, ответ-
ственность и т. д.).  

ляюща протоинституциональная составляющая. 
Более того, каждый протоинститут включает тот 
или иной аспект, "срез" доверия, а некоторые из 
протоинститутов являются alter ego доверия, 
формами выражения и реализации его содержа-
ния. Означает ли это, что, родившись в традици-
онном обществе, доверие имманентно прежде 
всего и только ему? Прежде всего – безусловно, 
но не только ему. 

Протоинституциональное в доверии – и исто-
рический факт, и современная реальность. Речь 
идет не только о сохраняющихся и поныне тради-
ционных обществах. Подобно инстинктам прото-
институты доверия не уходят в небытие, а про-
должают упорядочивать жизнедеятельность в инду-
стриальных и постиндустриальных обществах. Их 
изначальная закрепленность в нервной ткани со-
храняется, а потому современный человек, как 
и его предок, является непосредственным носите-
лем доверия, а генерационная трансляция послед-
него осуществляется в результате живого и не 
обязательно вербального контакта, ничем не опо-
средованной связи между людьми. Протоинституты 
доверия и "пронизанные" доверием протоинститу-
ты – важная составляющая общечеловеческого 
начала современного общества. В эпохи крушения 
собственно институтов они препятствуют "одича-
нию" человека, его срыву в тварное состояние, 
выполняют важную функцию обуздания животных 
инстинктов, охранения социального от биологи-
ческого. Если же обрушивается и доверие, человек 
остается один на один с инстинктами. 

Доверие – важная предпосылка инноваций. 
Разумеется, в современном динамичном обществе 
инновации возможны только на основе традиций: 
диалектически снимая последние, инновации 
утверждают свою нетрадиционность, что невоз-
можно при низвергнутых традициях. Но дело не 
только в этом. Начиная с Нового времени, доверие 
активно изменяется, ассимилируя в свое содержа-
тельное ядро принципиально новые элементы. 
Этот процесс ускорился в индустриальную эпоху, 
а в современных условиях он становится импера-
тивным. О чем идет речь? 

Традиционное доверие, как и вера, во многом 
определяется желаниями, надеждой, любовью 
и другими ипостасями человеческого духа, кото-
рые, по преимуществу, находятся за пределами 
рационального и вербально-теоретического. 
Современное доверие, сохраняя традиционную 
идентичность, не может не отвечать на вызовы 
рацио подобно тому, как протоинституциональ-
ное упорядочивание экономической деятельности 
без соответствующих собственно институтов не 
может быть достаточно эффективным. Доверие 
находится в орбите объективных процессов взаи-
мопроникновения преддеятельности и деятельно-
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сти, чувственно-сознательного и вербально-тео-
ретического, протоинституционального и соб-
ственно институционального, а потому изменяет-
ся, оставаясь самим собой.  

С одной стороны, в соответствии с парафра-
зом "Доверяю, чтобы понимать" известного 
тезиса Ансельма Кентерберийского "Верю, чтобы 
понимать", доверие становится императивной 
предпосылкой рационального знания, научного 
поиска, целенаправленного формирования соб-
ственно институтов. Речь идет, в частности, 
о доверии к показаниям органов чувств, способам 
конструирования опыта и эксперимента, научным 
результатам6, способам и механизмам институци-
ональной деятельности. Основанные на доверии 
действия способны создавать новую реальность7, 
которая может быть вполне рационально устро-
енной. 

С другой стороны, доверие возникает и/или 
укрепляется на основе рациональных доводов. 
Следовательно, научное знание выступает импе-
ративной предпосылкой доверия. "Понимаю, 
чтобы доверять" – этот парафраз тезиса Пьера 
Абеляра весьма точно отражает процесс рациона-
лизации доверия. Содержание последней состоит 
не столько в том, что исчерпывающие научные 
доводы превращают доверие в уверенность, 
сколько в объективной ассимиляции доверием 
элементов вербально-теоретического и рациональ-
ного. Метаинстинктивная и протоинституцио-
нальная составляющие доверия дополняются 
собственно институциональной как продуктом 
целенаправленной институциональной деятель-
ности. В этом смысле пророческой представляет-
ся концепция "разумной веры" Л.Толстого. Для 
него неприемлемы взятые сами по себе и абсолю-
тизированные упомянутые идеи 
А.Кентерберийского и П.Абеляра. Перефразируя 
А.Гусейнова, можно утверждать, что Л.Толстой 
доверяет, чтобы понимать, и понимает, чтобы 
доверять. У него разум проверяется, испытывается 
доверием, а доверие проверяется, испытывается 
разумом8. 

Таким образом, современное доверие – продукт 
и предпосылка взаимосвязей метаповедения, пред-
деятельности, человеческого поведения и деятель-

                                                           
6 Таким образом, доверие способствует формированию 
знания на основе свидетельства. См.: Чокроборти О. 
Мне сказал знаток, поэтому я знаю: передача знания 
через свидетельство в классической индийской и со-
временной западной эпистемологии // Вопросы фило-
софии. – 2007. – № 2. – С. 20–31. 
7 См.: Лекторский В.А. Вера и знание в современной 
культуре // Вопросы философии. – 2007. – № 2. – С. 17. 
8 См.: Степанянц М.Т. Знание и вера: многообразие 
культурных подходов // Вопросы философии. – 2007. – 
№ 2. – С. 11–12. 

ности; синергетический синтез коллективного 
бессознательного, вербально-генетического, чув-
ственно-сознательного и вербально-теоретического; 
а также метаинстинктивного, протоинституцио-
нального и собственно институционального. 
В своеобразном треугольнике доверия (далее – 
ТД) (рис. 2) ключевая (2) вершина представлена 
взаимоположными (2.1) метаповедением и пред-
деятельностью, (2.2) вербально-генетическим 
и чувственно-сознательным, (2.3) протоинститу-
тами как единством метаинстинктивной и пред-
институциональной составляющих. Эта (2) вер-
шина отражает "родовую" идентичность доверия, 
его "жесткое" ядро, с потерей которого доверие 
умирает. (1) вершина характеризует зародышевое 
состояние доверия, прошлое в настоящем. Речь 
идет о взаимоположных (1.1) собственно поведе-
нии, (1.2) коллективно-бессознательном и невер-
бально-генетическом, (1.3) инстинктах и других 
психофизиологических образованиях. (3) верши-
ной представлено нетрадиционное, инновативное 
начало доверия как единство взаимоположных 
(3.1) человеческого поведения и деятельности, 
(3.2) чувственно-сознательного и вербально-тео-
ретического, (3.3) собственно институтов. Пучки 
взаимосвязей вершин (1) и (2), (1) и (3), (2) и (3) 
образуют соответствующие стороны ТД, кото-
рые, в свою очередь, выступают их (взаимосвя-
зей) своеобразными каналами. 

 
Рис. 2. Схема треугольника доверия 

Как видим, современное доверие – весьма 
сложное, многомерное образование, динамичная 
устойчивость и существование которого не воз-
можны без поддержания определенных оптималь-
ных соотношений между вершинами и сторонами 
ТД известного уровня их взаимной адекватности. 
Частные, не системные флуктуации, обеспечи-
вающие динамизм ТД и исходящие, главным обра-
зом, из его (3) вершины, столь же необходимы для 
отвечающей духу времени инновативности, сколь 
не допустимы чреватые разрушением ТД систем-
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ные нарушения взаимоположностей вершин и раз-
рывы пучков взаимосвязей. 

О кризисе доверия и его преодолении. 
В эпохи кардинальных перемен наиболее быст-
рые и существенные сдвиги происходят в (3) 
вершине ТД9. Так, по историческим меркам прак-
тически мгновенно были разрушены сформиро-
ванные в советский период и собственно инсти-
туты доверия, и собственно институциональная 
составляющая доверия10. Легальные протоинсти-
туты доверия утратили официальную легитим-
ность, а нелегальные – задаваемые последней 
ориентиры. В условиях собственно институцио-
нального вакуума и разрыва вследствие этого 
многих взаимосвязей в пучках (3-1) и (3-2) замет-
но возрастает значимость (1) и (2) вершин ТД, 
а также пучка взаимосвязей (1-2). Доверие "осво-
бождается" от сознательно сформированной соб-
ственно институциональной "надстройки" и воз-
вращается в близкое раннему традиционному 
обществу состояние. 

Продолжающиеся и поныне попытки заполне-
ния вакуума весьма неоднозначны. Разумеется, 
не вызывает сомнений необходимость новой ин-
ституционализации доверия, обеспечивающей его 
постепенную эволюцию в постиндустриальном 
направлении. Однако доминирование во вновь 
образованной (3) вершине ТД импортированных 
собственно институтов отнюдь не означает фор-
мирование органичных взаимосвязей в каналах 
(3-2) и (3-1). При прочих равных условиях чем 
значимее роль импортированных собственно ин-
ститутов в (3) вершине ТД, тем ощутимее инсти-
туциональные разрывы в каналах (3-1) и (3-2), 
а также раскол доверия на формальную (в прямом 
смысле слова) институциональную "надстройку" 
и реальные, базовые основания. Направленная на 
создание первой институциональная деятельность 
преследующей узко корпоративные цели полити-
ческой элиты, как правило, не одобряется боль-
шинством граждан и экономических субъектов, 
которые, вопреки лозунгам демократизации, так 
и не стали полноправными субъектами институцио-
нальной деятельности. Общее правило банально: 
политическая элита, не обеспечивающая потреб-
ную полноту и органичность институтов доверия, 
не может рассчитывать на доверие граждан. 

Разумеется, не все импортированные собствен-
но институты не совместимы с национальными 
протоинститутами доверия. Но совместимые пока 
                                                           
9 В дальнейшем внимание акцентируется на институци-
ональных аспектах изменений. 
10 Далее для краткости принимается, что термины "соб-
ственно институты доверия" и "протоинституты дове-
рия" включают понятия соответственно "собственно 
институциональная составляющая доверия" и "протоин-
ституциональная составляющая доверия".  

не доминируют, а потому не способны эффективно 
противостоять гибридизации и мутациям протоин-
ститутов доверия. Речь идет, во-первых, о попыт-
ках формирования протоинститутов доверия, 
адекватных импортированным собственно ин-
ститутам. Даже в случае успеха вновь рожденные 
протоинституты попадают в неадекватную среду 
и под угрозой гетерофобии вынуждены адаптиро-
ваться и таким образом мутировать. Во-вторых, 
мутируют и некоторые "родовые" протоинституты 
доверия, ибо испытывают длительное и активное 
воздействие импортированных собственно инсти-
тутов, а также рожденных ими протоинститутов. 
В-третьих, даже адаптируясь к "родовым" прото-
институтам, импортированные собственно инсти-
туты и адекватные им протоинституты не пере-
стают быть гибридами, лишенными родной почвы, 
а потому отторгаемыми.    

Вышеизложенное означает, что выстраиваемые 
с помощью импортированных собственно инсти-
тутов взаимосвязи (3-2) с самого начала поражены 
институциональным "вирусом". Раскол доверия 
сопровождается серьезным заболеванием его "ро-
дового" ядра. Способно ли расколотое и недомо-
гающее доверие выдерживать экономические, 
социальные и политические перегрузки эпохи 
перемен? Риторический вопрос. Упорядочивающая 
и сублимационная значимость мутирующих про-
тоинститутов доверия снижается, а потому неиз-
бежно усиливается торможение инстинктов, споспе-
шествующих доверию, и катализация инстинктов 
агрессии, самосохранения, конкуренции как борь-
бы за выживание любой ценой. 

Ослабление (3) вершины ТД имеет еще один 
принципиальный аспект. Речь идет о заметной 
деградации вербально-теоретического начала мас-
сового сознания как неизбежного следствия ухуд-
шения качества среднего и высшего образования. 
Абсолютизация формальных аспектов Болонского 
процесса (например, кредитно-модульной системы) 
сопровождается пренебрежением качественными 
характеристиками знаний учащихся и студентов. 
Поэтому большинство выпускников ВУЗов не об-
ладает конкурентоспособным уровнем рациональ-
ного, научного мышления, что неизбежно сужает 
социальную базу (3) вершины ТД со всеми выте-
кающими негативными последствиями для эконо-
мической деятельности и ее результатов. Доверие 
на основе научных доводов не играет необходимой 
роли, а потому обычными и массовыми становятся 
нерациональные и "рациональные" экономические 
действия (например, 100-процентная предоплата, 
предпочтение хранить сбережения не в коммерче-
ских, а стеклянных банках, "откаты" и т.п.), воз-
растание уровня трансакционных издержек и сни-
жение экономической эффективности. Ослабление 
вербально-теоретического начала массового со-
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знания заметно снижает степень его устойчивости, 
"иммунитет" по отношению к различного рода 
технологиям и процедурам манипулирования, 
эмоциональным срывам, аффектам и т. п. 

Негативные импульсы, продуцируемые (3) вер-
шиной ТД и транслируемые по каналу (3-2) к (2) 
вершине ТД отторгаются последней лишь отчасти, 
поскольку в эпоху перемен протоинституты дове-
рия самоизменяются значительно интенсивнее, чем 
в эпоху стационарной стабильности, а потому их 
способность к гетерофобии ослабляется. Самоизме-
нение предполагает существенную трансформацию 
строения и структуры (2) вершины ТД. Во-первых, 
возникновение и взросление новых протоинститу-
тов доверия является не безболезненным. С одной 
стороны, их молодость и незрелость не позволяет им 
в потребной мере выполнять "возложенные" на них 
функции упорядочивания межсубъектных взаимо-
действий. С другой стороны, их сосуществование 
со "старыми" протоинститутами отнюдь не без-
конфликтно, и в неизбежном противостоянии ста-
рого и нового в некогда единой и преимущественно 
однородной "ткани" доверия образуются опасные 
разрывы, по которым по каналу (1-2) "просачива-
ются" инстинкты, претендующие на выполнение 
протоинституциональных функций. 

Во-вторых, в процессе интенсивной социаль-
ной стратификации формируются специфические, 
адекватные определенным социальным стратам 
протоинституты доверия. Например, таковые в пред-
принимательской среде заметно отличаются от та-
ковых в коллективах наемных работников. В усло-
виях фронтальных институциональных изменений, 
ослабления общезначимых протоинститутов и соб-
ственно институтов доверия совместимость и вза-
имная адаптация указанных специфических про-
тоинститутов весьма затруднительна. Подобная 
дифференциация протоинститутов доверия суще-
ственно опережает формирование и вызревание 
интеграционных собственно институтов и прото-
институтов, которые призваны упреждать и/или 
нивелировать антагонизм специфических прото-
институтов, обеспечивать цивилизованные формы 
движения их противоречий, а также динамичное 
единство институтов доверия11. 

Безусловно, обозначенное отражает лишь ма-
лую толику изменений во (2) вершине ТД. Однако, 
на мой взгляд, этого вполне достаточно, чтобы 
представить сложность, неоднозначность, хаотич-
ность влияний и сигналов, транслируемых из (2) 
вершины ТД по каналам (2-3) и (2-1) к (3) и (1) 
вершинам ТД соответственно. Такие сигналы, 
с одной стороны, существенно усложняют выра-

                                                           
11 Институт доверия суть синергетическое единство 
метаинстинктивной, протоинституциональной и соб-
ственно институциональной составляющих. 

ботку адекватных собственно институтов доверия, 
а с другой – повышают степень неустойчивости 
и реактивности психофизиологической составляю-
щей доверия. Дестабилизирующая ТД неустойчи-
вость и реактивность его (1) вершины еще более 
опасна в условиях экономического кризиса, резко-
го снижения уровня жизни населения и неизбеж-
ного подавления базовых инстинктов выживания, 
а также высвобождения из институциональных 
и социальных "пут" инстинктов самосохранения, 
охотничьего, стадности и агрессии. Как убеди-
тельно показано П.Сорокиным12, продолжитель-
ные периоды и каталитические формы такого по-
давления и "высвобождения" чреваты взрывом 
иррационального, разрушением собственно инсти-
туционального и протоинституционального слоя, 
а следовательно, обрушением ТД. 

Указанные негативные процессы в вершинах 
ТД во многом определяют характер взаимосвязей 
в каналах (1-2), (1-3), (2-3). Для высокого уровня 
общественного доверия характерно доминирование 
коэволюционных, коммуникативных и эпигенети-
ческих взаимосвязей, а также активная, но вспомо-
гательная роль конкурентных и автопоэтических. 
В большинстве постсоветских обществ ТД присущи 
иные доминанты. Во всех каналах ведущую роль 
играют взаимосвязи конкурентно-антагонистические, 
гетерофобические, неорганически сукцессионные 
и симбиотические. Ведомыми являются коммуни-
кативные, коэволюционные, конкурентно-коэволю-
ционные и органически сукцессионные взаимо-
связи, хотя в отдельных случаях в краткосрочных 
периодах они могут доминировать. 

Таким образом, реальный раскол между соб-
ственно институтами и протоинститутами дове-
рия, многочисленные разрывы в протоинституцио-
нальном "теле" доверия, активизация его 
инстинктивных регуляторов, антагонистические 
несоответствия между вершинами ТД, преимуще-
ственно центростремительный характер связей 
между ними, другие негативные процессы в сово-
купности образуют глубокий кризис доверия и его 
институтов. 

Разумеется, в эпоху общественных трансфор-
маций и экономического кризиса возможны и 
необходимы не только потери, но и находки, ин-
новации; негативы рождают новые шансы, а вызо-
вы "беременны" ответами. Казалось бы, дело за 
малым – отобрать наиболее эффективные шансы, 
варианты действий и реализовать их. Однако про-
блемы доверия сложны не только сами по себе. 
В них концентрируются сложнейшие общественные 
процессы. В частности, речь идет не столько об 
экономическом кризисе, сколько о кризисе нацио-

                                                           
12 См.: Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. – 
М., 1992. – С. 268–294. 
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нальной идентичности, о драматическом станов-
лении и укреплении нового независимого государ-
ства, украинской нации, их позиционировании 
в глобальном и цивилизационном мироустройстве. 
Совершенно очевидно, что без успешного продви-
жения в этих направлениях трудно рассчитывать на 
существенный рост общественного доверия.  

Поэтому рекомендации, имеющие прямое от-
ношение к последнему, должны стать органической 
составляющей стратегии национального развития, 
программ политических и общественных действий. 
Прежде всего, необходима "тонкая" настройка про-
дуцируемых собственно институтов с тем, чтобы 
они были способны: во-первых, в основном пре-
одолеть упомянутый раскол и разрывы; во-вторых, 
периодически обновляться таким образом, чтобы, 
с одной стороны, служить "мостом" между нацио-
нальными протоинститутами и собственно инсти-
тутами мирового уровня, а с другой – постепенно 
"подтягивать" первые к последним, а последние 
адаптировать к первым; в-третьих, эффективно суб-
лимировать психофизиологические "протуберанцы"; 

в-четвертых, гарантировать единство и динамич-
ную устойчивость институтов доверия. 

Активными субъектами институциональной 
деятельности должны стать не только политики 
и общественные деятели, но и рядовые граждане, 
экономические субъекты. Организации и институ-
ты гражданского общества являются незаменимой 
средой социального и экономического диалога, 
а потому – продуцентами разнообразных форм 
и инструментов отношений доверия. Особое зна-
чение имеет атмосфера толерантности и терпимо-
сти в культивировании институтов различных 
национальностей и религиозных конфессий, акти-
визация контактов их представителей на основе 
общезначимых институтов и государственных 
приоритетов. 

По результатам более фундаментальных ис-
следований содержание и состав рекомендаций 
могут быть изменены и дополнены, а степень их 
конкретизации должна определяться характером 
и направленностью той системы мер, неотъемле-
мой составляющей которых эти рекомендации 
станут.  
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УДК 330.101:334 
Т.І. Артьомова, д-р екон. наук 
Інститут економіки та прогнозування НАН України 

РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ЕКОНОМІКИ ЯК ПЕРЕДУМОВА ВІДНОВЛЕННЯ ВІДНОСИН  

СУСПІЛЬНОЇ ДОВІРИ ДО ВЛАДИ 

Важливою передумовою відновлення відносин 
довіри в національній економіці в посткризовий 
період можна вважати реформування системи 
державного управління в річищі перебудови бюро-
кратичних підходів на адекватніші – демократичні. 
Як зазначено в національній доповіді "Новий курс: 
реформи в Україні. 2010–2015", "…повернення 
довіри до влади, консолідація суспільства та пос-
лідовне здійснення актуальних реформ відповідає 
прагненням громадян України незалежно від їх 
регіональних ідентичностей, ідеологічних поглядів 
та електоральних уподобань. Для вирішення цих 
завдань… Президенту України і уряду … почина-
ти треба з повернення втраченої довіри до влади та 
демократичних інститутів"1. Відомо, що останніми 
десятиліттями XX століття в розвинених країнах 
світу відбулася низка адміністративних реформ, 
наслідком яких стало підвищення якості системи 
державного управління за допомоги застосування 
нових його підходів і методів, запозичених із 
практики ведення бізнесу. З’явилося поняття дер-
жавного менеджменту, критерієм ефективності 
якого стало не прискіпливе дотримання інструкцій, 
а досягнення корисного результату. Завдяки впро-
вадженню підприємницької поведінки в держав-
них організаціях, зміні мотивації керівників і спів-
робітників відбувся перехід до клієнтоцентрованої 
моделі державної служби, в межах якої держава 
розглядається як службовець, найнятий народом 
для надання суспільних благ і послуг. 

Проте на початку ХХІ століття процес рефор-
мування державного сектора не зупинився, а йо-
го черговим порядком денним стало розроблення 
механізмів залучення громадян до вироблення і реа-
лізації державної політики, розбудова ефективної 
системи соціально-політико-економічної взаємо-
дії на всіх рівнях суспільного життя. Позначили-
ся контури трансформації державного менедж-
менту до системи суспільно-політичного спів-
правління, яка передбачає інтеграцію державної 
служби в суспільство, забезпечення щільної взає-
модії державного і приватного секторів економіки 
через співпрацю, спів-регуляцію, спів-виробни-
цтво і спів-керівництво представників державних 

                                                           
1 Новий курс: реформи в Україні. 2010–2015. Національна 
доповідь. – К., 2010. – С. 32. 

і приватних організацій на національному, регіо-
нальному і місцевому рівнях. На думку фахівців, 
за рівнем і якістю державного управління Украї-
на сьогодні відстає від розвинених країн на два 
трансформаційних цикли, і це є одним із суттєвих 
гальмуючих чинників на шляху розбудови конку-
рентоспроможної економіки, подолання наслідків 
глобальної фінансово-економічної кризи, підви-
щення добробуту населення2. 

Успішне реформування системи державного 
управління в Україні в річищі світових тенденцій 
значною мірою залежить від здатності адаптувати 
нові організаційні форми на мікрорівні – в діяльно-
сті державних підприємств. При цьому відтворення 
державними підприємствами новітніх організацій-
них форм і методів господарювання є двоїстим за 
своїм призначенням. З одного боку, підвищення 
якості управління, а отже, й економічної ефектив-
ності функціонування державних підприємств має 
слугувати взірцем для решти господарських суб’єк-
тів мікрорівня, з іншого – воно покликано сприяти 
покращенню системи управління процесами сукуп-
ного суспільного відтворення в цілому. 

Не зважаючи на реалізацію значних за масшта-
бами і темпами приватизаційних програм, державні 
підприємства і компанії змішаної форми власності 
й сьогодні відіграють важливу роль в економіці 
України. Станом на 2010 рік державний сектор охоп-
лював тут понад 100 тис. підприємств і установ, із 
них близько 78% припадало на підприємства й уста-
нови комунальної форми власності, 20% – на дер-
жавні, решта – на казенні підприємства та інших 
суб’єктів3. Що стосується державних підприємств, 
то вони здебільшого зосереджені у сфері операцій із 
нерухомістю, оренди, інжинірингу, надання послуг 
підприємцям (близько 32%); у промисловості (близь-
ко 24%), в сільському господарстві, мисливському 
промислі та лісовому господарстві (близько 23%). 
Об’єктами державної власності є всі атомні станції 
країни, поштова мережа, залізниці, енергопотоки. 
Як вважають фахівці, для цього типу господарських 
суб’єктів характерним є найменший ступінь еконо-
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мічної відповідальності: підприємство не відповідає 
майном за своїми зобов’язаннями, держава не від-
повідає за зобов’язаннями підприємства. Водночас 
підприємство як економічний суб’єкт обмежено 
у своїх діях: воно не має права брати участь у ство-
ренні господарських товариств, а також залучати 
недержавні інвестиції4. 

Казенні підприємства є відносно новим типом 
організаційно-правової форми суб’єктів господа-
рювання в державному секторі, який був сформо-
ваний 1998 року. Відповідно до українського зако-
нодавства казенні підприємства створюють у таких 
видах діяльності, де основним споживачем продук-
ції є держава, в яких неможлива вільна конкуренція 
або де переважає виробництво суспільних благ. 
Сьогодні в Україні 44 казенних підприємства, що 
діють у науково-дослідній та конструкторській галузі, 
протезно-ортопедичній сфері, хімічній промисло-
вості, приладо- і машинобудуванні, в геологічній та 
інших галузях. Порівняно з державними підприєм-
ствами казенні мають чіткіший правовий регламент 
розпорядження майном і умов здійснення господар-
ської діяльності, а саме: фінансування діяльності 
казенного підприємства здійснюється за рахунок 
бюджетних коштів, відповідальність за його зо-
бов’язаннями також несе держава. 

У складі держсектора України функціонують 
холдингові державні акціонерні та національні 
акціонерні компанії; у статутних капіталах цих під-
приємств на частку держави, як правило, припадає 
100% або близько 100%. Станом на 2009 рік загаль-
на вартість державних корпоративних прав у статут-
них капіталах компаній складала 60% від вартості 
всіх корпоративних прав загальнодержавного 
портфеля. Зазначені компанії історично створю-
валися як могутні вертикально інтегровані струк-
тури, що об’єднували державні підприємства галузі 
або певного виду економічної діяльності. Найваж-
ливішими для української економіки є НАК "Наф-
тогаз України", ДАК "Укрресурси", НАК "Украг-
ролізінг", НАК "Надра України", НАК 
"Енергетична компанія України", проте існування 
зазначених гігантів у системі держсектора постійно 
піддається критиці. На думку фахівців, діяльність 
таких структур є неефективною, оскільки внутрішні 
потреби компаній не забезпечують необхідного 
"завантаження" допоміжних і непрофільних акти-
вів, а їх обслуговування відволікає ресурси від 
основної діяльності. Крім того, оскільки самі 
компанії не підлягають приватизації, їх організа-
ційно-правова форма дозволяє утримувати в держа-
вній власності непрофільні та допоміжні активи, 
внаслідок цього межі функцій державного управ-
ління тут штучно розширюються. Такі компанії 
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часто наділяють повноваженнями державних ре-
гуляторів і функціями з управління державним 
майном, що сьогодні, з одного боку, порушує 
принцип рівноправності господарювальних 
суб’єктів, з іншого – породжує паралелізм 
у системі управління економікою5. 

Суб’єктами держсектора економіки України 
є також близько 300 господарських товариств, 
у статутних капіталах яких частка держави 
складає понад 50%. Ця низка підприємств сформу-
валася за рахунок корпоратизації та приватизації 
державних виробничих структур (відкриті акціонерні 
компанії), створення на базі держмайна спільно з 
недержавними інвесторами (закриті акціонерні то-
вариства і товариства з обмеженою відповідальніс-
тю), реорганізації державних підприємств. Вважа-
ють, що зазначений масив господарських товариств 
слабко піддається регулюванню через механізми 
управління корпоративними правами; невипадково 
сьогодні в державній власності з цією метою закрі-
плено лише пакети акцій п’яти закритих акціонер-
них товариств6. Деякі об’єкти з цього масиву (зок-
рема, ВАТ "Укртелеком", ВАТ "Одеський 
припортовий завод", ВАТ "Турбоатом", товарис-
тва, створені на базі Обленерго) уряд намагаєть-
ся розпродати внаслідок нездатності держави ефек-
тивно управляти ними, що породжує загрозу 
банкрутств. 

Портфель корпоративних прав держави, крім 
контрольних пакетів акцій, містить значну кіль-
кість менших за розміром пакетів акцій. Так, ста-
ном на початок 2009 року на частку акцій такого 
роду припадало близько 60% усіх корпоративних 
прав держави. Ця частина державних корпоратив-
них прав сформувалася переважно внаслідок так 
званих децентралізованих процесів (накопичення 
недоприватизованих пакетів акцій або спроб збе-
реження впливу галузевих та інших органів влади 
на певний об’єкт). Зазначений портфель останнім 
часом суттєво зменшився, але й дотепер він є до-
сить об’ємним. Переважна більшість підприємств 
із незначною часткою державного впливу є малоп-
рибутковими або прямо збитковими. Способами 
позбавлення пакетів акцій зазначених підприємств, 
на думку експертів, могли б стати: приватизаційні 
продажі за зниженими цінами, безкоштовне пере-
дання акцій у власність працівників, "списання" 
дрібних пакетів акцій, створення заставного фонду 
під банківські кредити для підприємств держсек-
тора і малого бізнесу тощо7. 

Отже, державний сектор України сьогодні ви-
глядає слабкоструктурованим, обтяженим і пога-
но керованим об’єктом. Оцінюючи ефективність 
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функціонування його підприємств, експерти від-
значають, що їх внесок у загальні фінансові ре-
зультати національного господарювання не від-
повідає розміру їхнього економічного потенціалу. 
Так, станом на 2006 рік державний сектор, на 
частку якого припадало 24,5% залишкової варто-
сті основних фондів і нематеріальних активів і 21% 
чисельності штатних працівників, в обсягах реалі-
зованої продукції становив лише 11,2%, а в чис-
тому доході – 11,9%. Побічно це свідчить про те, 
що порівняно з приватними компаніями в розпоря-
дженні державних підприємств перебуває більше 
активів, які працюють з нижчою ефективністю 
або взагалі не функціонують8. 

Водночас за рівнем рентабельності підприємс-
тва держсектора не тільки не поступаються при-
ватним компаніям, але і випереджають їх. Такий 
стан справ обумовлений наявністю в державному 
секторі могутніх компаній – суб’єктів природних 
монополій (НАК "Нафтогаз України", ДП "Укрпош-
та", ДП "Укрзалізниця" тощо), які роблять вагомий 
внесок у загальний фінансовий результат, перекри-
ваючи збитковість державних підприємств і неста-
більність економічної діяльності інших господарсь-
ких товариств (табл. 1). 

Щодо оздоровлення державного сектора України, 
то вітчизняні аналітики наполягають на подаль-
шому скороченні його масштабів за допомоги при-
ватизації. Це стосується в першу чергу державних 
підприємств і господарських товариств із більш ніж 
50-відсотковою часткою держави у статутних ка-
піталах. Пропонується також перетворити частину 
державних підприємств на казенні та господарські 
товариства і розпочати системну реструктуризацію 
державних холдингів, державних акціонерних і на-
ціональних акціонерних компаній. Оптимізація роз-
мірів державного сектора за допомоги приватиза-
ційних програм, справді, є однією з найважливіших 
загальносвітових тенденцій. Так, упродовж 1980-х – 
1990-х років майже всі західні держави реалізували 
широкомасштабні програми приватизації. Тільки за 
сім років, починаючи з 1985-го, обсяги продажу об’єк-
тів держвласності приватним інвесторам у 100 краї-
нах світу становили близько 330 млрд дол., а за 
один 1992 рік ця сума перевищила 70 млрд дол. Уна-
слідок "неоліберальної революції" обсяги державної 
власності значно "стиснулися": в США, Великій 
Британії та Люксембурзі частка держави у вироб-
ництві товарів і послуг нині не перевищує 3% обся-
гу ВВП, у Німеччині складає близько 10%, у Фран-
ції, Італії, Португалії, Греції – до 15%. 

Приватизаційні процеси в реальному секторі 
європейських країн тривають; у Великобританії 
об’єктом реалізації приватної ініціативи стали 
залізниці, в Німеччині та Франції на продаж ви-
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ставляють, окрім залізниць, підприємства держав-
них авіаліній. Проте навіть у розвинених країнах 
не існує гарантій від реалізації корупційних схем 
у процесі приватизації, а перехід об’єкта власно-
сті з державних рук у приватні не означає авто-
матичного підвищення ефективності його функ-
ціонування. Так, за десять років, що минули після 
приватизації, загальний час спізнення британських 
потягів перевищив 11 тис. років, що оцінюється 
експертами як національна катастрофа9. Крім того, 
процеси приватизації, як правило, супроводжу-
ються скороченням робочих місць, падінням жит-
тєвого рівня населення і зростанням соціальної 
нестабільності в суспільстві. А для України, яка 
сприйняла лібералізацію відносин власності як 
панацею від пануючого в СРСР одержавлення, 
зовнішня загальносвітова тенденція приватизації 
до того ж маскує більш глибинні процеси транс-
формації державного сектора. А саме те, що зву-
ження масштабів державного підприємництва не 
тільки не послабило ступінь державного впливу 
в економіці розвинених країн, судячи з динаміки 
обсягів державних витрат (табл. 2), але й сприяло 
її багатократному посиленню через формування 
гнучких і ефективних механізмів управління відт-
ворювальними процесами в системі держава – ко-
рпоративний сектор. З урахуванням сказаного до-
цільно уважніше придивитися до досвіду рефор-
мування державного сектора у країнах Західної 
Європи і США крізь призму функціонування сучас-
ного державного підприємства. 

У Європі перше загальне визначення державно-
го підприємства було надано Європейським цент-
ром державних підприємств (СЕЕР) на початку 
1960-х років. Державним вважалося "будь-яке під-
приємство, в якому держава, державні органи або 
установи, інші державні підприємства є власника-
ми (роздільно або сумісно, прямо або побічно) 
частини капіталу"; при цьому розмір такої частини 
"або перевищує половину капіталу підприємства, 
або, залишаючись не основною частиною в капіта-
лі підприємства, дозволяє державі самим фактом 
свого існування або в поєднанні зі специфічними 
правами мати реальну владу над підприємством"10. 
У Директиві Комісії європейського економічного 
товариства (1980) державне підприємство згада-
но як "підприємство, на яке органи державної вла-
ди можуть вирішально впливати за допомоги фі-
нансової участі або правил, що визначають такий 
вплив"11. Водночас фахівці відзначають, що сучас-
на інтерпретація понять "державне підприєм-
                                                           
9 Див.: Сумленный С. Опаздывающие железные дороги // 
Эксперт. – 2007. – № 43. – С. 43. 
10 Принципы корпоративного управления ОЭСР. – М., 
1999 // http://www.Oecd/ord/dat/corporate/principles/htm. 
11 Бизаге Ф. Государственный сектор и приватизация. – 
М., 1996. – С. 9–10.  
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ство" або "вирішальний вплив держави" містить багато непорозумінь.  
Таблиця 1 

Фінансовий результат господарської діяльності (до оподаткування) і розподіл його між видами  
підприємств державного сектора (2006 – І півріччя 2008 року),  

млн грн 
Підприємства 2006 2007 І півріччя 2008 

Разом 9480 10220,5 9603,5 
у тому числі:    
– підприємства, що є суб’єктами природних монополій  
і плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких  
перевищує 50 млн грн 

10304,9 10402,0 9584 

– господарські товариства, у статутному капіталі яких частка 
держави перевищує 50% 

- 40,1 553,1 117,8 

– державні підприємства - 784,8 - 734,6 - 98,3 

Джерело: Державний сектор і функції держави у період кризи. – К., 2009. – С. 37. 

Таблиця 2 
Динаміка державних витрат у розвинених країнах (1970-і – 2000-і роки),  

% до ВВП 
Країна 1970 1980 1990 2000 2011 

Австралія 25,2 32,3 33,0 31,4 34,3 
Австрія 38,0 47,2 48,5 48,8 49,0 
Бельгія 39,7 53,4 50,8 46,7 50,0 
Великобританія 36,7 43,0 41,9 38,4 47,3 
Італія 32,7 41,8 53,1 46,7 48,8 
Канада 33,8 39,1 46,0 37,8 39,7 
Німеччина 37,2 46,5 43,8 43,0 43,7 
США 29,6 31,3 33,6 29,3 38,9 
Фінляндія 29,7 37,1 44,4 44,8 49,5 
Франція 37,6 45,4 49,6 51,2 52,8 
Швеція 41,7 56,9 55,8 53,9 52,5 
Японія 19,0 32,0 31,3 38,2 37,1 

Джерело: Index of Economic Freedom // http://www.heritade.org/index/explone?view-by-variables. 

Так, у Франції державним, як правило, вважають 
підприємство, в якому державі належить більше 
половини капіталу або голосів або якщо державні 
службовці обіймають більше половини посад в ор-
ганах його управління чи нагляду. У Великій Бри-
танії під державними підприємствами розуміють 
державні корпорації (public corporations) або націо-
нальні галузі, проте сам уряд часто вагається з ви-
значенням змісту терміна "націоналізована галузь", 
як правило, включаючи сюди лише ті державні 
корпорації, які оперують в умовах ринку. Аналогіч-
на ситуація є характерною і для інших розвинених 
країн; внаслідок цього в теорії та праві тут укорі-
нилася думка, що публічний (державний) сектор 
економіки формується безвідносно до форми влас-
ності й є сукупністю державних, змішаних і при-
ватних підприємств у ключових загальнонаціональ-
них сферах економіки12. 

В економіці сучасних розвинених країн спосте-
рігається цікавий феномен: економічна наука і на-
ціональна статистика дещо з байдужістю ставлять-
                                                           
12 Рассадина А. Государственный сектор в развитых 
странах (опыт Франции и Великобритании) // Эконо-
мист. – 2002. – № 6. – С. 9–22. 

ся до проблем структуризації публічного сектора 
і водночас здійснюють ретельний облік публічних 
фінансів; для цього є певні підстави: в ринковій еко-
номіці право власності (в тому числі публічної) реа-
лізується, перш за все, через управління фінансовими 
потоками. У Франції, наприклад, державні підпри-
ємства контролюються відповідними галузевими 
міністерствами й одночасно перебувають під конт-
ролем Міністерства фінансів, яке стежить за дотри-
манням фінансових інтересів  держави. Аналогічну 
систему управління і контролю використовує Нова 
Зеландія. Саме ефективність відносин управління 
й, у першу чергу, ефективність державного управ-
ління, є ключем до розуміння високого ступеня дові-
ри до владних структур з боку суспільства в розви-
нених країнах, а разом з тим і передумовою високої 
конкурентоспроможності національних підпри-
ємств на світовому рівні. Роль державного впливу 
і державного регулювання відтворювальних проце-
сів в успішному реформуванні національних еконо-
мік усвідомлюють сьогодні в пострадянських краї-
нах, у тому числі в Україні, проте механізми його 
реалізації залишаються неясними. 
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Тим часом неоліберальна революція 1990-х у роз-
винених країнах зумовила формування нової якості 
взаємозв’язку відносин власності й управління 
в державно-корпоративному секторі економіки. 
Зазначеної якості досягають через оптимізацію різ-
номанітних форм розподілу прав власності й управ-
ління в загальній системі управління корпоратив-
ними правами. У вузькому розумінні корпоративне 
управління є системою взаємовідносин різних 
груп акціонерів і менеджерів корпорації, спрямова-
ною на захист фінансових інтересів акціонерів від 
опортуністичної поведінки менеджерів. Цю систе-
му доцільно деталізувати в контексті правової 
й економічної складових. З правової точки зору 
корпоративне управління має забезпечити ефектив-
ність і прибутковість діяльності господарського 
товариства (корпорації) на користь власників та 
інших зацікавлених осіб і в цьому сенсі виконує 
подвійну функцію: по-перше, регулює відносини 
всередині господарського товариства (між його 
учасниками і самим господарським товариством як 
юридичною особою); по-друге, регулює відносини 
господарського товариства з іншими суб’єктами 
права. З економічної точки зору управління відно-
синами власності набуває характеру управління 
економічним потенціалом. 

Підставою управління правами і відносинами 
власності є управління корпоративними правами. 
У вузькому розумінні управління корпоративними 
правами в державно-корпоративному секторі еко-
номіки здійснюється в межах пучків правових пов-
новажень  на об’єкти державної та корпоративної 
власності в напрямку реалізації цілей та інтересів 
власників. У широкому розумінні управління кор-
поративними правами, опосередковане управлінням 
державними корпоративними правами (і навпаки), 
складає основу функціонування державного сектора 
економіки в широкому розумінні – у формі публіч-
ного сектора. Так, збереження значного прямого 
державного контролю за економічною діяльністю 
цілої низки підприємств, незважаючи на скорочення 
частки держави в їхньому сукупному капіталі вна-
слідок процесів приватизації, залишається характер-
ною рисою сучасного держсектора європейських 
країн. Зокрема, у Франції організаційно-економіч-
ними формами взаємного переплетіння державних 
і приватних корпоративних прав є: 

 збереження в руках держави контрольного 
пакета акцій; 

 розповсюдження акцій державної корпорації 
серед населення або персоналу цієї корпорації; 

 продаж приватним корпораціям частини 
фінансових активів державної компанії; 

 залучення (на конкурсних засадах) приват-
ного бізнесу до виконання підрядних робіт із 
держзамовлень; 

 передання державного або муніципально-
го майна приватним фірмам на умовах оренди 
або лізингу для організації виробництва товарів 
і послуг. 
Важливим інститутом, що споріднює бізнес 

і державні структури в США, є Аналітичне спів-
товариство, яке виросло з антикризових підрозділів 
корпорацій на початку ХХ століття. Через гармо-
нійне "проростання" на макрорівень воно зберегло 
найтісніший зв’язок із корпораціями і повністю фі-
нансується ними. Внаслідок цього інститут соціально-
економічної аналітики підприємств трансформував-
ся в "мозок держави": основні напрямки економічної 
політики уряду розробляють фахівці-аналітики за 
рахунок фінансування комерційних структур з ефек-
тивністю, також близькою до комерційної, і це 
серйозно підвищує якість економічної діяльності 
держави в цілому. З іншого боку, самі органи дер-
жавної влади на місцях (округи (графства), муніци-
палітети, тауншипи, шкільні округи, спеціальні 
округи) значною мірою функціонують як підприєм-
ницькі структури. Так, муніципалітети наділені 
юридичними правами муніципальних корпорацій, 
вони можуть володіти власністю, купувати і прода-
вати її об’єкти, виступати позивачем і відповідачем 
у суді, позичати грошові кошти, укладати контрак-
ти, здійснювати інші ділові операції.  

Фахівці зазначають, що хоча інші органи місцевої 
влади, на відміну від муніципалітетів, не створю-
ються за принципом корпорації, вони також мають 
значну самостійність в управлінні справами підвідом-
чої території13. Шкільні округи, наприклад, здійс-
нюють керівництво школами та їх фінансування. 
Незважаючи на те, що вони створюються за рішен-
ням законодавчих зборів штатів і очолюються ви-
борчими органами, округи мають значну фінансову 
автономію через право встановлювати податки, 
одержувати винагороду за свої послуги, випускати 
облігації. Окремої уваги заслуговує досвід функціо-
нування таких державних установ США, як спе-
ціальні округи14. Сьогодні вони є найчисленнішою 
формою місцевого управління і створюються для 
надання різноманітних послуг мешканцям міста, 
передмістя або сільської місцевості. Так, наприклад, 
існують округи пожежної охорони, водопостачання, 
житлового будівництва, транспортні, паркові й інші. 
В одному місті можуть існувати декілька округів. 
Як правило, спеціальні округи створюють: 

 для надання послуг, які інші органи міс-
цевого самоврядування з тих або тих причин не 
надають; 

                                                           
13 Див.: Овчинников О.Г. Экономические аспекты деятель-
ности органов местной власти в сельских районах США // 
США – Канада: ЭПК. – 2009. – № 8. – С. 94. 
14 Див.: Там же. – С. 98. 
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 з міркувань економічної доцільності, коли 
їхня діяльність охоплює територію кількох 
адміністративних одиниць; 

 унаслідок існування фінансових обмежень 
на розмір податків і боргу, які накладають владні 
структури штату на органи місцевого самовря-
дування. В тому разі, наприклад, якщо коштів 
місцевого бюджету не вистачає на розвиток пар-
кової зони, створюють спеціальний парковий 
округ, який має фінансову автономію. 
Більшість спеціальних округів є невеликими за 

розмірами і можуть мати одного або кількох пра-
цівників, але є й величезні округи, коли тут, як, на-
приклад, у транспортному окрузі (агенції) Чикаго, 
працює до кількох десятків тисяч осіб. Створення 
спеціальних округів є адекватною відповіддю дер-
жавних установ на зростаюче різноманіття суспіль-
них запитів. Їх функціонування передбачає макси-
мально можливе врахування потреб кожної людини 
в комфортних умовах життя, а разом з тим і активі-
зацію підприємницької ініціативи самих місцевих 
жителів для реалізації вказаних потреб. Тобто 
спеціальні округи, що самофінансуються, є носіями 
паростків співпраці, спів-регулювання, спів-вироб-
ництва і спів-управління представників держави 
і приватної ініціативи на первинному рівні, почи-
наючи з окремої людини-громадянина. 

В цілому система державних установ місцевого 
рівня в США є ефективною формою соціального 
капіталу, накопичення якого, на думку фахівців, 
створює передумови для виникнення відносин со-
ціально-економічної довіри в суспільстві. Саме від-
сутність соціального капіталу у формі розвиненої 
соціально-економічної інфраструктури є найваж-
ливішою перешкодою на шляху ринкової трансфор-
мації пострадянських економік. В цьому розумінні 
показовими є повноваження державних установ міс-
цевої влади США, що спрямовані на: 

 звільнення корпорацій від податку на влас-
ність (або зниження цього податку), якщо вони 
поширюють свою діяльність на даній території; 

 створення підприємницьких зон, де замість 
обумовленої ділової активності інвестору про-
понують пакет податкових та інших пільг; 

 регулювання енергетики за допомоги захо-
дів щодо економії енергоресурсів (податкове сти-
мулювання, впровадження нових стандартів ефек-
тивного споживання енергоресурсів транспортними 
засобами, організація і фінансування дослідниць-
ких проектів у галузі енергетики тощо); 

 забезпечення якісного функціонування транс-
портної системи за допомоги фінансування, пла-
нування, адміністрування і реалізації програм 
дорожнього будівництва (так, із 4,01 млн км 
шосейних доріг федеральний уряд контролює 
лише 128 тис. км, натомість місцеві органи вла-

ди – понад 3,1 млн км, включаючи 2,23 млн км 
у сільській місцевості); 

 розбудова і підтримання інфраструктури 
повітряного транспорту15. 
Привертають інтерес програми державних 

установ місцевого рівня, що стосуються будівни-
цтва, субсидування купівлі або оренди соціального 
житла. Так, кошти для купівлі землі та будівниц-
тва житла для сімей із низькими доходами відділи 
житлового будівництва муніципалітетів мобілі-
зують за допомоги випуску спеціальних муніци-
пальних облігацій, що звільняються від податків. 
Витрачені кошти частково відшкодовуються після 
заселення таких будинків із квартирної платні; 
частина, що залишилася, покривається за рахунок 
субсидій місцевій владі з коштів Федерального 
управління державного житлового будівництва. Крім 
програм надання дешевого житла, реалізуються 
державні програми оновлення міст, відповідно до 
яких муніципалітети отримують від федерального 
уряду кошти на купівлю землі, розчищення її від 
старих будівель, будівництво систем водопоста-
чання і каналізації. На підготовленій території 
приватним фірмам пропонують ділянки під забу-
дову за зниженими цінами16. 

Одним із значущих чинників ефективної реаліза-
ції вищезгаданих та інших програм у сфері накопи-
чення соціального капіталу є прозорість функціо-
нування державної установи, яка досягається через 
її включеність у мережевий конструкт "електронно-
го уряду". Доступність інформації про доходи і ви-
трати, форми, методи і результати господарської 
діяльності держустанов зміцнює атмосферу довіри 
в суспільстві та розширює фінансові можливості 
органів місцевої влади. 

Спеціального аналізу в контексті відновлення 
відносин суспільної довіри до влади в перехідних 
економіках потребує досвід функціонування ін-
ституту державно-приватного партнерства (ДПП), 
який набув актуальності в розвинених країнах на 
початку ХХІ століття у зв’язку з програмами мо-
дернізації інфраструктурних галузей. На думку 
фахівців, утворення зазначеного інституту спрямо-
ване на реформування державної власності з ме-
тою її більш органічного включення до системи 
ринкових відносин, що є альтернативою привати-
зації стратегічних економічних об’єктів. Тим самим 
виникає дещо середнє між державним підприєм-
ництвом (у формі казенних і унітарних підпри-
ємств, акціонерних товариств із контрольним па-
кетом держави у статутному капіталі) і повним 
переданням об’єкта власності приватному капі-
талу, в тому числі через приватизацію. В межах 
інституту ДПП держава перетворюється на своє-

                                                           
15 Див.: Там же. – С. 99. 
16 Див.: Там же. – С. 102. 
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рідну агенцію з виробництва суспільних (публічних) 
благ, яке, своєю чергою, здійснюється на ринкових 
принципах. При цьому держава як суверен висту-
пає єдиним суб’єктом і публічно-правових (носій 
влади), і цивільно-правових (учасник господарської 
діяльності) відносин, надання ж суспільних благ 
забезпечується частково державними установа-
ми з дотриманням критеріїв економічної доціль-
ності, а частково – залученням ресурсів і можли-
востей приватного сектора17. 

У перше десятиліття ХХІ століття виявилася 
ще одна тенденція у функціонуванні державних 
підприємств, пов’язана з інтернаціоналізацією ме-
режевих галузей, у яких держава дотепер зберігає 
переважно монопольні позиції. Впродовж майже 
всього минулого століття мережеві послуги не 
відігравали істотної ролі в потоках прямих інозем-
них інвестицій; домінуючі позиції тут стабільно 
посідали промислові підприємства. Проте з сере-
дини 1990-х років фахівці починають відстежува-
ти інтенсивний процес утягнення галузей суспіль-
ної інфраструктури (транспорт, телекомунікації, 
поштові послуги, радіомовлення, енергетика, во-
допостачання тощо) в континуум інтернаціоналі-
зації, а з 2000-х відзначають нову якість указаних 
процесів, коли з мережевих галузей, що перебува-
ють у державній, приватній або змішаній формі 
власності, виростають великі ТНК18.      

На початку 1990-х років підприємства мережевих 
послуг іще не були репрезентовані серед 50 найбіль-
ших нефінансових ТНК світу, проте через 10 років 
на них уже припадало близько третини загальної 
кількості. 2005 року європейські ТНК із цієї сфери 
розташувалися на початку переліку 100 найбіль-
ших нефінансових груп світу (табл. 3). 

У світі виникає парадоксальна ситуація, коли 
багато державних корпорацій залишаються мо-
нополістами з надання суспільних благ і послуг на 
внутрішньому ринку й одночасно прагнуть агре-
сивно використовувати нові можливості для влас-
ного посилення на зовнішніх інтегрованих ринках; 
вони виступають як державні компанії у своїх 
країнах і як приватні – за кордоном. Окрім того, 
незважаючи на приватизаційні процеси в різних 
галузях інфраструктури, останні значною мірою 
залишаються у сфері державного впливу і контролю. 
Коли державна мережева компанія виходить на 
світовий ринок, вона стикається з ризиком утрати 
або руйнування свого іміджу на батьківщині: у гро-

                                                           
17 Див.: Артемова Т.И. Институт государственно-част-
ного партнѐрства: мировой опыт и реалии Украины // 
Наукові праці Донецького національного технічного 
університету. – Серія: економічна. – Вип. 37-1. – 2009. – 
С. 170–176 та ін. 
18 Див.: Кондратьев В. Новый взгляд на государствен-
ные предприятия // Мировая экономика и международ-
ные отношения. – 2008. – № 10. – С. 116–120. 

мадян може скластися враження, що суспільна 
власність "розчиняється". Якщо "вдома" така кор-
порація вимушена відповідати образу провайдера 
суспільних послуг, то за кордоном вона демонструє 
виключно комерційні інтереси, що виявляється 
у принципово новому управлінському стилі. Так, 
компанія ВВС (Велика Британія) доклала величез-
них фінансових і управлінських зусиль, щоб розді-
лити свою комерційну і суспільну діяльність як 
засобу масової інформації та щоб глобальну служ-
бу цієї компанії сприймали як абсолютно самос-
тійний міжнародний комерційний продукт19. При 
цьому всі публічні компанії виправдовують свої 
міжнародні операції прагненням захистити фінан-
сові інтереси місцевих (національних) споживачів 
і тим зберегти для себе суспільну довіру. 

На міжнародному рівні транснаціоналізація 
мережевих послуг породжує двоїсте явище: з од-
ного боку, загострюється конкуренція між ТНК, 
з іншого – посилюється міждержавне партнер-
ство. Найважливішою проблемою при цьому стає 
регулювання транснаціональних ринків мережевих 
послуг; у Європі до числа інструментів наднаціо-
нального регулювання належать удосконалення 
системи стандартів, розроблення механізмів ціно-
утворення, в енергетиці – відокремлення ланцюж-
ків власності у сфері видобування, продажу і роз-
поділу енергії від аналогічних ланцюжків у сфері її 
транспортування тощо. Економіки пострадянських 
країн характеризуються сировинною спеціалізаці-
єю, у зв’язку з цим деякі енергетичні компанії 
(ВАТ "Газпром" у Росії, НАК "Нафтогаз України") 
також перетворюються на "глобальних гравців". 
Проте діяльність енергетичних ТНК тут супрово-
джується наростанням їхньої зовнішньої заборго-
ваності та подальшою монополізацією внутрішніх 
сировинних ринків. Для подолання зазначених 
тенденцій необхідно здійснити реструктуризацію 
компаній, що забезпечить підвищення їх ефектив-
ності за рахунок уникнення екстенсивного зрос-
тання мережевих галузей. 

Принциповими особливостями організації та 
функціонування сучасних державних підприємств 
у розвинених країнах є такі: 

 для визначення оптимального розміру 
державного сектора використовують, як прави-
ло, два способи: 

– виокремлення соціальних видів 
діяльності, якими повинні займатися 
держпідприємства без установлення 
будь-яких кількісних обмежень, 

– обмеження кількості підпри-
ємств, які визнаються державними не-
залежно від видів діяльності; 

                                                           
19 Див.: Там же. – С. 119. 
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 сектор державних підприємств вважають 
оптимальним за своїми обсягами не внаслідок 
досягнення високих показників економічної 

ефективності, а завдяки ефективному виконан-
ню покладених на нього суспільно-корисних 
функцій; 

Таблиця 3 
Європейські мережеві ТНК у переліку найбільших нефінансових ТНК світу (2005) 

№ Фірма Країна походження Сфера діяльності Позиція 
1 Vodafone Великобританія Зв’язок 2 
2 Electricite de France Франція Електро-, газо- і водопостачання (ЕГВ) 10 
3 France Telecom Франція Зв’язок 11 
4 RWE Group Німеччина ЕГВ 13 
5 E.ON Німеччина ЕГВ 15 
6 SUEZ Франція ЕГВ 16 
7 Deutsche Telekom Німеччина Зв’язок 17 

Джерело: Клинова М. Глобализация и инфраструктура: новые тенденции во взаимоотношениях государства и бизне-
са // США – Канада: ЭПК. – 2008. – № 8. – С. 81. 

 кількість державних підприємств, що ма-
ють статус юридичної особи, постійно змен-
шується; 

 альтернативою приватизації державних 
підприємств з метою зменшення навантаження 
на державний бюджет є програми державно-
приватного партнерства, а найпоширенішою їх 
формою – концесія; 

 функції ефективного моніторингу діяль-
ності державного підприємства (сектора) вико-
нують спеціально створені агенції; 

 для підвищення якості управління держ-
підприємствами розробляють спеціальні зако-
ни, в яких постулюються критерії ефективності, 
встановлюються стандарти діяльності, форми 
і види звітності, розробляються методики від-
бору персоналу; 

 багато державних (змішаних) компаній, 
залишаючись провайдером суспільно-корисних 
послуг на національному рівні, трансформу-
ються в могутні ТНК, позиціонуючи себе на 
міжнародному рівні як приватну компанію, що 
має на меті суто комерційний інтерес.  
Послідовна реалізація зазначених принципів 

у купі з застосуванням механізмів інформаційної 
відкритості діяльності уряду і підприємств корпо-
ративного сектора сприяє поширенню і зміцненню  
 

відносин суспільної довіри до влади, а отже, 
і трансформуванню системи прав власності й 
управління відтворювальними процесами в напрям-
ку становлення моделі ефективної держави. В Укра-
їні, як було показано, на держсектор припадає не-
значна частка (близько 8%) загальної кількості 
підприємств, а його інтегральний показник питомої 
ваги в економіці значно знизився, але оздоровлення 
державного сектора у нас традиційно розглядають 
крізь призму його подальшого скорочення за допо-
моги приватизації. В розвинених країнах теж немає 
гарантій від реалізації корупційних схем за здійс-
нення приватизаційних процесів, а перехід об’єкта 
власності з державних рук до приватних не означає 
автоматичного підвищення ефективності його функ-
ціонування. Крім того, процеси приватизації, як пра-
вило, супроводжуються скороченням робочих місць, 
падінням життєвого рівня населення і зростанням 
соціальної напруженості в суспільстві, тобто своїм 
зворотнім боком мають проблему поширення недо-
віри до влади і суспільних інститутів в цілому. Тому 
ретельний аналіз і вміле застосування на національ-
ному просторі досвіду розвинених країн щодо фор-
мування нової якості взаємозв’язку відносин власно-
сті та управління в системі держава – корпоративний 
сектор – суспільство може стати гідною відповіддю 
на економічні загрози, які постали сьогодні перед 
Україною. 
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ПРОБЛЕМА "ДОВЕРИЯ" В КОНТЕКСТЕ МЕНТАЛЬНЫХ  
УСТАНОВОК РОССИЙСКОЙ ЭЛИТЫ: СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ БУДУЩЕГО РОССИИ1  

Необходимо рассмотреть вопрос соотноше-
ния проблем доверия и власти. А точнее – соот-
ношение доверия и ментальности российской 
элиты, и показать, что разработка этой тематики 
имеет высокий эвристический потенциал про-
гнозирования. 

Почему проблема доверия и связанные с ней 
"рейтинги доверия" так важны и так сильно ин-
тересуют и власть и элиты? И каким образом от-
сюда можно получить некие научные основы для 
реальных прогнозов будущего развития такой 
страны, как Россия.  

Рассуждения основаны на анализе трендов хо-
рошо известных в России и в Украине экономико-
политических событий и реакций на них властной 
элиты. Когда Егор Тимурович Гайдар в начале 
1990-х годов начал проводить свои мощнейшие 
реформы, самые глубокие, по крайней мере, в ис-
тории России, то он пользовался высоким уровнем 
доверия в обществе (народ верил в успех рыноч-
ных преобразований) и очень высоким рейтингом 
"личного доверия" к Борису Николаевичу Ельцину. 
В итоге гайдаровских реформ мы получили фун-
даментальные институциональные изменения, за-
давшие новое направление развитие страны на годы 
вперед. Но при этом практически сразу произошло 
обрушение рейтинга "личного доверия" к Ельцину. 
А когда рейтинг первого лица падает – то это 
очень опасно для устойчивости власти и общества. 
Большинство населения по-прежнему осуждает тот 
период – период "дикого капитализма", и в повсе-
дневный оборот была даже запущена фраза: "ли-
хие девяностые". Но полной легитимизации ры-
ночных реформ в обществе так и не произошло. 
И этот вопрос и сейчас важен для России.  

Исходим из тезиса о том, что понятие "высокий 
рейтинг доверия" у первого лица означает наличие 
реальной персональной власти. Когда в 1995-м го-
ду рейтинг "личного доверия" к Борису Николае-
вичу Ельцину опустился до трѐх процентов – то 
российская власть для собственного самосохране-
ния вынуждена была "пойти на поклон" к "олигар-
хам" – за финансовыми и медийными ресурсами 
 

для предвыборной кампании, следствием чего 
явились и "залоговые аукционы" (серия сделок 
1995 г., в результате которых в собственность 
ряда коммерческих банков перешли государ-
ственные пакеты акций нескольких крупных 
компаний: "ЮКОС", "Норильский никель", 
"Сибнефть"), и "коробки из-под ксерокса". В 
итоге чисто манипулятивным, искусственным 
путѐм был поднят "рейтинг доверия" первого 
лица до нужных кондиций, и Борис Ельцин "до-
брал" нужное количество голосов. 

Динамика рейтингов доверия президенту 
России Дмитрию Медведеву и премьер-министру 
Владимиру Путину согласно социологическим 
опросам фонда "Общественное мнение", "Левада-
центра", ВЦИОМ, РОМИР и других за последние 
два года достаточно устойчива и составляет соот-
ветственно 56–62%, рейтинг главы правительства 
66–72%. Рейтинг недоверия Дмитрию Медведеву 
составляет порядка 14%, Владимиру Путину – 12%. 
То есть, "рейтинги личного доверия" первым ли-
цам государства достаточно высоки. 

В то же время, судя по различным опросам 
и качественным интервью, россияне не верят ни 
милиции, ни прокуратуре, ни судам. Считается 
(по информации российских СМИ), что уровень 
доверия к милиции, судебной системе, прокура-
туре и спецслужбам в России катастрофически 
низок. Исследования в 2006-м и в 2009-м годах по 
Тюменскому региону (репрезентативные выборки 
по полу, возрасту и образованию соответственно 
4000 и 4500 чел.), представленные в табл. 1 и табл. 2, 
показали несколько иное отношение. СМИ, по-
моему, несколько сгущают краски в этом вопро-
се. Работа правоохранительных органов в боль-
шой степени мифологизирована, общественное 
мнение формируется не только на основании соб-
ственного опыта, которого не всем хватает, но 
и благодаря "сарафанному радио" и критической 
позиции СМИ. Высокие показатели недоверия 
населения к названным структурам объясняются 
тем, что эти институты воспринимаются не 
столько в качестве защитников интересов граж-
дан, а как механизмы карательно-запретительной 
системы государства. 

 

_______________________________________________ 

1 Выполнено при финансовой поддержке фонда РГНФ,  
грант №09-03-00676а. 
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Таблица 1 
Уровень доверия населения Тюменской области институтам власти  

(2006, 2009), % от числа опрошенных 

Вариант 
ответа  Суду Президенту/ 

Губернатору 
Проф-
союзам 

Проку-
ратуре 

Мили-
ции 

Прави-
тельству 

Регион.  
отделениям 

полит.  
партий 

Парла-
менту СМИ 

Полно-
стью  
доверяю 

2006 13,0 12,7 6,0 7,3 4,8 6,5 3,1 4,1 6,0 

2009 12,9 12,7 6,4 8,0 5,4 10,1 6,9 7,4 5,8 

Пожалуй, 
доверяю 

2006 29,6 29,6 18,6 22,4 15,0 21,0 9,6 14,2 22,0 
2009 25,2 29,5 19,3 20,4 16,3 22,8 14,2 16,9 19,0 

Трудно 
сказать 
точно 

2006 25,3 29,9 35,2 31,0 25,9 30,3 35,5 36,4 24,2 

2009 18,3 23,0 24,9 22,1 20,8 26,2 27,8 27,7 21,5 

Не очень 
доверяю 

2006 18,0 14,8 19,2 20,8 28,1 23,1 21,4 22,1 28,2 
2009 18,5 15,4 16,7 20,2 24,3 19,3 19,2 18,5 25,7 

Совсем не 
доверяю 

2006 10,3 8,6 15,6 13,7 21,7 14,3 24,8 17,7 15,2 
2009 7,5 7,9 10,8 9,6 16,1 9,2 14,8 10,6 13,8 

Не знаю,  
нет ответа 

2006 4,0 4,4 5,5 4,9 4,6 4,9 5,6 5,6 4,5 
2009 17,7 11,5 21,8 19,7 17,2 12,4 17,2 19,1 14,2 

 
 

Таблица 2 
Оценки доверия и недоверия по округам (2009), % от числа опрошенных 

Вариант  
ответа 

Юг Тюменской  
области ХМАО ЯНАО Вся Тюменская 

область 

 Довер. Не 
довер. Довер. Не 

довер. Довер. Не 
довер. Довер. Не 

довер. 
Суду 40,5 30,9 34,3 23,0 42,8 25,6 38,1 26,0 
Губернатору 43,3 10,6 40,3 20,0 44,6 23,1 42,2 23,3 
Профсоюзам 30,5 29,6 23,3 25,1 20,8 29,7 25,7 27,6 
Прокуратуре 31,2 35,8 24,7 25,3 31,3 28,4 28,3 29,9 
Милиции 24,3 46,3 18,6 35,4 23,9 39,7 21,7 40,4 
Правительству 34,9 31,9 30,0 25,7 36,1 28,1 32,9 28,5 
Отделениям 
полит. партий 21,1 36,6 22,0 29,3 18,6 40,8 21,1 34,0 

Парламенту 26,1 32,8 22,8 24,8 23,9 32,0 24,3 29,1 
СМИ 28,7 39,1 22,6 37,6 21,6 46,4 24,8 39,6 

 

В общественном мнении прокурор, судья и ми-
лиционер предстают в первую очередь в качестве 
обвинителей, а на правозащитную деятельность ор-
ганов прокуратуры и суда указывают лишь единицы 
опрошенных. Этим в большой степени и опреде-
ляется зафиксированный исследованием низкий 
уровень доверия к прокуратуре, судебной системе 
и милиции. Похожие данные получены и в других 
регионах страны (см. табл. 3). 

В Украине уровни доверия к милиции, судеб-
ной системе, прокуратуре тоже достаточно низ-
кие, что для нас стало большой неожиданностью. 
Полагалось, что в условиях реальной демократии 
и реальных выборов в Украине доверие к проку-
ратуре, судебной системе и милиции должны бы-
ли быть достаточно высокими. 
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Таблица 3 
Уровень доверия (ответы "доверяю, пожалуй доверяю") в регионах России (2006–2009) 

Вариант ответа Регион РФ, 2006–2007 2009 
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Президенту 
республики/  
Губернатору 

53 66 54 52 54 52 59 42 46 38 42 40 45 43 

Парламенту 26 25 18 29 24 28 32 18 19 17 19 23 24 26 
Правительству 33 33 24 39 33 34 46 25 28 24 29 30 36 35 
Суду 45 45 36 43 52 42 50 46 42 43 43 34 43 41 
Прокуратуре 33 31 23 34 35 34 41 34 29 29 30 25 31 31 
Милиции 23 24 7 26 27 25 31 21 22 20 18 19 24 24 
Полит. парт. 16 17 6 24 15 18 21 11 14 13 12 22 19 21 

Источник: Регионы в России: социокультурные портреты регионов в общероссийском контексте. – М., 2009. – 
С. 148, 220, 291, 343, 414, 489, 558 ; Социологический портрет Тюменского региона. – Тюмень, 2007. – С. 65 ; 
Социокультурный портрет Тюменской области. – Тюмень, 2009. – С. 62–63 ; Лапин Н.И., Беляева Л.А. Россий-
ское общество в пути: консервация социальных контрастов, ассиметричный рост. Аналитический доклад по 
результатам пяти волн всероссийского мониторинга "Наши ценности и интересы сегодня": 1990–1994–1998–
2002–2006. – М., 2007. 

 
Уровень доверия вообще в обществе, и внутри 

российского общества в частности, доверие обще-
ства к власти, к судам, к спецслужбам оценивают-
ся в России как чрезвычайно низкие. Это действи-
тельно огромная проблема: люди не доверяют 
милиции, не доверяют судам. Чего стоит только 
одно дело Михаила Ходорковского – это настоя-
щая карикатура на судебную систему России. По 
второму делу его обвиняют в хищении 350 млн тонн 
нефти, хотя все эксперты утверждают, что это не-
возможно было бы сделать в принципе при устой-
чивых показателях роста и столь прозрачной 
финансовой системы компании "ЮКОС". Силы 
бюрократии и спецслужб – реально очень мощны. 
Они не ведут публичных дискуссий, они не сводят 
между собой счѐты, у них очень сильна групповая 
дисциплина, что позволяет проводить в жизнь 
практически любые решения. 

Перейдем к ментальным установкам россий-
ской элиты. Под элитой понимают тех людей, кто 
имеет доступ к наилучшим ресурсам, имеющимся 
в распоряжении общества. Введение в современ-
ный научный оборот слова "элита" отражает не 
только новое обозначение давно известного явле-
ния, но одновременно – и изменение взгляда на 
это явление как таковое. Элита (от франц. elite – 
лучший, избранный) определяется весьма широко: 
например, так могут называть представителей вер-
ховной государственной власти, опирающихся на 

поддержку средств массовой информации и сило-
вых структур; либо высших руководителей финан-
совых и коммерческих организаций, которые ока-
зывают определяющее влияние на политическое, 
экономическое и социальное развитие страны. 
Главным основанием для отнесения тех или иных 
групп к элите является социальный статус их 
представителей и значимость результатов их дея-
тельности как для всего общества, так и в основ-
ных сферах его жизни. 

Принимается во внимание обычно пять планов 
рассмотрения элиты:  

- система властных отношений и конкретные 
механизмы принятия решений и реального управ-
ления;  

- символический характер презентации той 
группы, которая претендует на представительскую 
роль в обществе, власти "от имени народа";  

- институциональные механизмы, с помощью 
которых организована легитимизация главных 
процедур достижения властной позиции (господ-
ство или менеджеров или функционеров, бюро-
кратии или профессионалов);  

- система специализированного признания, ко-
торая по своей сути не может быть общедоступной;  

- система вертикальной мобильности и соци-
альной структуры, система формальных и нефор-
мальных правил их воспроизводства.  
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Понятие элиты сочетает эти разнородные кри-
терии для выдвижения в группы "лиц, принимаю-
щих решения". Каковы же ключевые характе-
ристики ментальности российской элиты? Из 
наиболее явных – следующие: 

1. Люди во власти более всего озабочены ис-
ключительно своим собственным и довольно 
быстрым зарабатыванием денег, с чем связан 
очень короткий горизонт целеполагания.  

2. "Новые элиты" в России обладают "свобо-
дой от" каких-либо моральных и нравственных 
ценностей: произошла их замена "утилитарным 
прагматизмом" как новой главной ценностной 
ориентацией. 

3. Реальная деятельность людей из элиты сво-
дится к тому, чтобы "под свою крышу" аккумули-
ровать как можно больше ликвидных активов. 

4. Российская элита хотела и в итоге получила 
такой современный политический режим, при ко-
тором нет демократии (есть "вертикаль власти") 
и потому больше ничего не угрожает их экономи-
ческим интересам.  

Основной смысл правления высшей элиты под 
патронажем В.Путина состоял в том, чтобы пере-
распределять национальные богатства между 
двумя десятками устойчивых групп влияния 
и поддерживать этот баланс, с чем он успешно 
справлялся. Поэтому в российской элите нет кри-
тической массы людей, заинтересованных в сломе 
режима. У слова "элита" в России сильно "подпор-
чена репутация", поскольку на памяти людей ещѐ 

этого поколения происходило формирование так 
называемых "новых элит" страны. Люди помнят, 
что одной из главных предпосылок движения че-
ловека в сторону "новых элит" была именно сво-
бода от каких бы то ни было моральных и нрав-
ственных ценностей, принятых ещѐ в советском 
обществе, и отсутствие ценностей и общечелове-
ческих, и общецивилизационных.  

Российские элиты поддерживают В.Путина 
потому, что при нѐм вроде как всѐ хорошо: 
народ уже отстранили от власти, сами они име-
ют достаточно высокую степень свободы и ком-
форта. Для этого никакие выборы не нужны. В 
России народ отчужден от политики. Абсолют-
ное большинство населения не считает, что с 
помощью политики можно решить какие-то его 
проблемы или достичь каких-либо интересую-
щих его целей. Поэтому в современной России 
нет запроса на политику. Народ разочаровался в 
политике очень сильно, и появляется растущий 
потенциал социального протеста. Поскольку 
люди во власти больше озабочены собственной 
экономикой и собственным зарабатыванием де-
нег, то возникает проблема консенсуса элиты 
и общества.  

В свою очередь, эта проблема трансформиру-
ется в вопросы о доверии "простых людей" к эли-
те. Опросы ВЦИОМ в 2004–2009 годах показали, 
что понятие "элита" устойчиво вызывает у населе-
ния самую негативную реакцию 41–43%. Это под-
тверждает наличие другой проблемы – разрыва 
между интересами элиты и общества.  

Те же исследования ВЦИОМ 2004–2009 годов 
показали, что на вопрос: "соответствует ли дея-
тельность элиты общенациональным задачам?" 
сказали "да" лишь 3% респондентов; 14% отмети-
ли "скорее соответствует", и 70% респондентов – 
"не соответствует". То есть, иными словами обще-
ство без всяких сомнений утверждает: элита Рос-
сии не решает общенациональных задач. Это – 
политическая проблема для партии власти и для 
представителей всех ветвей власти России. Обще-
ство прекрасно представляет, про кого идѐт речь 
и почему. Указанные черты ментальности россий-
ской элиты являются производными от проблемы 
разрушения цивилизационных ценностей, замены 
их на "собственный интерес" и "прагматизм" как 
новые базовые ценности. 

Хочу отметить некий парадокс российской 
статистики: крупный, средний и мелкий бизнес 
теряют свою занятость, а в общенациональном 
масштабе официальные доходы людей – растут, 
при этом другие ключевые показатели, такие как 
объем производства, инвестиции в основной капи-
тал – падают. Правительство России в условиях 
кризиса наращивает социальные расходы (хотя во 
всѐм мире – наоборот, сокращают). И делается это 
осмысленно, отсюда и противоречивость стати-
стики, которая показывает рост доходов населе-
ния. Рост расходов бюджета в России на 2010 г. 
составил 27%. Эта цифра означает, что расходы 
бюджета разогреваются. Надо понимать, кому и 
зачем пойдут эти деньги.  

Можно сделать следующие предположения – 
прогнозы, исходя из анализа социально-экономи-
ческих трендов и классовой природы власти: 

1. Доходы населения и далее будут расти за 
счет социальных расходов российского правитель-
ства. Это будет связано в основном с тем, что эли-
та вполне осмысленно будет проводить линию на 
поддержку лояльных ей групп населения, и с тем, 
чтобы до думских выборов 2011 г. и мартовских 
президентских выборов 2012 г. солидную часть 
финансовых бюджетных ресурсов через перерас-
пределение доходов направить также и на смягче-
ние социального недовольства.  

2. Будут поддерживаться только те группы, ко-
торые будут обеспечивать высокий рейтинг перво-
му лицу, а именно: государственный менеджмент 
(т.н. "бюрократы") и пенсионеры. Главное сейчас – 
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"не потерять рейтинг", который необходим для со-
хранения политического режима В.В.Путина. 

3. Долгосрочных инвестиций – реально не бу-
дет; и не только потому, что это само по себе уже 
является невозможной задачей для ментальности 
нынешней власти, которая мыслит краткосрочны-
ми категориями (по типу "распилил – откатил"). 
Долгосрочных инвестиций реально не будет ещѐ 
и потому, что деньги понадобятся на предвыбор-
ные кампании. 

4. Отсутствие долгосрочных инвестиций – это 
отсутствие и инноваций и модернизации, что было 
заявлено как приоритетная политика государства.  

5. Основная функция экономического роста 
в России – будет опять функция экспортных от-
раслей, так как у нас не стимулируется предло-
жение при низкой конкурентности рынков, а эко-
номика накачивается деньгами. 

6. Бюрократия всѐ более превращается в само-
стоятельного игрока – не только экономического, 
но уже и политического, беспощадно отстаива-
ющего свои материальные интересы. Решения 
кристаллизуются в интересах членов команды. 
Именно личные интересы заменяют идеологию 
перемен.  

7. Россия идѐт в направлении своего "тупико-
вого развития". Важно, конечно, поддерживать 
пенсионеров. Но за ними нет ни модернизацион-
ного, ни инновационного будущего – никакого. 
Поддерживать государственные корпорации, бю-
рократию – это примерно то же самое: за ними  
 

нет ни того, ни другого (то есть ни модернизаци-
онного, ни инновационного будущего). Плачев-
ное состояние государственного менеджмента 
в России очень хорошо известно. Реальная про-
грессивность общественного строя определяется 
тем, поддерживает ли его динамичный, креатив-
ный, созидающий класс. Именно этого созидаю-
щего класса в перечне тех, кого бы поддержало 
российское государство, сегодня как раз и нет. 
Поэтому с этой точки зрения проводимая путин-
ская экономическая политика – это тормоз для 
будущего России.  

8. Кажется принципиально важной мысль и о том, 
что есть некие ключевые задачи, которые должны 
решать элита для того, чтобы ответить на актуаль-
ные вызовы доверия. Обществу нужно перейти на 
принцип: доверяй, но проверяй. Общество должно 
быть настроено таким образом, что проверка эли-
ты – людей, которые находятся у руководства 
страны, является частью нормальных отношений. 
Принцип такой: я, конечно, Вам доверяю, и я даже 
голосовал за вас, но я буду вас проверять всеми 
средствами – затем, чтобы вы делали чего-нибудь 
реальное для страны. Авторитет власти будет 
укрепляться в ходе дискуссии, полемики, конку-
ренции, отстаивания своей точки зрения, без 
заоблачного рейтинга, но со значительной под-
держкой в обществе. И это качественно совсем 
другой тип развития общества, он не тупиковый, 
а более обоснованный и более реалистичный, от-
ражающий интересы не только элитарных групп, 
но и всего общества. 
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КОНКУРЕНЦІЯ, ДОВІРА І РЕАЛІЗАЦІЯ ІНТЕРЕСІВ  
РИНКОВИХ СУБ’ЄКТІВ  

У неокласичній економічній теорії функціону-
вання ринку і стан конкуренції не залежали від 
рівня довіри/недовіри у відносинах між ринкови-
ми суб’єктами. Раціональна економічна поведінка 
передбачала наявність певного раціонального 
рівня довіри, без чого неможливою була реаліза-
ція особистих інтересів ринкових суб’єктів. Інша 
справа – інституціональна економічна теорія. По-
єднання раціональних засад економічної поведін-
ки із нераціональними мотивами дій ринкових 
суб’єктів закономірно підвищує роль інституту 
довіри. Як пише Дж.Ходжсон: "Довіра і пов’язані 
з нею інші, що не підлягають контракту, цінності, не 
просто ефективні і зручні; ринкова система в прин-
ципі не може без них функціонувати"1. Довіра стає 
необхідною інституційною умовою економічного 
розвитку внаслідок посилення складності і неви-
значеності ринкових відносин. 

Довіра – це очікування економічними суб’єк-
тами того, що інші суб’єкти поводитимуть себе 
передбачувано, чесно і з урахуванням потреб та 
інтересів усіх суб’єктів згідно з деякими загаль-
ними нормами2. Довіра означає певний рівень 
суб’єктивної впевненості у тому, що інший суб’єкт 
діятиме нам на користь або принаймні не на 
шкоду, щоб зважитися на певну співпрацю з ним 
у тій чи іншій формі. Фахівці з менеджменту 
розглядають довіру як сукупність трьох основ-
них компонентів: послідовності, обов’язковості 
і здатності3.  

Довіряючи іншому, ринковий суб’єкт очікує, 
що той діятиме у процесі ринкової конкуренції 
адекватно і відповідально. Довіра є одночасно 
попередньою умовою і результатом добросовіс-
ної цивілізованої конкуренції. Довіра не може 
забезпечуватися тільки за рахунок зовнішнього 
контролю. Внутрішній же контроль можна забез-
печити лише на основі конкурентних ринкових 

                                                           
1 Ходжсон Дж. Экономическая теория и институты: 
Манифест современной институциональной экономи-
ческой теории. – М., 2003. – С. 246. 
2 Див., наприклад: Фукуяма Ф. Доверие: социальные 
добродетели и путь процветания. – М., 2004. – С. 53. 
3 Хакер С., Уиллард М. при участии Кутюрье Л. От дове-
рительных отношений к устойчивому бизнесу. – М., 
2009. – С. 24–33. 

відносин. У цих умовах ринок стає по суті інтег-
рованою мережею довірчих відносин між його 
суб’єктами. У сучасній економіці головною під-
ставою для прояву довіри тому чи іншому ринко-
вому суб’єкту є його репутація. По суті, це озна-
чає, що довіра виступає складовою особливого 
феномена – соціального капіталу. 

В умовах персоналізованого ринкового обміну 
покупець добре знає продавця і довіряє йому. Інша 
справа деперсоналізований обмін, думається, що 
за таких умов не обійтися без втручання третьої 
сторони (держави та саморегулюючих ринкових 
організацій). 

Категорія "довіра" більшою мірою характерна 
для соціологічної науки4, однак і в економічній 
теорії останнім часом інтерес до неї зростає5. 

Розуміння економічної сутності довіри корі-
ниться в змісті інтересів ринкових суб’єктів як 
носіїв певних прав, потреб і цінностей. Довіра – 
це, насамперед, аксіологічна категорія. Здавало-
ся б, що ринок і конкуренція суперечать прин-
ципу довіри: конкуренти апріорі повинні не до-
віряти один одному. Однак насправді на будь-
якому релевантному ринку закономірно підтри-
мується певний рівень довіри і цивілізованості, 
без чого неможливе існування самого ринку. 
У зв’язку з цим виникає проблема так званого 
радіуса довіри (за Ф.Фукуямою): чим більший 
радіус довіри, тим більш цивілізованою буде 
конкуренція. Кожний ринковий суб’єкт оцінює 

                                                           
4 Barber B. The logic and limits of trust. New Brunswick, 
1983; Hardin R. Trust and trustworthiness. N.Y., 2002; 
Fukuyama F. Trust: The social virtues and the creating of 
prosperity. N.Y., 1995; Luhmann N. Trust and power. N.Y.: 
J. Wiley, 1979; Seligman A. The problem of trust. Princeton, 
1997; Sztompka P. Trust: a sociological theory. Cambridge, 
1999; Фрейк Н.В. Концепция доверия в исследованиях 
П.Штомпки // Социологические исследования. – 2006. – 
№ 11. – С. 10–18. 
5 Корнаи Я. Честность и доверие в переходной эконо-
мике // Вопросы экономики. – 2003. – № 9. – С. 4–17; 
Кричевська Т.О. Логіко-історичний аналіз довіри в кон-
тексті соціально-економічних відносин // Економічна 
теорія. – 2009. – № 3. – С. 5–18; Татаркин А., Сухих В., 
Важенин С. Государство в системе отношений дове-
рия в экономике // Общество и экономика. – 2006. – 
№ 11. – С. 155–172. 
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рівень своєї довіри та можливі ризики, зважаючи 
на різноманітні аспекти конкурентної ситуації. 
На зміцнення довіри в економічній практиці 
впливає утворення стратегічних альянсів, дружні 
злиття, аутсорсинг та формування ряду інших 
ринкових інститутів, які дозволяють об’єднувати 
зусилля ринкових суб’єктів і досягати кращих 
результатів6.  

Довіра – важлива передумова загальновизна-
них правил у поведінці на ринку. Однак у реаль-
них умовах існує постійна загроза порушення 
таких правил. Ось чому при поясненні сутності 
довіри як важливого ринкового інституту необ-
хідно враховувати фактори, що впливають на 
формування системи цінностей. Якщо ринковий 
суб’єкт бачить, що його дія здатна принести йому 
вигоду, але заборонена якимось правилом, у ньо-
го цілком може виникнути стимул до порушення 
цього правила (прагнення до обману партнерів 
і споживачів, дезінформації, підступності, хит-
рощів тощо). Інституціональна теорія розробила 
для цього випадку досить чіткий алгоритм прий-
няття рішення: якщо очікувана вигода від пору-
шення перевищує очікувані витрати порушення, 
то раціональним, виявляється, порушити прави-
ло. Очікувані витрати порушення залежать від 
того, чи буде порушник виявлений і покараний7. 
Як відомо, поведінка, спрямована на досягнення 
власного інтересу і не обмежена міркуваннями 
моралі, тобто пов’язана з використанням різних 
маніпуляцій із зловживанням довірою інших, 
в економічній теорії називається опортуністич-
ною поведінкою.  

В основі опортуністичної поведінки лежить 
розбіжність економічних інтересів, обумовлена 
невизначеністю і як наслідок – недосконалою 
специфікацією умов контракту. Отже, якщо очі-
кувані витрати, пов’язані з ухиленням від норм 
і правил, прийнятих на деякому галузевому рин-
ку, виявляються меншими, ніж ті вигоди, які вони 
принесуть, то даний ринковий суб’єкт вибере ту 
або іншу форму опортуністичної поведінки. 

Довіра – важливий фактор економії на транс-
акційних витратах забезпечення дотримання пра-
вил і, зокрема, укладених ринкових контрактів. 
Формування загального поля довіри на ринку 
породжує позитивний мережевий ефект, який 
суттєво полегшує обмін між ринковими суб’єк-
тами. Вплив інституту довіри на зміст поведінко-

                                                           
6 Про організаційні форми встановлення інституційних 
зв’язків між конкурентами. Див.: Киллинг Дж. Союз 
с конкурентами: юридический или фиктивный // Марке-
тинг. – 2004. – № 3. – С. 89–92. 
7 Див.: Институциональная экономика: Новая инсти-
туциональная экономическая теория. – М., 2006. – 
С. 20–21. 

вих установок і моральних цінностей, а через них 
на взаємини і правила взаємодії ринкових суб’єк-
тів, є очевидним.  

Наявність взаємної довіри на ринку дає кож-
ному з ринкових суб’єктів, що перебувають на 
ньому, знання про те, як повинен і, швидше за 
все, поводитиметься його контрагент. Виходячи 
з нього, ринкові суб’єкти формуватимуть власну 
лінію поведінки, з огляду на очікувані дії іншої 
сторони, що по суті означає виникнення узго-
дження (координації) в їхніх діях. Умовою такої 
координації є інформованість суб’єктів про зміст 
інтересів інших суб’єктів, які регулюють пове-
дінку в тій чи іншій ринковій ситуації. Тим са-
мим, координаційний ефект довіри реалізується 
через зниження рівня невизначеності середовища, 
в якому діють ринкові суб’єкти. В теорії і прак-
тиці економічної конкуренції досить чітко роз-
різняються конкурентні і антиконкурентні узго-
джені дії8. 

У трансформаційній економіці ще чітко не 
сформувались цивілізовані інституціональні нор-
ми і цінності, вони ще багато в чому малообґрун-
товані і суперечливі. В економіці набули поши-
рення недовіра, нечесність, прагнення до обману 
і наживи. Очевидно, що все це не має нічого 
спільного зі справжньою підприємницькою куль-
турою, заснованою на цінностях жорсткої, але 
чесної конкуренції. Конкурентні стимули зму-
шують усіх працювати ефективніше і раціональ-
ніше, інакше неможливо забезпечити належний 
достаток (доход). Такі поведінкові стандарти, 
як відповідальність, обов’язковість, чесність та 
інші, відіграють ключову роль у функціонуванні 
цивілізованої ринкової економіки. 

Кожний ринковий суб’єкт повинен усвідом-
лювати відповідальність за свою економічну 
поведінку. Безвідповідальні дії можуть призвес-
ти до небажаних наслідків. Суспільство не може 
існувати, якщо в ньому немає інституційних 
норм і цінностей, що перешкоджають тим рин-
ковим суб’єктам, які діють у конкуренції "занад-
то активно", не рахуючись з моральними прин-
ципами. Безперечно, що цінність економічної 
поведінки похідна від її співвідношення з мораль-
ними (етичними) критеріями. При цьому самі 
засоби досягнення економічною успіху у ході 
конкурентної боротьби повинні бути чесними 
і порядними. Конкуренцію можна визначити як 
стан ринку, коли незалежні продавці товарів 
(послуг) змагаються за покупців, пропонуючи їм 
кращу ціну, або якість товарів, або комбінацію 
                                                           
8 Закон України "Про захист економічної конкурен-
ції". Коментар на основі порівняльного аналізу з пра-
вилами конкуренції Європейського Союзу. – К., 2006. – 
С. 110–140. 
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різних факторів, що можуть становити цінність 
для споживачів9. 

Довіра полегшує досягнення бажаної вигоди. 
Впевненість у довірі і чесноті ринкового парт-
нера – важливий ресурс конкурентної економіч-
ної поведінки. Довіра усуває надмірний ризик 
у ринковій діяльності, адже менше побоювань, 
що тебе обов’язково обдурять (наженуть ціну, 
"підсунуть" низькоякісний товар тощо). Немож-
ливо поставити державного наглядача/контроле-
ра над кожним ринковим суб’єктом. Вихід тут 
може бути лише один – піднесення економічної 
культури, моральності і чесності суб’єктів рин-
кових відносин, формування належної законо-
давчої та економічної бази чесної конкурентної 
діяльності підприємців. 

На ринку вища довіра буде до того ринкового 
суб’єкта, у кого вища репутація (як суспільно 
значуща оцінка ринкового суб’єкта з точки зору 
ділової етики), яка, у свою чергу, може розгля-
датися як важливий нематеріальний актив – 
складова соціального капіталу суспільства. 
Висока ділова репутація забезпечує передбачу-
ваність поведінки ринкового суб’єкта в майбут-
ньому. У зв’язку зі сказаним необхідно відзна-
чити, що репутація тісно пов’язана із засобами 
індивідуалізації підприємця, зокрема, з фірмо-
вим найменуванням, товарним знаком, брендом. 
Саме справжня довіра до брендів дозволяє рин-
ковим суб’єктам заощадити на трансакційних 
витратах реалізації своїх економічних інтересів. 
Інформація про фактичний рівень ділової репу-
тації ринкових суб’єктів розподіляється нерівно-
мірно між контрагентами, що і є у даному випад-
ку змістом інституційного феномена асиметрії 
інформації, яке змушує суб’єктів, які володіють 
меншою інформацією, нести відносно вищі транс-
акційні витрати. 

Неприпустимо відривати аналіз інституту до-
віри від дослідження проблеми економічних ін-
тересів суб’єктів (той чи інший варіант ринкового 
вибору визначається врешті-решт інтересами). 
Проблема інтересів перебуває у тісному зв’язку 
з теорією економічної поведінки, адже економіч-
ний інтерес проявляється в поведінці ринкових 
суб’єктів. Безумовно, що економіка не може 
функціонувати і розвиватися поза інтересами. 
Економічні інтереси прямо впливають на цільові 
установки і мотивацію економічної діяльності 
ринкових суб’єктів. 

Реально на ринку йде досить жорстка бороть-
ба між конкурентами у багатьох напрямках з кін-
                                                           
9 Закон України "Про захист економічної конкурен-
ції". Коментар на основі порівняльного аналізу з пра-
вилами конкуренції Європейського Союзу. – К., 2006. – 
С. 26. 

цевою метою – кращої реалізації своїх власних 
інтересів. Інша справа, що ця боротьба має ґрун-
туватися на власних досягненнях, перевагах рин-
кових суб’єктів над іншими суб’єктами господа-
рювання. З метою забезпечення цивілізованого 
ведення конкурентної боротьби й стає можливим 
об’єднання ринкових суб’єктів навколо спільних 
(найбільш важливих для цього ринку) інтересів. 
У спільності інтересів різних ринкових суб’єктів 
й проявляється внутрішня єдність самого галузе-
вого ринку. Жодна державна антимонопольна 
політика, якою б вона не здавалася привабливою, 
не може бути ефективною і плідною, якщо вона 
не відображає інтереси ринкових суб’єктів і не 
спирається на них. Ринок ефективно функціону-
ватиме тільки завдяки вільній підприємницькій 
ініціативі ринкових суб’єктів. 

Реалізуючи свій економічний інтерес, індивід 
орієнтується на пряму вигоду. Досягнення вигоди 
становить в умовах ринкової економіки основу 
економічного самоутвердження суб’єкта. Без ро-
зуміння ролі доходів ринкових суб’єктів немож-
ливо розкрити механізм реалізації їх економічних 
інтересів. Намагаючись досягнути свій інтерес, 
суб’єкт прагне на ринку до збільшення доходу 
(прибутку). 

Взаємна недовіра на ринку – досить типове 
явище для трансформаційних економічних сис-
тем. Інститут недовіри витіснятиметься усві-
домленням необхідності довіри поступово – 
у ході здійснення справжніх реформ, зміни оці-
нок, критеріїв, установок і цінностей у ринкових 
суб’єктів, набуття ними досвіду в економічних 
справах. Ідеологія цивілізованої конкуренції 
повинна виходити з того, що прагнення ринко-
вих суб’єктів до реалізації і захисту їхніх інте-
ресів є природним. 

Чи заважає дотриманню ринкової довіри еко-
номічний егоїзм? Кожний ринковий суб’єкт реа-
лізовуватиме свої егоїстичні інтереси за умови, 
якщо йому в цьому не будуть заважати. Від 
суб’єктів вимагається: стосовно держави – зако-
нослухняність, стосовно інших суб’єктів – чес-
ність. Довірчі відносини виникають лише на ос-
нові добрих вчинків і почуття приязні один до 
одного. У кожного з ринкових суб’єктів є свої 
запити та прагнення, зіткнення яких із запитами 
та прагненнями інших нерідко стає джерелом 
жорстких конфліктів. Проте найповніша реаліза-
ція економічних інтересів можлива не у конфлік-
тах, а на основі діалогу та компромісу. Щоб ус-
пішно діяти на ринку, ринковий суб’єкт повинен 
вміти уживатися, спілкуватися і довіряти іншим, 
бути чесним у стосунках з контрагентами. Довіра 
і чесність стають значущими моральними опора-
ми ринкового господарства. 
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Отже, суто особисті домагання ринкових суб’єк-
тів не є єдино можливим фактором їх економічної 
поведінки. Саме поняття "економічний інтерес" 
передбачає також повагу до чужих інтересів. Тому 
неправильно було б розглядати ринкову заінтере-
сованість абстрактно у відриві від реалізації інте-
ресів інших суб’єктів. У цих умовах довіра з чисто 
етичною стає й економічною категорією. 

Баланс інтересів різних ринкових суб’єктів, 
розумний компроміс між ними – запорука успіш-
ного розвитку економічної системи. Стан, за 
якого різні інтереси органічно взаємодоповню-
ють один одного, досягається на основі ринко-
вого механізму оцінки результатів економічної 
діяльності різних суб’єктів. З одного боку, ри-
нок збільшує можливості суб’єкта в досягненні 
його індивідуальних інтересів, а з іншого – через 
механізм цін ринок зв’язує, об’єднує економіч-
них суб’єктів. Механізм цін є засобом комуніка-
ції в складних соціально-економічних системах. 
Цю роль він виконує завдяки властивості ціни 
бути носієм економічної інформації. Ціни відіг-
рають роль сигналів, які спонукають ринкових 
суб’єктів докладати зусиль, що відповідають їх-
нім власним потребам. Через те, що ринкові ціни 
узгоджують інтереси продавців (виробників) і по-
купців (споживачів), вони сприяють і реалізації 
цілей та інтересів усього суспільства. Ринок, кон-
куренція і механізм цін – ефективні координато-
ри інтересів і дій економічних суб’єктів. 

Проте слід вказати і на обмеженість можливо-
стей ринку як механізму погодження економіч-
них інтересів. Ринок краще реагує на коротко-
строкові сигнали, але мало пристосований для 
того, щоб враховувати довгострокові інтереси 
і цілі. Ринкова конкуренція орієнтована на швид-
ку (майже негайну) віддачу, тому у довгостроко-
вій, а часто й середньостроковій перспективі вона 
не може бути універсальним засобом розв’язання 
суспільних проблем. 

Проблема довіри/недовіри безпосередньо 
пов’язана із механізмом добросовісної/недобро-
совісної конкуренції. Суб’єкти господарювання 
у своїй діяльності використовують добросовісні 
або недобросовісні способи збільшення своєї 
частки на ринку. Добросовісні способи конкуре-
нтної боротьби включають: досягнення кращого 
співвідношення ціни і якості; надання додатко-
вих послуг, знижки постійним покупцям; пові-
домлення справжніх відомостей про товар; ви-
користання внутрішнього ресурсу підприємств 
(фірм), власної позитивної репутації. До недо-
бросовісних способів конкуренції належать: не-
правомірне використання результатів діяльності 
інших підприємств (фірм); заподіяння навмисної 
шкоди діловій репутації конкурентів; вплив на 

ринковий попит шляхом розповсюдження не-
правдивих відомостей та ін. 

Соціально-економічний зміст добросовісної/ 
недобросовісної конкуренції, як правило, розкри-
вається на основі аналізу сутності інституційних 
правил, торгових та інших чесних звичаїв у під-
приємницькій діяльності. Поняття "чесні звичаї" 
відображає моральні, соціальні та економічні тра-
диції, які існують у тій чи іншій економічній сис-
темі. Наприклад, при ухваленні рішень щодо 
"чесності" звичаїв у справах про недобросовісну 
конкуренцію німецькі суди посилаються на "по-
зицію гіпотетичного доброго та законослухняно-
го споживача або конкурента, який оцінює вплив 
певної дії на оточуючих". У Франції судді у ви-
значенні певної дії як недобросовісної конку-
ренції керуються "думкою професіоналів", тобто 
конкурентів відповідного порушника, та представ-
ників торгово-промислових палат10. 

Термін "звичаї" має безумовний інституцій-
ний зміст. Правила торгівлі та інші чесні звичаї 
в конкуренції є не що інше, як відображення 
інституційних принципів соціально-економіч-
ного розвитку суспільства. Наявність цих зви-
чаїв є достатньо ефективною для об’єктивної 
оцінки чесної/нечесної поведінки на ринку. Від-
повідно до ст. 7 Цивільного кодексу України 
звичаєм визнається правило поведінки, яке не 
встановлено актами цивільного законодавства, 
але є усталеним у певній сфері цивільних відно-
син. Також регламентовано і те, що цивільні 
відносини можуть регулюватися звичаєм, зок-
рема звичаєм ділового обороту11. Дуже важли-
вим є те, що звичай, який суперечить договору 
або законодавству, у цивільних відносинах не 
застосовується. 

Ринкові суб’єкти в Україні за сприяння Тор-
гово-промислової палати та інших саморегулю-
ючих організацій розробляють правила профе-
сійної етики у конкуренції для відповідних сфер 
підприємницької діяльності, а також для певних 
галузевих ринків. Розроблені суб’єктами госпо-
дарювання правила професійної етики у кон-
куренції погоджуються з Антимонопольним 
комітетом України. Правила професійної етики 
у конкуренції можуть використовуватись під час 
укладання договорів, розроблення установчих та 
інших документів суб’єктів господарювання. Будь-
яка поведінка, яка суперечить правилам, торго-
вим та іншим чесним звичаям у підприємницькій 
діяльності, може кваліфікуватися як недобросо-
вісна конкуренція.  
                                                           
10 Антимонопольна діяльність : підручник. – К., 2005. – 
С. 279. 
11 Цивільний кодекс України: ухвалений 16 січня 
2003 р. – К., 2003. – С. 4. 
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Добросовісна конкуренція передбачає наяв-
ність у ринкових суб’єктів принципів добросовіс-
ності і довіри, що виступають важливими чин-
никами врегулювання конфліктів економічних 
інтересів, а також взаємного узгодження інтересів. 
Позитивна сутність інституту довіри у конкуренції 
виявляє себе у встановленні визначених стандартів 
належної поведінки ринкових суб’єктів у конкурент-
них відносинах. У свою чергу принцип добросовіс-
ності виступає своєрідною межею між припусти-
мим використанням інституційних норм і правил 
та зловживанням і недозволеним використанням 
цих норм і правил. 

З утверджуванням принципу добросовісності 
ринкові суб’єкти будуть керуватися у своїх конку-

рентних відносинах один з одним усвідомленням 
необхідності високого ступеня довіри. Стратегіч-
ною метою державної конкурентної політики у 
цьому зв’язку є створення необхідних умов для 
розвитку внутрішнього ринку України на основі 
здорової добросовісної конкуренції. Діяльність 
ринкових суб’єктів у конкурентних умовах по-
винна здійснюватися на єдиних принципах, базу-
ватися винятково на економічних інтересах і від-
повідати вимогам інституційного характеру. Так, 
державна конкурентна політика має сприяти роз-
витку та зміцненню ринкових засад діяльності 
суб’єктів підприємництва, використовувати пере-
важно непрямі методи впливу на процеси, що 
відбуваються на внутрішньому ринку України. 
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ФАКТОР ДОВЕРИЯ В ОЖИДАНИЯХ  
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 

Хозяйствование всегда в той или иной мере со-
пряжено с неопределѐнностью, что обусловлено его 
межвременной природой, то есть несовпадением во 
времени принимаемых хозяйствующими субъекта-
ми решений и исходов (последствий) этих решений. 
Под неопределѐнностью в хозяйствовании пони-
мается непредсказуемость потенциальных исходов 
любого из решений, которые могут принять хозяй-
ствующие субъекты. И обусловлена она, с одной 
стороны, изменчивостью условий хозяйствования 
и еѐ вероятностным характером, а с другой сто-
роны – неполнотой, асимметричностью либо отсут-
ствием информации о потенциальных исходах лю-
бого из возможных хозяйственных решений. 

Между тем, как природа не терпит пустоты, так 
и хозяйствование, являясь необходимой состав-
ляющей жизнедеятельности людей, обеспечиваю-
щей их благосостояние посредством превращения 
ресурсов в блага, не терпит неопределѐнности. 
Хозяйствующие субъекты реагируют на неѐ при 
принятии решений выбором предпочтительной аль-
тернативы поведения среди возможных. Решения, 
принимаемые хозяйствующими субъектами в усло-
виях неопределѐнности таким способом, то есть 
в форме выбора предпочтительной альтернативы 
поведения (а иного способа в такой ситуации про-
сто не существует), всегда являются рискованными 
по своему характеру. Отказ хозяйствующих субъек-
тов от принятия решений в условиях неопределѐн-
ности также является вариантом их выбора, и ему 
тоже свойственен риск, то есть некие вероятности 
как благоприятных исходов, так и неблагоприят-
ных – риск пассивности, бездействия. 

Рискованный характер решений, принимаемых 
хозяйствующими субъектами в условиях неопреде-
лѐнности, обусловлен тем, что выбор ими поведен-
ческой альтернативы опирается на ожидания, отра-
жающие их субъективные оценки вероятности того, 
в какой мере их решение приведѐт (или не приве-
дѐт) к тем или иным результатам. По мнению 
П.Дэвидсона, "в мире, где неизбежны неопределѐн-
ность и неожиданности, ожидания оказывают неот-
вратимое и значительное воздействие на экономи-
ческие результаты"1. Ожидания хозяйствующих 
субъектов обладают свойствами конструктивности, 
                                                           
1 Davidson P. Post-Keynesian Economics // The Crisis in 
Economic Theory / Ed. by Bell D. and Kristol I. – N.Y.: 
Basic Books, 1981. – P. 159. 

разнородности и генеративности. Конструктивность 
ожиданий означает, что они являются умственными 
построениями субъектов и даже плодами их вооб-
ражения относительно того, что может произойти, 
то есть в конструировании ожидаемых событий 
участвуют не только адаптивный и рациональный 
компоненты, но и арациональные – "нервы, склон-
ность к истерии, даже пищеварение и реакция на 
погоду"2. Поскольку ожидания формируются при 
участии арациональных факторов, они в немалой 
степени имеют произвольный характер. Это прида-
ѐт им такое свойство, как неоднородность, озна-
чающее, что относительно возможных вариантов 
развития событий могут формироваться различные 
ожидания. Наконец, ожидания  генеративны в том 
смысле, что, будучи сформированными, они опре-
деляют последующий ход событий, поскольку на их 
основе хозяйствующие субъекты принимают ре-
шения (осуществляют свой поведенческий выбор) 
и тем самым творят эти события. 

Хозяйственная деятельность, детерминирован-
ня арационально сформированными неоднород-
ными ожиданиями, должна, по идее, представлять 
собой беспорядочный поток уникальных событий. 
Тем не менее в действительности часто наблюда-
ются элементы порядка и повторяемости явлений, 
при которых поведение хозяйствующих субъектов 
является скоординированным относительно друг 
друга. Такая координация достигается в результате 
обретения ожиданиями хозяйствующих субъектов 
конвенционального характера, превращение их 
в конвенциональные ожидания. В общем плане 
такие ожидания могут быть определены как обще-
принятые правила рационального поведения. 
В хозяйствовании они отчасти заменяют знание 
будущих перспектив, поскольку перспективы за-
висят от них и поведенческого выбора, осуществ-
ляемого хозяйствующими субъектами в свете этих 
ожиданий. Как отмечает Дж.Кротти, "агенты зна-
ют это и потому вполне рационально формируют 
свои ожидания, пытаясь предугадать ожидания 
других в бесконечном итеративном процессе"3. 

                                                           
2 Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента 
и денег. – М., 1993. – С. 262. 
3 Crotty J.R. Are Keynesian Uncertainty and Macrotheory 
compatible? Conventional Decision making, Institutional 
Structures, and Conditional Stability in Keynesian Macro-
models // New Perspectives in Monetary Macroeconomics. 
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Вследствие стремления хозяйствующих субъектов 
сформировать свои ожидания, исходя из предпо-
лагаемых ожиданий других, их ожидания стано-
вятся более однородными, а поведение – более 
предсказуемым для других, вследствие чего скла-
дывается некий унифицированный образ хозяй-
ственной деятельности, связывающий еѐ субъектов 
воедино. Координирующее значение конвенцио-
нальных ожиданий заключается в том, что они 
способствуют единству хозяйствующих субъектов 
в понимании того, как именно они должны посту-
пать. В результате имеет место институционализа-
ция принятия решений хозяйствующими субъек-
тами, то есть их опосредованность институтами и, 
в частности, конвенциональными ожиданиями как 
общепринятыми правилами рациональности в хо-
зяйствовании.  

Специфика конвенциональных ожиданий хо-
зяйствующих субъектов заключается в их измен-
чивости в течение относительно коротких перио-
дов времени. Это обусловлено тем, что такие 
ожидания находятся во взаимосвязи с индивиду-
альными ожиданиями хозяйствующих субъектов. 
А поскольку их индивидуальные ожидания содер-
жат немалую арациональную составляющую, они 
могут изменяться под воздействием случайных 
факторов. В зависимости от совокупности таких 
случайных изменений, которые можно обозначить 
как ошибки в воспроизводстве унифицированного 
образа хозяйственной действительности, этот образ 
будет разрушаться и создаваться вновь, а в хозяй-
ствовании периоды доминирования конвенциональ-
ных ожиданий будут сменяться периодами преоб-
ладания разрозненных ожиданий.  

Ключевым параметром конвенциональных ожи-
даний является доверие, которое играет роль свя-
зующего звена между ними и хозяйственной дей-
ствительностью и тем самым делает возможным 
координацию поведения хозяйствующих субъектов. 
В этой связи представляется уместным следующее 
определение доверия, предложенное Нобелевским 
лауреатом в области экономики за 2010 год 
Е.Остром: доверие – это "…ожидание тех или 
иных поступков других людей, которые влияют на 
принимаемые человеком решения в ситуации, ко-
гда он должен начать действовать, не зная, совер-
шены ли эти поступки"4. По мнению же Нобелев-
ского лауреата в области экономики за 1972 год 
К.Эрроу, "… доверие имеет как минимум одну 
очень важную с прагматической точки зрения цен-
ность. Доверие – это своеобразная смазка обще-
ственного механизма. Оно крайне эффективно: 
                                                                                         
Explorations in the Traditions of Hyman Minsky / Ed. by 
Dymski G„ Pollin R. Ann Arbor, 1994. – P. 128. 
4 Ostrom E. A Behavioral Approach to the Rational Choice 
Theory of Collective Action // American Political Science 
Review. – 1998. – Vol. 92. – N. 1. P. 12. 

имея возможность положиться на слово другого 
человека, ты экономишь себе массу усилий"5. 

Любая, особенно длящаяся во времени транс-
акция требует от еѐ участников взаимного дове-
рия. Поэтому утверждение Ф.Фукуямы, что "наци-
ональное благосостояние... обусловлено одной-
единственной стороной культуры: уровнем дове-
рия в обществе"6, не кажется слишком большим 
преувеличением. 

Если перевести анализ роли доверия в эконо-
мических сделках в количественную плоскость, то 
потребуется ответить на вопросы: кому и насколь-
ко следует доверять участнику сделки? Начнѐм 
с ответа на вопрос, кому. Гарантом выполнения 
обещаний могут выступать либо само дающее их 
лицо (self-imposed), либо лицо, которому их дают, – 
с помощью возмездия (retaliation), либо посредник, 
третья сторона в сделке. В первом случае выпол-
нять взятые на себя обязательства хозяйствующего 
субъекта заставляет угроза его личной репутации. 
Во втором случае основой для доверия служит 
право возмездия. Такой источник доверия особен-
но характерен для примитивных и традиционных 
обществ, в которых обманутой стороне позволя-
лось отомстить обидчику. С этой точки зрения 
хозяйствующий субъект, способный к эффектив-
ному возмездию и убеждающий в этом партнѐров, 
волен доверять любому из них. 

В случае, когда выполнение обязательств га-
рантировано третьей стороной в сделке, доверять 
требуется именно ей. Известны различные вари-
анты привлечения третьей стороны. Ожидания 
участников сделки относительно действий третьей 
стороны и, следовательно, их доверие к ней могут 
варьировать в достаточно широких пределах. Так, 
медиатор, в отличие от арбитра, не вправе навязы-
вать своѐ решение конфликтующим экономиче-
ским субъектам. Доверие к третьей стороне иссле-
дуется в рамках сразу нескольких направлений 
в институциональной экономике. Сторонники тео-
рии неполных контрактов исходят из того, что 
недостаточное доверие к арбитру снижает стиму-
лы к заключению полностью специфицированных 
контрактов7. Д.Норт и его коллеги делают более 
оптимистический вывод: порядочность арбитров 
обеспечивается угрозой потери ими личной репу-
тации, а значит, и будущих доходов от посредни-
ческой деятельности8. Альтернативой механизму 

                                                           
5 Arrow K.I. The Limits of Organisation. – N.Y.: Norton, 
1974. – P. 23.  
6 Fukuyama F. Trust. The Social Virtues and the Creation of 
Prosperity, New York, The Free Press, 1996. – P. 7. 
7 См.: Fares M., Saussier S. Théorie des coûts de transaction 
versus théorie des contrats incomplets: quelles divergences? 
// Revue Française d'Economie, 2/3iÇme trimestre, 2001. 
8 Milgrom P., North D., Weingast B. The Role of Institutions 
in the Revival of Trade: The Law Merchant, Private Judges, 
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личной репутации было бы появление в сделке 
четвѐртой стороны, то есть субъекта, контролиру-
ющего действия третьей стороны. Впрочем, избе-
жать проблемы "дурной бесконечности" в этом 
случае можно лишь предположив, что поведение 
четвѐртой стороны ("верховного гаранта") не 
направлено на поиск полезности, а всецело детер-
минировано нормами. 

Теперь перейдѐм к вопросу, в каком объёме 
нужно доверять при совершении сделок. Есте-
ственно предположить, что между двумя крайни-
ми точками – совершенным недоверием и полным 
доверием – лежит целый ряд случаев, когда между 
партнѐрами устанавливается частичное доверие. 
Продавцу слив, уверяющему в качестве своих 
фруктов, совсем не обязательно доверять так же, 
как банку, обещающему через шесть месяцев вы-
платить депозитный вклад в 10 тыс. евро и про-
центы по нему. Оптимальный уровень доверия 
оказывается зависимым от конкретных условий 
сделки. Минимальное доверие может понадобить-
ся при совершении простейших сделок на рынке. 
Его уровень достаточно легко можно рассчитать 
математически, зная величины возможного выиг-
рыша и проигрыша от сделки. В частности, пусть 
L – потери экономического субъекта в случае, если 
партнѐр не выполняет обязательств, G – выигрыш, 
обусловленный выполнением партнѐром своих 
обещаний. Тогда минимальное доверие (Р, % слу-
чаев, когда партнѐру можно доверять) рассчитыва-
ется по формуле: 

             L 
Р > ———— . 
          G + L 
Отсутствие доверия не всегда означает отказ от 

совершения сделки. Вполне возможно, что высо-
кая вероятность обмана со стороны партнѐра будет 
стимулировать попытки обмана и со стороны са-
мого хозяйствующего субъекта. В таком случае 
имеет место "пессимистическое" согласие, озна-
чающее соответствие действительного развития 
событий пессимистическим ожиданиям хозяй-
ствующих субъектов. При Р ниже минимально 
допустимого сделки могут совершаться, но глав-
ной ставкой в них становится обман партнѐра 
раньше, чем он сам вас сможет обмануть. Рас-
смотрим модель, с помощью которой нетрудно 
убедиться в реальности достижения "пессимисти-
ческого" согласия, когда уровень доверия опуска-
ется ниже минимально допустимого. Пусть у каж-
дого из участников взаимодействия есть две 
стратегии: "поступать порядочно" и "пытаться 
обмануть". Как распределяются выигрыши сторон 
                                                                                         
and the Champagne Fairs // Economics and Politics. – 1990. – 
Vol. 2. – N 1. – P. 1–24. 

в этом случае, показано на табл. 1. Если взаимо-
действие происходит однократно, то в игре есть 
два равновесия Дж.Нэша: (30, 20) и (10, 10). Если 
же трансакции повторяются, то у первого игрока 
появляется возможность оценить вероятность, с 
которой партнѐр будет поступать порядочно, и на 
этой основе доверять ему в Р% случаев. В повто-
ряющейся игре есть два равновесных исхода: (30, 
20), если Р > 1/6, и (10, 10), если Р < 1/6. Исход (10, 
10) соответствует "пессимистическому" согласию. 

Расширенное (extended) доверие требуется 
для более тесного и долгосрочного взаимодей-
ствия с партнѐром. В частности, в рамках сетевых 
образований требуется именно расширенное до-
верие, без которого интенсивная и долгосрочная 
кооперация просто невозможна. Согласие, дости-
гаемое на основе расширенного доверия, назовѐм 
оптимистическим. 

Резюмируем вышесказанное. Появление треть-
ей и четвѐртой сторон в сделке позволяет чѐтче 
классифицировать формы доверия в зависимости 
от того, на кого оно направлено. Под межлич-
ностным, или горизонтальным, доверием (Th – 
horizontal trust) понимается доверие, направлен-
ное на социально близкого и, следовательно, 
лично знакомого партнѐра. Институциональное, 
или вертикальное (Tv – vertical trust), доверие 
возникает в отношении третьей стороны в кон-
тракте, будь то конкретный институт правосудия 
или государство в целом. Обобщѐнное (Tg – 
general trust) доверие, в отличие от межличност-
ного, возникает в отношении не лично знакомого 
партнѐра, а партнѐра вообще, каким бы социаль-
но далѐким он ни оказался. 

Формам доверия присущи как отношения 
взаимозамещения, так и взаимодополнения. Од-
ним из аспектов процесса модернизации, напри-
мер, является замещение межличностного доверия 
институциональным. Р.Роуз называет "допотоп-
ным" (premoderri) решение повседневных проблем 
в отсутствие формальных институтов исключи-
тельно с помощью личных связей, а обращение 
к тем же практикам по причине недоверия к уже 
существующим бюрократическим структурам – 
"антисовременным" (antimodern)9. Однако следует 
отметить, что в случае, когда Th имеет преимуще-
ственно традиционную природу, замещение его Tv 
делает согласие менее устойчивым. Ведь когда 
доверие оказывают на рациональных основаниях, 
как это чаще всего происходит с Tv, отказать в нѐм 
значительно "естественнее" и проще, чем в ситуа-
ции традиционного доверия. 
                                                           
9 См.: Rose R. 'Getting Things Done in an Antimodern Soci-
ety: Social Capital Networks in Russia', in Partha Dasgupta, 
Ismail Serageldin (eds.), Social Capital. A Multifaceted 
Perspective, Washington, D.C.: The World Bank, 2000. – 
P. 157–159. 
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Таблица 1 

Игра доверия (Trust game) 

 2-й игрок  

1-й игрок Поступать порядочно, 
Р 

Пытаться обмануть, 
(1–Р) 

Поступать порядочно 30, 20 N1 5, 5 

Пытаться обмануть 5, 5 10, 10 N2 

 
Рассмотрим варианты соотношения доверия 

в его различных формах. Особый интерес пред-
ставляет соотношение Tv и Tg. Помимо чисто 
технической трудности построения трѐхмерной 
матрицы в случае учѐта всех трѐх форм доверия, 
подчеркнѐм, что горизонтальное доверие Th зна-
чительно чаще встречается как в традиционных, 
так и в современных обществах (в семье, в сети 
и т. д.) и поэтому менее приемлемо в качестве 
дифференцирующего фактора. А вот уровень Tg 
может как зависеть от традиционных норм и цен-
ностей, так и отражать эффективное функциони-
рование формальных институтов, гарантирующих 
выполнение участниками взаимодействий взятых 
на себя обязательств.  

Итак, ситуация оптимальна, когда высок уро-
вень и Tg, и Tv (табл. 2). Высокий уровень Tg при 
критически низком значении Tv создаѐт предпо-
сылки для развития сетевого капитализма, причѐм 
на основе "оптимистического" согласия10. Ещѐ один 
возможный случай такого соотношения Tg и Tv – 
"антисовременный" отказ экономических субъек-
тов от обращения к репрессивному государству11. 
Напротив, низкий уровень Tg при высоком Tv сви-
детельствует об активной роли государства в эко-
номических процессах: оно замещает "невидимую 
руку" административным воздействием. Наконец, 
критически низкое доверие Tg и Tv исключает лю-
бой другой вариант, кроме "пессимистического" 
согласия. Даже "пессимистический" вариант сете-
вого рынка представляется отнюдь не гарантиро-
ванным: для его возникновения требуется как ми-
нимум высокий уровень Th. В противном случае 
национальный рынок отсутствует и экономические 
процессы имеют атомарный характер. 

Если на аналитическом уровне ответ на вопрос, 
кому и насколько доверять при совершении сде-
лок, уже найден, то следующим шагом в анализе 
                                                           
10 См.: Fukuyama F. Trust. The Social Virtues and the Crea-
tion of Prosperity. – P. 25. 
11 См.: Stiglitz J. 'Formal and Informal Institutions', in Par-
tha Dasgupta Ismail Serageldin (eds.), Social Capital. 
A Multifaceted Perspective, Washington, DС: The World 
Bank, 2000. – P. 65. 

будет эмпирическая оценка доверия, существую-
щего в реальных трансакциях. Это поможет нам 
проверить гипотезу о преимущественно "пессими-
стическом" характере согласия между субъектами 
постсоветского рынка. Уровень доверия оценива-
ется с помощью стандартным образом формулиру-
емого вопроса: "Считаете ли Вы, что большинству 
людей можно доверять или же что с людьми сле-
дует быть поосторожнее?". В рамках регулярно 
проводимых международных опросов (World Values 
Surveys) были получены данные по уровню дове-
рия в большинстве стран. Сопоставление этих дан-
ных позволяет оценивать уровень доверия, скажем, 
в постсоветской Украине не только в абсолютных 
цифрах – "кардинальным" образом, но и относи-
тельно аналогичных показателей в других странах, 
то есть "ординальным". Параллель с переходом 
в экономической науке от кардинальных показате-
лей полезности к порядковым12 представляется 
вполне уместной. 

Имеющиеся данные подтверждают, что пост-
советская Украина относится к числу стран с 
низким уровнем как Tg, так и Tv. Причѐм дина-
мика уровня доверия, наблюдаемая в последние 
годы, свидетельствует о стабильности "пессими-
стического" согласия. Что касается известных 
оценок уровня Th, то они слишком малочислен-
ны, чтобы построить порядковую шкалу. Со-
гласно некоторым экспертным оценкам, в пост-
советской Украине по сравнению с другими 
странами с низким уровнем Tg и Tv (например, 
Китаем) слабы даже институты семьи, один из 
основных генераторов Th. Но, с другой стороны, 
оценка отношения к институту семьи в сравнении 
с другими институтами постсоветского общества 
убеждает, что семья остаѐтся едва ли не един-
ственным институтом, которому доверяет боль-
шинство украинцев. Поэтому более детальное ис-
следование роли, которую играют семейно-
родственные и дружеские связи в постсоветском 
бизнесе, сохраняет свою актуальность. 
                                                           
12 См.: Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. – 
М., 1994. – С. 307–310. 
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Таблица 2 

Варианты соотношения доверия в различных формах 

Институциональное 
доверие  

(Tv) 

Обобщенное доверие (Tg) 
 Высокое Низкое 

Высокое 

Оптимум, национальный 
рынок как результат 
"оптимистического"  

согласия 

Бюрократический  
капитализм, в том числе  

случай "догоняющей"  
модернизации 

Низкое 
Сетевой капитализм или 

"антисовременные" 
практики 

Аномия, национальный  
рынок как результат  

"пессимистического" согласия 

 
Завершим рассмотрение доверия в качестве ба-

зового параметра конвенциональных ожиданий его 
сопоставлением с более привычными для неоклас-
сической экономической теории показателями. 
В частности, появление концепции социального 
капитала отражает стремление говорить о доверии 
более понятным для экономистов языком. Утвержда-
ется, что наряду с физическим, финансовым и че-
ловеческим капиталом хозяйствующие субъекты 
обладают ещѐ и социальным, который помогает им 
более выгодно использовать запасы первых двух. 
Поэтому преобладает функциональное определе-
ние социального капитала, его сведение к структу-
ре связей, облегчающей совершение сделок на 
рынке13. Действительно, без доступа в сеть, в ко-
торой циркулирует информация о вариантах 
наиболее выгодного использования "обычного" 
капитала и низки связанные с ними трансакцион-
ные издержки, его владелец не сможет получить 
максимальную прибыль. Социальный капитал 
имеет отношение к таким элементам обществен-
ной организации, как социальные сети, социаль-
ные нормы и доверие, создающим условия для 
координации и кооперации ради взаимной выгоды. 

Простота и удобство аналогии с капиталом, тем 
не менее, имеют своей обратной стороной ряд ме-
тодологических и практических проблем. Критика 
понятия социального капитала раздаѐтся как со 
стороны экономистов, так и со стороны социоло-
гов. Во-первых, социальный капитал лишѐн таких 
важных атрибутов физического или финансового 
капитала, как принесение выгод в настоящем в поль-
зу будущего (позитивное дисконтирование будущих 
выгод) и отчуждаемость. Не наблюдается и обес-
ценения социального капитала в результате его 
интенсивного использования. Во-вторых, экономет-
рический анализ социального капитала затруднѐн 
отсутствием привычных для экономистов "объектив-
ных" источников информации, подобных цене. 

                                                           
13 См.: Coleman J.S. Foundations of Social Theory, Cam-
bridge, London: The Belknap Press of Harvard University 
Press, 1990. – P. 302, 304. 

Хотя ряд эконометрических тестов подтверждает 
существование позитивной корреляции между 
уровнем доверия и базовыми экономическими ин-
дикаторами, многие экономисты по-прежнему 
скептически настроены в отношении возможности 
статистической проверки гипотезы о социальном 
капитале. В-третьих, правомерность анализа дове-
рия исключительно под углом экономической эф-
фективности ставится под сомнение социологами, 
считающими, что совокупность норм является ка-
питалом в той и лишь той мере, в какой использу-
ющая эти нормы группа людей превращает их 
в дополнительное преимущество на рынке. Иначе 
говоря, социальный капитал – это лишь один из 
многих аспектов доверия.  

Обратим внимание на ещѐ одну важную взаимо-
связь – между уровнем доверия и структурой произ-
водства. По некоторым экспертным оценкам, уро-
вень доверия оказывает на организацию производства 
даже большее влияние, чем на динамику ВНП14. 
В частности, высокий уровень Tg представляется 
необходимым условием появления крупных орга-
низаций, таких, как правительства и корпорации. 
Напротив, высокий уровень межличностного дове-
рия Th благоприятен для развития малого и семей-
ного бизнеса, но препятствует появлению крупных, 
в первую очередь, по количеству занятых фирм. 
В корпорациях неизбежно делегирование прав по 
принятию решений, которое невозможно без дове-
рительных отношений. Особенно ярко это проявля-
ется при привлечении наѐмных менеджеров в ком-
пании, основанные как семейный бизнес. Как 
убеждают многочисленные примеры китайских 
компаний (в Китае тоже низок уровень Tg), их раз-
витие тормозится неразрешимостью проблем, свя-
занных с делегированием прав по управлению 
наѐмным менеджерам15. Вышесказанное позволяет 
следующим образом увязать уровень доверия со 
структурой производства (табл. 3). 

                                                           
14 См.: Fukuyama F. Trust. The Social Virtues and the Crea-
tion of Prosperity. – P. 339. 
15 См.: ibid. – P. 74. 
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Таблица 3 

Влияние доверия на структуру производства 

Институциональное  
доверие  

(Tv) 

Обобщённое доверие (Tg) 
 Высокое Низкое 

Высокое 
Весь спектр организаций,  

от малого бизнеса  
до крупных корпораций  

Преобладание крупных  
зависимых от государства  

корпораций 

Низкое 

Преобладание крупных  
и средних независимых  

от государства  
корпораций 

Преобладание мелкого бизнеса, 
крупный и средний бизнес  

ослаблен 

 
 
Уровень доверия влияет не только на средний 

размер организаций, от него зависит динамика 
целых отраслевых рынков. Так, процесс замеще-
ния обобщенного доверия Tg на доверие к инсти-
тутам государства Tv, принимающий особенно 
рельефные формы в современных США, вызыва-
ет рост трансакционного сектора – увеличение 
числа и размеров юридических фирм, адвокат-
ских контор, нотариата и т. д. Пропорция лиц 
юридических специальностей в общем населении 
страны служит количественным отражением за-
мещения Tg на Tv. Например, в 1984 году в США 
1 адвокат приходился на 375 человек, тогда как 
в Японии эта пропорция была в 5,3 раза меньше: 
1 к 196816. 

Случай одновременно низких Tg и Tv пред-
ставляет особый интерес (напомним, постсоветская 
Россия близка к такой ситуации). Низкий уровень 
 

                                                           
16 См.: Brenner R. Labyrinths of Prosperity. Economic Fol-
lies, Democratic Remedies, Ann Arbor: The University of 
Michigan Press, 1994. – P. 150. 

Tg обусловливает необходимость обращения к треть-
ей стороне как гаранту выполнения условий сдел-
ки. Как утверждает Д.Гамбетта, "…в любой сдел-
ке, в которой по крайней мере одна еѐ сторона не 
доверяет другой в еѐ стремлении подчиняться пра-
вилам, обращение к защите становится желатель-
ным, даже если это оказывается несовершенным 
и дорогим субститутом доверия"17. Однако третьей 
стороной ввиду недоверия к институтам государ-
ства становится отнюдь не обезличенный его 
представитель, бюрократ, а частный защитник. 
В результате возникает особый рынок частной 
защиты (market of private protection). Следователь-
но, размеры рынка частной защиты производны от 
соотношения Tg и Tv, а на размеры и характер его 
субъектов – фирм, осуществляющих частную за-
щиту (например, охранных агентств), – оказывает 
влияние ещѐ и уровень Th.  

                                                           
17 Gambetta D. The Sicilian Mafia. The Business of Private 
Protection, Cambridge, London: Harvard University Press, 
1993. – P. 27. 
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СВІТОВА КРИЗА ЯК ЧИННИК ТРАНСФОРМАЦІЇ ДОВІРИ  
ДО КОНКУРЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 

Учені протягом 2008–2010 років намагаються 
системно аналізувати причини, особливості про-
яву та наслідки світової фінансово-економічної 
кризи. А.Чухно зазначає, що криза – це складне 
суспільно-економічне явище, в якому поєднані мате-
ріально-технологічні та соціально-економічні аспек-
ти. При цьому наголошується на стадіальному ха-
рактері сучасної кризи, зазначаючи, що це перша 
криза нової інформаційної постіндустріальної епо-
хи, до якої перейшли розвинені країни. Отже, сут-
ністю сучасної кризи, на думку вченого, є станов-
лення і розвиток інформаційного технологічного 
способу виробництва, перетворення інформації та 
знань у принципово новий його фактор, поглиб-
лення інтелектуалізації виробництва і праці1.  

Пов’язує сучасну кризу перш за все зі змінами 
ціннісної спрямованості, в основі чого лежить 
вплив негативних інституційних тенденцій сучас-
ного глобального розвитку О.Яременко. Внаслідок 
зазначених змін виникає недовіра до свободи та 
відмова від відповідальності. Це дає змогу дослід-
никові зробити висновок про наявність кризи 
суб’єктності, масштаб втрат статусів та зростання 
рівня конфліктності в економіці2.  

А.Гриценко в структурі кризи виділяє три най-
більші складові, а саме: цивілізаційну, соціогума-
нітарну та фінансово-економічну. На думку вченого, 
цивілізаційна криза проявляється у кризі цивіліза-
ційного устрою, що базується на економічних під-
ходах та економічній людині. Соціогуманітарна 
криза полягає у тому, що з економічним розвитком 
посилюються соціальні суперечності та зростає 
диференціація суспільства. Фінансово-економічна 
криза зачепила сегменти економіки і включає в себе 
цілу систему локальних криз3.  

А.Гальчинський звертає увагу на те, що криза 
надає суспільству унікальну інформацію про ті 
процеси, яким раніше не приділялася належна 
увага. Йдеться перш за все про процеси, не адек-
ватні існуючим механізмам пізнання, що не ле-
жать на поверхні, не висвітлюються іншими ін-
                                                           
1 Чухно А. Сучасна фінансово-економічна криза: приро-
да, шляхи і методи її подолання // Економіка України. – 
2010. – № 1. – С. 5. 
2 Яременко О. Тенденції посткризового розвитку фінансо-
вих інститутів // Економіка України. – 2010. – № 4. – С. 92. 
3 Гриценко А. Глобальна криза як форма сучасної фі-
нансово-економічної динаміки // Економіка України. – 
2010. – № 4. – С. 38–39. 

формаційними системами і поки що повною мі-
рою не осмислені економічною наукою. З огляду 
на це криза, на думку вченого, є однією з прин-
ципово значущих складових інформаційної сис-
теми суспільства4.  

На думку німецького експерта Йошки Фішера, 
збій глобальної фінансової системи стався у той 
час, коли економічні потужності переміщувалися із 
Заходу на Схід. На сьогодні надії світової економіки 
покладаються на нові держави Східної і Південної 
Азії, які швидко розвиваються (йдеться передусім 
про Китай та Індію). Крім того, дослідник робить 
висновок про те, що за всіма ознаками глобальна 
криза має всі риси "постмодерністської"5.  

М.Довбенко цілком слушно зазначає, що за умов 
стрімкого розвитку глобалізаційних процесів нагаль-
ною стає потреба інтелектуального забезпечення но-
вої стратегії. Йдеться про формування такої еконо-
мічної моделі, яка ґрунтуватиметься не стільки на 
стрімкому зростанні масштабів виробництва, скільки 
на поширенні наукових знань та новітніх техноло-
гій. За таких умов різко загострюється конкуренція, 
котра переростає у глобальну конкуренцію6.    

У цьому зв’язку цілком обґрунтованою є теза 
про те, що міжнародні та національні інституції, 
спрямовуючи зусилля на відновлення стабільного 
функціонування фінансової системи та подолання 
кризи, дедалі частіше звертаються до завдань від-
новлення довіри у фінансовій сфері7. Кризи ХХ–
ХХI ст. продемонстрували, що негаразди на фінан-
совому ринку відбуваються через втрату довіри до 
установ, котрі здійснюють валютні та кредитні 
операції, забезпечують обіг цінних паперів та на-
дають інші фінансові послуги. 

Актуалізація довіри як однієї з центральних ме-
тодологічних проблем економічної теорії обумов-
лює необхідність аналізу різноманітних аспектів 
цієї складною багатовимірної категорії. В україн-
ському науковому просторі тільки започатковують-
ся дослідження у цьому напрямі.  
                                                           
4 Гальчинський А.С. Криза і цикли світового розвитку. – 
К. : "АДЕФ-Україна", 2009. – С. 28–29. 
5 Фішер Йошка. Наша постмодерністська криза [Електрон-
ний ресурс]. – Доступний з: http://www.day.kiev.ua/297646 
6 Довбенко М. Криза економіки – не криза науки. – К. : 
ВЦ "Академія", 2009. – С. 31. 
7 Кричевська Т. Логіко-історичний аналіз довіри в кон-
тексті соціально-економічних відносин // Економічна 
теорія. – 2009. – № 3. – С. 5. 
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У таблиці наведено усереднені дані довіри до 
публічних інститутів у 2000–2008 р. у деяких краї-
нах світу, розраховані О.Длугопольським. Привер-
тає до себе увагу те, що серед окремих країн та 

їхніх груп Україна посідає останнє місце за рівнем 
довіри до кожного із зазначених публічних інсти-
тутів (табл.). 

Таблиця  
Усереднені рівні довіри до публічних інститутів у 2000–2008 р., % 

Інституція 

Країни Захід-
ної Європи  

та Північної 
Америки 

Країни 
Східної 
Європи 

Росія Китай Індія Бразилія Японія Україна 

Державні інститути 
Уряд 33,8 40,4 56,0 95,2 48,5 48,2 25,4 4,0 

Парламент 30,8 34,0 33,0 90,2 41,6 33,3 29,7 … 
Суди 51,0 46,0 30,0 86,3 66,8 54,7 76,1 10,0 

Правоохоронні  
органи 72,4 42,1 31,0 71,3 34,0 44,9 48,1 5,0 

Недержавні інститути 
Заклади освіти 65,9 54,6 68,3 91,2 72,6 … 48,0 15,0 

Церква 49,3 70,9 51,0 4,5 78,9 73,8 9,0 14,0 
Преса 33,7 44,7 46,0 64,6 72,6 61,0 70,2 14,0 

Політичні партії 19,0 18,4 21,0 74,3 16,8 32,2 16,5 9,0 
Великі компанії 52,0 39,0 26,0 42,3 32,2 66,9 24,3 4,0 

Джерело: Длугопольський О. "Державний сектор" versus "приватний сектор": синергія ефективності через державно-
приватне партнерство // Світ фінансів. – 2010. – № 1. – С. 91. 

 
Прагнучи розширити глибину пошуку відпові-

дей на глобальні виклики, А.Гальчинський вважає 
необхідним оновлення основних методологічних 
постулатів економічної теорії, що є можливим тільки 
на нових світоглядних засадах. Революція у науці 
та її якісні стрибки завжди розпочинаються з онов-
лення духовних цінностей та світоглядного устрою 
суспільства. З огляду на це вчений привертає увагу 
до поняття "віра" як одного з потенційних інстру-
ментів процесу пізнання та способу здобуття знань. 
Ставиться питання про використання у системі 
економічної методології не лише метафізичних, але 
й теологічних засад сприйняття економічних про-
цесів та явищ і перш за все тих, що зосереджуються 
у підвалинах людської культури, формують загаль-
ні уявлення про світобудову, глобальні перспекти-
ви, моральні цінності, визначення добра і зла і все те, 
що перебуває за межами досяжних можливостей 
наукового пізнання. Часто визначення, які несе віра, 
є більш багатогранними, ніж те, що безпосередньо 
дає нам прикладна наука8.  

Аналізуючи вплив кризи на конкуренцію у на-
ціональній економіці, слід зазначити, що протягом 
такого короткого проміжку часу неможливо всебіч-
но його оцінити, а також визначити напрями мо-
дифікації конкурентної політики як реакцію держа-
ви на системні кризові явища. На думку першого 
заступника Голови АМКУ О. Мельниченка, криза 
особливо не зачепила сферу захисту конкуренції. 
Однак негативний ефект змін економічних умов 
                                                           
8 Гальчинський А. Принципи ноогенези в контексті 
вчення В.Вернадського // Економіка України. – 2010. – 
№ 5. – С. 28. 

вплинув і на роботу конкурентного відомства. Так, 
зокрема, окремі суб’єкти господарювання спробу-
вали підвищити ціни на ринках бензину, ліків, 
транспортних послуг. Однак Антимонопольний 
комітет ужив адекватних заходів. Протягом пер-
шого півріччя 2009 року на порушників конкурен-
тного законодавства накладено штрафів на загаль-
ну суму 273 млн грн9.  

Слабка конкуренція, що веде до односторонньої 
жорсткості цін у напрямку зниження, може суттєво 
посилити негативні наслідки стиснення сукупного 
попиту, оскільки на кожному ринку обсяги продажу 
знизяться більшою мірою, аніж за більш гнучкої 
цінової політики. Якраз одностороння жорсткість 
цін може слугувати чинником суттєвого скорочення 
зайнятості, зниження доходів населення і в резуль-
таті – зменшення сукупного попиту.  

Отже, певні недоліки конкуренції за певних умов 
можуть збільшити втрати від кризи. Картельні змо-
ви, до речі, і призводять до завищення цін, завда-
ючи споживачам суттєвих збитків. У цьому зв’язку 
вкрай важливою є саме стратегія, котрої буде до-
тримуватися держава, що здійснює вибір між 
втратами у коротко- та довгостроковому періодах, 
а також між втратами вузьких, але впливових, та 
широких, однак прихованих груп інтересів. Росій-
ські дослідники вважають, що у "широкому сенсі 
мета конкурентної політики полягає у встановлен-
ні порядку, коли кожен учасник ринку має можли-
вість найкраще використати ресурси, що є у його 
розпорядженні. Конкуренція як здійснення вільно-
                                                           
9 Пархомчук Д. Человек с молоточком. Интервью с А.Мель-
ниченко // Инвестгазета. – 2009. – № 30. – С. 28. 
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го вибору не повинна зазнавати адміністративних 
обмежень та односторонніх дій учасників ринку 
або їхніх груп"10.      

Слід звернути увагу й на те, що "найбільша за-
гроза деінституціоналізації економіки зводиться 
до обмеження конкуренції", оскільки довгостроко-
ві угоди між суб’єктами господарювання, захисне 
мито, преференції національним компаніям під час 
здійснення державних закупівель тощо можуть 
призвести до посилення монополізації, зростання 
цін та послаблення конкуренції11. Крім того, вузь-
кість внутрішнього ринку обумовлена відсутністю 
інституційних каналів мобільності ресурсів, які 
могли б забезпечити ефективніше пристосування 
економіки до змін попиту. 

На думку російських дослідників, ціннісною 
метою державної конкурентної політики можна, 
зокрема, вважати: 

- досягнення економічної ефективності в усіх 
її формах; 

- підвищення рівня життя населення; 
- стійке економічне зростання; 
- підвищення рівня конкурентоспроможності 

національних підприємств; 
- підвищення рівня інвестиційної привабли-

вості країни12.   
Оскільки важливою характерною рисою конку-

рентної політики є незмінність її інструментів та 
принципів їхнього застосування незалежно від ста-
ну економічної кон’юнктури та фази економічного 
циклу, то з урахуванням структури трансформа-
ційної економіки та стану конкуренції на внут-
рішніх ринках актуальність конкурентної політики 
у кризові періоди тільки зростає. При цьому пріо-
ритет має належати методам активної конкурент-
ної політики, що впливають на стимули суб’єктів 
ринку, а не таким, що намагаються скорегувати 
наслідки їхніх дій. Конкурентна політика є модел-
лю безперервної гри, завдяки якій досягається сис-
темне реагування держави на зміни конкурентного 
середовища на товарних ринках та порушення 
конкурентного законодавства. При цьому актуаль-
ним є питання про необхідність спадкоємності 
конкурентної політики незалежно від змін полі-
тичної кон’юнктури, оскільки рівень розвитку 
економічної конкуренції не може підлягати різним 
змінам. З огляду на те, що конкурентна політика 
має бути системним процесом, перед державою 
                                                           
10 Шаститко А., Авдашева С., Головинова С. Конкурент-
ная политика в период кризиса // Вопросы экономики. – 
2009. – № 3. – С. 55. 
11 Юргенс И. и др. Экономический кризис в России: экс-
пертный взгляд // Вопросы экономики. – 2009. – № 4. – 
С. 13. 
12 Якунин В.И., Сулакшин С.С., Фонарева Н.Е., Тотьев К.Ю. 
и др. Государственная конкурентная политика и стимули-
рование конкуренции в Российской Федерации : в 2-х т. – 
Т. 1. – М. : Научный эксперт, 2008. – С. 13.   

постає питання про між часовий вибір – між поточ-
ними втратами та майбутніми перевагами13. 

Головним завданням конкурентної політики має 
стати зміна цільових настанов на рівні ухвалення 
рішень у системі державного управління. Допоки 
як пріоритет держави не утвердиться створення 
нових видів та напрямів підприємницької діяльно-
сті й відкриття робочих місць (а не підтримка дію-
чих підприємств, а отже, й обмеження конкурен-
ції), доти перспективи конкурентної політики та 
модернізації всієї національної економіки залиша-
тимуться вкрай невизначеними14.  

За умов глобалізації головним завданням кон-
курентної політики має бути врахування політич-
них, інституційних, правових та регуляторних за-
собів формування у суспільстві сприятливих умов 
для дотримання всіма учасниками ринкового про-
цесу правил сумлінної конкуренції. На відміну від 
функції захисту підтримання конкуренції забезпе-
чується не примусовими, а узгоджувальними та 
заохочувальними інструментами із залученням 
державних та недержавних інституцій до закріп-
лення чесних ділових звичаїв у підприємницькій 
діяльності, пропаганди позитивних результатів 
конкуренції для суспільства у цілому15. 

В.Лагутін цілком обґрунтовано стверджує, що 
конкурентна політика може бути успішною у разі 
виконання таких умов, як урахування позицій різ-
них соціальних груп та їхньої реакції на запропо-
новані рішення, прозорість у визначенні реальних 
проблем, суспільні дискусії та громадський конт-
роль на етапах формування та реалізації. Здій-
снення конкурентної політики потребує безпосе-
редньої роботи з групами інтересів, що може 
отримати позитивні результати чи зазнати втрат 
у разі впровадження тих чи тих рішень16.  

Заслуговує на увагу також думка про те, що 
економічна ефективність є цільовою функцією кон-
курентної політики та кінцевим наслідком її реалі-
зації, що спрямовується на забезпечення ефективної 
конкуренції. Це означає, що саме забезпечення ефек-
тивної конкуренції є сутнісною рисою конкурентної 
політики. Державна конкурентна політика має бути 
спрямована на підвищення ефективності економіки, 
забезпечувати свободу господарської діяльності та 
вільний розвиток підприємництва. Головне завдан-
ня полягає у реалізації захисних формалізованих 
                                                           
13 Конкурентна політика держави в умовах трансформа-
ції національної економіки / За заг. ред. В.Д.Лагутіна. – 
К. : Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2008. – С. 55–56. 
14 Шаститко А., Авдашева С., Головинова С. Конкурент-
ная политика в период кризиса // Вопросы экономики. – 
2009. – № 3. – С. 68–69. 
15 Филюк Г.М. Конкуренція і монополія в епоху глобаліза-
ції. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2009. – С. 235. 
16 Конкурентна політика держави в умовах трансформа-
ції національної економіки / За заг. ред. В.Д.Лагутіна. – 
К. : Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2008. – С. 33. 
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процедур, які не допускають збереження регулюю-
чих форм, що перешкоджають, обмежують або усу-
вають ефективну конкуренцію17.  

Покликані сприяти підвищенню довіри до конку-
рентної політики, що реалізується державою, й змі-
ни, котрі мають бути започатковані у структурі Ан-
тимонопольного комітету України. Зараз діяльність 
АМКУ побудована за галузевою ознакою. На зміну 
цій структурі має прийти зовсім інша, яка передба-
чає не галузевий поділ, а функціональний. Будуть 
створені підрозділи, що займатимуться розкриттям 
картелів на всіх ринках і винятково виявленням 
зловживань монопольним становищем на всіх рин-
ках. Крім того, будуть створені управління, що спе-
ціалізуватимуться на припиненні дискримінаційних 
дій з боку органів влади. Очевидно, що чисельність 
працівників АМКУ може зрости, оскільки в антимо-
нопольних органах України працює загалом 793 осо-
би, тоді як у Франції – 4500 18.  

Не викликає сумнівів той факт, що держава 
покликана забезпечувати конкурентоспроможність 
національної економіки, а для цього слід створити 
ефективну політику, яка сприяє вітчизняним підп-
риємствам у їхньому високотехнологічному експорті 
та прагне підвищувати конкурентоспроможність 
товарів місцевих виробників порівняно з імпорт-
ними аналогами. На думку О.Шнипка, у світовій 
практиці утверджується інтегроване розуміння 
конкурентної політики як такої, котра має в основі 
не лише засадничі ідеї й принципи захисту та 
сприяння конкуренції, але й передбачає дотриман-
ня стратегії досягнення конкурентоспроможності 
національної економіки19.  

А.Поручник з цього приводу стверджує, що кон-
курентна політика держави покликана перш за все 
сприяти формуванню високих стандартів націона-
льного бізнес-середовища та забезпечувати баланс 
національних економічних інтересів у процесі лі-
бералізації внутрішніх ринків та відкриття певних 
секторів економіки для зовнішньої конкуренції. 
При цьому основними інструментами реалізації 
конкурентної політики є, зокрема, такі як:  

- заборона будь-якої картельної практики та не-
допущення недобросовісної конкуренції. Йдеться 
перш за все про пряме чи опосередковане фінансу-
вання ціни купівлі або продажу, а також будь-яких 
угод торгівлі. Крім того, йдеться про зближення чи 
контроль виробництва, ринків збуту та інвестицій-
них потоків, поділ ринків та джерел постачання, 
недопущення застосування неоднакових умов до 
                                                           
17 Там само. – С. 50. 
18 Ковальчук А. Антимонопольному не хватает кадров. 
Интервью с председателем АМКУ А.Костусевым // Де-
ло. – 2010. – № 69. – 26 апреля. – С. 9. 
19 Шнипко О.С. Конкурентоспроможність України в умо-
вах глобалізації / НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. – 
К., 2009. – С. 189. 

рівноцінних угод з іншими торговельними партне-
рами тощо; 

- заборона зловживання монопольним станови-
щем компанії на європейському ринку. Йдеться 
про недопущення прямого чи непрямого нав’язуван-
ня несправедливих цін купівлі/продажу або вста-
новлення будь-яких інших несправедливих умов 
торгівлі, обмеження виробництва, звуження ринко-
вого сегмента чи стримування технічного розвитку, 
що може зашкодити споживачеві тощо; 

- контроль за концентрацією виробництва і ка-
піталу із забороною недобросовісного злиття компа-
ній (злиття незалежних підприємств або придбання 
прямого чи опосередкованого контролю над підп-
риємством через купівлю акцій або активів), що 
перешкоджає ефективній конкуренції; 

- лібералізація ринку за мінімального державно-
го регулювання економічних процесів. Держава, 
зокрема, не має права вживати заходів, котрі нега-
тивно впливають на конкурентне середовище20.  

В.Геєць акцентує увагу на тому, що стан кон-
куренції в економіці суттєвим чином пов’язаний 
з діяльністю держави, оскільки саме вона визначає 
законодавчі антимонопольні обмеження та має 
у своєму розпорядженні механізми, що спроможні 
запобігати недобросовісній конкуренції. Крім то-
го, реалізуючи економічну політику, держава може 
встановити певні правила, серед яких умови кон-
куренції є одними з фундаментальних21. 

Очевидно, що зростання довіри до конкурентної 
політики безпосередньо залежить від підвищення її 
ефективності. У цьому зв’язку йдеться перш за все 
про такі концептуальні засади, як: 

- забезпечення ефективного розвитку конкуре-
нтних відносин на внутрішньому ринку та пода-
льше зниження рівня монополізації української 
економіки; 

- підвищення конкурентоспроможності націо-
нальних виробників та створення стимулів до їх-
ньої раціональної поведінки; 

- підвищення ефективності діяльності органів 
виконавчої влади та місцевого самоврядування як 
суб’єктів конкурентних відносин; 

- удосконалення регулювання діяльності суб’єк-
тів природних монополій; 

- гармонізація та узгодження конкурентної по-
літики з іншими напрямами економічної політики 
держави; 

- вдосконалення національного законодавства 
про захист економічної конкуренції тощо.  

                                                           
20 Поручник А.М. Національний інтерес України: еко-
номічна самодостатність у глобальному вимірі. – К. : 
КНЕУ, 2008. – С. 294–296. 
21 Геєць В.М. Суспільство, держава, економіка: феноме-
нологія взаємодії та розвитку / НАН України; Ін-т екон. 
та прогнозув. НАН України. – К., 2009. – С. 431. 
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Сприятиме цьому також і активізація роботи ан-
тимонопольних органів з адвокатування конкуренції. 
Переваги застосування цієї практики в Україні поля-
гають перш за все у тому, що матиме місце: 

а) збільшення кількості суб’єктів конкурентної 
політики та підвищення ефективності правозасто-
сування, що є невід’ємною компонентою функціо-
нування механізму, котрий забезпечує дотримання 
правил конкуренції, слугує способом виявлення 
фактів або ознак порушення встановлених правил; 

б) розширення кола суб’єктів конкурентної полі-
тики, оскільки адвокатування конкуренції дає змогу 
ввести до складу суб’єктів конкурентної політики 
тих агентів, чия діяльність не регулюється конкурен-
тним законодавством, але водночас здійснює ваго-
мий вплив на конкурентне середовище. 

в) розширення інструментарію створення пра-
вил, котрі є важливою умовою для розвитку кон-
куренції, оскільки йдеться не так про захист кон-
куренції, як про створення умов для її розвитку 
шляхом формування чесних звичаїв у здійсненні 
підприємницької діяльності22. 

                                                           
22 Филюк Г.М. Конкуренція і монополія в епоху глобалі-
зації. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – 
С. 331–332. 

Таким чином, у процесі реалізації конкурент-
ної політики конституційний принцип свободи 
економічної діяльності обмежується на користь 
публічних інтересів та соціально-економічної 
ефективності. Очевидно, що викликатиме довіру 
у підприємницькому середовищі та суспільстві 
загалом саме така конкурентна політика держави, 
що покликана забезпечити дотримання рівних 
умов конкуренції. Конкурентна політика означає 
встановлення та забезпечення дотримання пра-
вил, які забороняють певні способи поведінки на 
ринку. Механізм конкурентної політики полягає 
у попередженні виникнення невиправданих еко-
номічних переваг окремих суб’єктів на ринку. 
Головне завдання конкурентної політики – фор-
мування такого середовища, за яким дії ринкових 
агентів, що порушують конкурентні правила, 
стають економічно невигідними. Тільки за умов 
ефективної роботи інституту антимонопольного 
відомства можливою є успішна реалізація конку-
рентної політики.  
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ДОВІРА В СУЧАСНОМУ СОЦІУМІ 

Сучасне українське суспільство, перебуваючи 
в умовах становлення демократії й адаптації до 
ринкових відносин, переживає процеси модерніза-
ції, соціальної трансформації в усіх сферах, насам-
перед – це зміни у сфері цінностей і соціальних 
інституцій. Відбуваються зміни в методах і фор-
мах соціальної взаємодії, дедалі більшої ваги 
набувають гнучкі засоби соціальної регуляції та 
координації, а взаємозв’язок і взаємозалежність як 
ключові ознаки сучасного глобалізованого світу 
викликають до життя такі цінності, як взаємність, 
відповідальність, солідарність, довіра. 

Проблема довіри є однією з ключових у сучас-
ному соціумі, особливо актуалізуючись через її 
потужний інтегративний, солідаризуючий і стабі-
лізуючий потенціали. Довіра постає як барометр, 
який відображає загальний стан ефективності та 
дієвості різноманітних соціальних інституцій, ука-
зує на проблемні аспекти соціального співжиття як 
на міжособистісному, так і на інституційному рів-
нях. Слід відзначити, що різноманітні соціологічні 
дослідження фіксують досить низький рівень дові-
ри до переважної кількості політичних і соціаль-
них інститутів у багатьох країнах, що підтверджує 
наявність критичної настанови і потенціалу обе-
режності в довірі як соціальному явищі. Але є пев-
на критична межа, досягнення якої свідчить про 
кризовий стан держави в цілому.  

Тому досить важливим завданням є розроб-
лення стратегій укріплення довіри в суспільстві, 
причому в різноманітних сферах, адже довіра як 
ціннісна основа соціальної взаємодії відіграє 
незамінну роль в економічній, політичній, соціо-
культурній та інших сферах, що й обумовлює 
актуальність дослідження.  

Довіра виступає як ключовий чинник форму-
вання громадянського суспільства, а культура 
довіри постає важливим орієнтиром у розвитку 
сучасного демократичного суспільства. Інтерес 
до категорії довіри в науковому співтоваристві 
з’явився порівняно недавно, у другій половині 
ХХ століття, що обумовлено поступовим усклад-
ненням суспільного життя і визнанням у суспіль-
ному управлінні переваги гнучких соціальних зв’яз-
ків і дієвості моральних аспектів культури. 

За досить короткий термін із проблематики 
довіри з’явилася ціла низка цікавих наукових 
досліджень, переважно в соціологічному, психо-
логічному, політологічному, економічному кон-
текстах; філософський аспект довіри залишається 

недостатньо розробленим. Серед дослідників сут-
ності довіри як соціально-психологічного явища 
слід відзначити В.Зінченка, Т.Скрипкіну, Е.Еріксо-
на, К.Роджерса, А.Купрейченко, В.Сумарокову, 
Т.Ямагіші. Соціологічний аналіз довіри здійсню-
ють Е.Гідденс, Н.Луман, Б.Барбер, А.Селігмен, 
Ф.Фукуяма, П.Штомпка. Філософський підхід до 
аналізу довіри знаходимо у працях М.Мамарда-
швілі, М.Бубера, Б.Рутковського, В.Вічева, Я.Ян-
чева, В.Візгіна та ін.  

Метою цього дослідження є виявлення місця 
довіри і особливостей її прояву в сучасному україн-
ському соціумі, окреслення особливостей форму-
вання довіри як основи соціальної взаємодії. 

Специфікою довіри є спрямування у сферу за-
доволення людських потреб. Довіра також висту-
пає в ролі регулятора відносин людини зі світом та 
іншими людьми, поєднує етичні імперативи взаєм-
ності, чесності, відповідальності з раціональними 
вимогами розрахунку, ступенем ризику і власного 
зиску. Довіра містить у собі потенціал захищеності 
та надійності, сприяючи зниженню соціальної склад-
ності та невизначеності, що є особливо актуальним 
у сучасному світі. Як зазначає Ю.Габермас, дедалі 
більшій диференціації структур життєвого світу 
відповідає "зв’язок зростаючого самовизначення 
індивіда зі зростаючою інтеграцією в розмаїття 
соціальних залежностей. Чим далі прогресує ін-
дивідуалізація, тим далі вплутується окремий 
суб’єкт у чимраз щільнішу й водночас тоншу ме-
режу взаємної незахищеності і необхідності пот-
реби в захисті"1.  

Суперечливість довіри виявляється в антитезах 
суспільного життя: самодостатність – залежність, 
свобода – необхідність, раціональність – ірраціо-
нальність, очікування певних дій – їх принципова 
непередбачуваність тощо. Соціокультурний вимір 
довіри трактує останню як основу соціальної взає-
модії на базі спільних цінностей, норм, традицій. 
Довіра як усвідомлений вибір у ситуації невизна-
ченості є механізмом розрахунку перспектив, вона 
ілюструє процес узгодження мотивів діяльності 
з нормативними культурними стандартами. 

Довіра є ціннісною основою соціальної взаємо-
дії, але, на думку Ф.Фукуями, сама по собі не 

                                                           
1 Габермас Ю. Мораль і моральність. Чи стосуються 
гегелівські заперечення Канта також і дискурсивної 
етики? // Єрмоленко А.М. Комунікативна практична 
філософія. – К., 1999. – С. 330.  
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є моральною цінністю. Вона є побічним продук-
том моральної цінності, виникаючи тоді, коли люди 
поділяють норми чесності та взаємності у відноси-
нах, що уможливлює здатність співробітничати 
один з одним2. Ф.Фукуяма наголошує на залежно-
сті рівня довіри в суспільстві від віри в чесність 
інших людей, їхньої готовності прийти на допомо-
гу, міри егоїзму. Згідно з проведеними соціологіч-
ними дослідженнями в різних країнах світу, вче-
ний відзначає сталу динаміку падіння рівня довіри 
до основних суспільних інституцій в останній тре-
тині ХХ століття, водночас рівень міжособистісної 
довіри зменшився не досить суттєво.  

Зміна рівня довіри свідчить про глибокі зміни 
в ціннісних настановах, нормах і моделях соціаль-
ної співдії, що особливим чином виявляються 
в міжпоколінних трансформаціях. З’являються нові 
форми соціальних зв’язків, змінюються регулято-
ри соціального співжиття, відбуваються зрушення 
в культурній та соціальній ідентичності, ціннісних 
пріоритетах. Соціальна форма довіри посідає про-
міжне місце між знанням і незнанням, між індиві-
дуалізмом і колективізмом, позначаючи певну міру 
очікувань щодо поведінки Іншого, його майбутніх 
дій, властивих йому моральних якостей. Довіра 
можлива завдяки суспільно визнаним взаємним 
моральним зобов’язанням, сила і дієвість яких у різ-
них суспільствах є різною. Саме це є стійкою ос-
новою довіри, а вірогідність її визначається спе-
цифікою людських якостей, умовами конкретної 
ситуації, що й зумовлює її нестабільність.  

Довіра постає як досить складний соціальний 
феномен, дослідження якого вимагає міждисцип-
лінарного підходу, розгляду різноманітних теорій 
та напрямів. Якщо соціологія довіри, переважно, 
орієнтується на закони цілераціональної діяльності 
або нелінійні суспільні закони, то філософія довіри, 
як правило, спирається на смисложиттєві закони 
буття людини як суб’єкта історії.  

Останніми роками довіру розглядають як су-
спільний феномен, що має потужну інтегративну 
силу. Ф.Фукуяма, вивчаючи економічне життя 
багатьох країн, зазначає, що "…благополуччя 
країни, а також її змагальницьку здатність на тлі 
інших країн визначають однією універсальною 
культурною характеристикою – наявним у її су-
спільстві рівнем довіри"3. Вчений акцентує на 
тому, що багате і складно організоване громадян-
ське суспільство зовсім не є необхідним наслід-
ком передового промислового розвитку, відбува-
ється радше протилежний процес: держава стає 
провідною індустріальною країною саме завдяки 
тому, що мала здорову опору у вигляді соціаль-
ного капіталу, довіри і соціалізованості. Як пра-

                                                           
2 Фукуяма Ф. Великий Разрыв. – М., 2003. – С. 78. 
3 Фукуяма Ф. Доверие. – М., 2004. – С. 20–21. 

вило, зазначає він, довіра виникає в тому разі, 
коли суспільство поділяє певний набір моральних 
цінностей і його члени внаслідок цього можуть 
покладатися на передбачувану і чесну поведінку 
один одного.  

Ф.Фукуяма дає досить песимістичний прогноз 
щодо формування у країнах пострадянського про-
стору громадянського суспільства, оскільки, на 
його думку, воно було практично повністю зруй-
новане, в результаті чого з’явилися серйозні пере-
пони на шляху появи як ринкової економіки, так 
і стабільної демократії. В період жорсткого тоталі-
таризму відчувався гострий дефіцит міцних і ста-
лих "серединних" соціальних об’єднань у проміж-
ку між державою і сім’єю. Ми можемо по-різному 
ставитися до цієї тези Ф.Фукуями, але, перегляда-
ючи наше історичне минуле і суперечливе сього-
дення, враховуючи всі наші недоліки і переваги, 
ми маємо формувати довіру до власної культури 
і починати створення дієздатного громадянсько-
го суспільства.  

Довіра постає як умова соціального порядку, як 
основа солідарності. Потрібно відзначити, що до-
віра виникає в ситуації непідконтрольності, але це 
не виняткові умови, а характерна ознака сучасного 
різноманітного світу, перенасиченого складними 
відносинами. Проблема довіри загострюється вна-
слідок ускладнення сучасного світу, що зумовлене, 
на думку А.Селігмена, наявністю дедалі більшої 
кількості так званих відкритих просторів ролей 
і рольових очікувань, де можливе ухилення від 
належного виконання ролі.  

Довіра – це складне ієрархічне соціальне яви-
ще, яке відображає певне ціннісне відношення, 
що має характер очікування бажаного результату 
потенціально некерованих взаємодій і базується 
на впевненості у правильності й ефективності дій 
об’єкта довіри, визнанні його діяльності як відпо-
відної етичним вимогам (чесності, відповідально-
сті, професійної компетентності тощо). Категорія 
довіри в етичному плані має статус моральної 
цінності, оскільки ґрунтується, насамперед, на 
ціннісній відповіді, точніше, на її очікуванні, 
коли має значення, переважно, не прямий, а зво-
ротний зв’язок. В онтологічному вимірі довіра 
відображає спрямування позитивного сприйняття 
світу, як базової установку визнавати світ надій-
ним і безпечним.  

Етос довіри базується на моральному обґрун-
туванні, яке може мати морально-теоретичний, 
морально-практичний і феноменологічний виміри. 
Культура довіри можлива лише за умови дотри-
мання певних норм, яке має обов’язковий характер. 
Така обов’язковість передбачає, згідно з Ю.Габер-
масом, "інтерсуб’єктивне визнання моральних норм 
або звичних практик, які для тієї чи іншої спіль-
ноти в переконливий спосіб визначають, до чого 
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актори зобов’язані та що вони можуть очікувати 
один від одного"4. 

Останнім часом у контексті становлення ін-
ститутів громадянського суспільства категорію 
довіри розглядають поряд із категорією соціаль-
ного (а також символічного, культурного) капіта-
лу. В концепції Дж.Коулмена соціальний капітал 
відбиває потенціал взаємної довіри і взаємодо-
помоги, що має характер цілераціонального фор-
мування міжособистісних відносин: зобов’язання 
й очікування, інформаційні канали і соціальні нор-
ми. Ф.Фукуяма визначає соціальний капітал як 
певний потенціал суспільства або його частини, 
що виникає як результат наявності довіри між його 
членами. Відмінністю соціального капіталу є те, 
що він створюється і передається завдяки культур-
ним механізмам, таким як релігія, традиція, зви-
чай. Причому Ф.Фукуяма вказує на соціальний, а не 
на індивідуальний контекст соціального капіталу. 
Важливою складовою такого капіталу є спонтанна 
соціалізованість як здатність утворювати нові об’єд-
нання і нові межі взаємодій. Ці об’єднання базу-
ються, переважно, на спільних цінностях, а не на 
договірних відносинах. 

Довіра постає і як усвідомлена поведінкова 
парадигма, і як афективна підсвідома установка, 
поєднуючи в собі в різних співвідношеннях раціо-
нальне й емоційно-психічне. Відбиваючи відкриті 
відносини, покладання на інших без можливості 
контролю, орієнтацію на моральне обґрунтування 
довірчих відносин, довіра за своєю суттю прово-
кує обман і маніпуляцію, що посилює ризик відно-
син довіри. 

Довіра має кілька специфічних рис. По-перше, 
свідома довіра – це завжди вибір, що базується 
на очікуванні певної вигоди, певного результату. 
По-друге, це завжди ризик – ризик зловживання 
довірою, її невиправдання, що породжує вразли-
вість. По-третє, досить часто відносини довіри 
позначають покладання або перекладання на ін-
ших виконання певних обов’язків, що породжує 
залежність. 

Слід розрізняти маніпуляцію довірою і форму-
вання довіри. Формування культури довіри є од-
ним із найважливіших завдань, що стоїть перед 
українським суспільством. Культура довіри базу-
ється на ментальних основах, залежить від специфі-
ки національної ідентичності, наявної економічної 
та політичної ситуації, загального рівня культури 
в суспільстві, тобто обумовлюється соціальними, 
політичними, економічними, ментальними засада-
ми конкретного суспільства. Культура довіри пос-
тає як добре відлагоджений механізм, який забез-
печує виконання обов’язкових для всіх правил 

                                                           
4 Габермас Ю. Залучення іншого: Студії з політичної 
теорії. – Львів, 2006. – С. 10. 

і унеможливлює їх порушення, причому саме етич-
на складова цього процесу є переважаючою стосовно 
економічних і політичних інтересів. Тобто рівень 
довіри залежить від ступеня порядності взаємодій, 
прийнятого в суспільстві. 

На думку польського соціолога П.Штомпки, для 
появи культури довіри мають бути як структурні 
можливості, що заохочують довіру, так і агентурні 
ресурси – готовність і бажання скористатися цими 
можливостями. Штомпка називає п’ять макросо-
цієнтальних обставин, які сприяють появі культу-
ри довіри (підвищення шансів виправдати довіру), 
і п’ять протилежних їм обставин, які спричиняють 
культуру недовіри: нормативна узгодженість – нор-
мативний хаос (аномія); стабільність соціального 
порядку – радикальні зміни; прозорість соціальної 
організації – секретність; відчуття зрозумілості 
навколишнього світу – відчуття невідомості; підз-
вітність інших людей та інститутів – свавілля 
і безвідповідальність. 

Для появи культури довіри необхідний певний 
рівень персонального і колективного капіталу, 
тобто ресурсів, найвагомішими серед яких є висо-
кий рівень доходів; добра, стабільна робота; різ-
номаніття соціальних ролей; влада; освіта; міцна 
сім’я; релігійні вірування. 

Культурний вимір довіри враховує історичний 
досвід суспільства. Йдеться про культуру довіри як 
ціннісно-нормативні системи, що мають незалеж-
ний вплив: або заохочуючи довіряти іншим і вима-
гаючи бути гідними довіри, або, навпаки, провоку-
ючи недовірливе ставлення до інших. У культурах 
довіри переважаючі досвіди акумулюються і ко-
дифікуються у правила. Якщо переважає позитив-
ний досвід, то для різних сфер соціального життя 
довіра з великою вірогідністю стає правилом, скла-
дається культура довіри. І, навпаки, в разі поши-
рення негативного досвіду формується культура 
недовіри. Саме цей рівень є визначальним у про-
цесі формування громадянського суспільства. 

Культура довіри має високий ступінь свободи 
(тому вона розвивається, переважно, в демокра-
тичних суспільствах), культура недовіри – силь-
ний апарат контролю. За П.Штомпкою, культура 
довіри поширюється в суспільстві, налаштованому 
на співробітництво, гармонію і цілісність, культу-
ра недовіри породжується суспільством конфлікт-
ним, роз’єднаним суперечками5. 

Довіру П.Штомпка трактує як "…виражене 
в дії очікування стосовно партнера, що його реак-
ції виявляться для нас вигідними, інакше кажучи, 
зроблена в умовах невизначеності ставка на парт-
нера з розрахунком на його сприятливі для нас 
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Iss. 1. – С. 21.  
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відповідні дії"6. Довіра, постаючи як культурний 
ресурс, що стимулює реалізацію потенціалу взає-
модії, сприяє оновленню суспільства і позначає 
таку орієнтацію людини щодо дій інших людей, 
коли вона діє незважаючи на ситуацію невизначе-
ності та ризик. Ризик учений трактує як "імовір-
ність неприємностей, пов’язаних з нашими діями 
і зумовлених нашими зобов’язаннями"7. На думку 
П.Штомпки, довіра позначає можливість поро-
дження різноманітних ризиків: невиправдання 
очікувань, негативний психологічний осад від 
нездійснення очікуваного, ризик руйнації стосун-
ків, ризик у ситуаціях турботи про цінний для нас 
об’єкт. Ризик є універсальною ознакою суспіль-
ного розвитку, але в сучасному світі ризики 
ускладнюються і стають відчутнішими, поро-
джуючи, зокрема, і проблему довіри як засіб ней-
тралізації ризику.  

Сучасність має цілу низку загальних рис 
(принципи індивідуалізму, раціональності, еконо-
мізму, диференціації, особливо у сфері розподілу 
праці, експансії), які й визначають зміну природи 
довіри в суспільстві. Про кризу довіри свідчить 
зміна специфіки соціального ризику в умовах так 
званої високої сучасності, яка додає йому ознак 
глобалізації, універсалізації, інституціоналізації 
та непередбачуваності. Крім того, серед чинни-
ків, які посилюють суб’єктивне відчуття ризику, 
є загострена чутливість до загроз через послаб-
лення магічного і релігійного захисту, чіткіше ус-
відомлення небезпеки внаслідок більш вищого 
рівня освіти, визнання обмеженості компетентності 
та неминучості збоїв у функціонуванні так званих 
абстрактних систем8.  

Дієвість довіри, на думку П.Штомпки, зале-
жить від функціональності всієї соціальної систе-
ми. Для стимулювання довіри, а точніше, для 
формування культури довіри в суспільстві мають 
бути структурні можливості (нормативна узгодже-
ність, стабільність соціального порядку, прозорість 
соціальної організації, відчуття зрозумілості навко-
лишнього світу, примушення до виконання зо-
бов’язань, підзвітність владних інститутів, законо-
давче підтвердження прав і свобод, захист гідності 
та недоторканості кожного громадянина в суспіль-
стві). Готовність і бажання скористатися цими 
можливостями породжують агентурні ресурси, до 
яких П.Штомпка відносить набір особистісних рис 
(оптимізм, активність, орієнтація на майбутнє, 
інноваційність тощо), а також певний рівень пер-
сонального і колективного капіталу.  
                                                           
6 Штомпка П. Социология. Анализ современного обще-
ства. – М., 2005. – С. 342. 
7 Sztopmka P. Trust: A Sociological Theory. – Cambridge: 
Cambridge University Press, 1999. – P. 30.  
8 Штомпка П. Социология социальных изменений. – 
М., 1996. – С. 117. 

Проблему довіри як закономірної реакції на 
ускладнення сучасного світу пропонує розглянути 
А.Селігмен. На його думку, сама природа соціаль-
ної довіри свідчить про суттєві відмінності між 
досучасними і сучасними соціальними формами, 
механізм довіри ускладнюється в сучасному сус-
пільстві через соціальне розшарування, системну 
диференціацію і рольову різноманітність. Учений 
наголошує на чіткому відмежуванні довіри від 
таких споріднених явищ, як упевненість і віра. 
Дослідження сутності довіри і способів її прояву 
він пов’язує з розв’язанням питань специфіки со-
ціальної організації, виявленням підстав соціаль-
ного порядку в сучасних суспільствах. Окрім того, 
напружена динаміка соціальних змін виявляє про-
блему довіри в питаннях легітимації, громадян-
ського суспільства, ідеології прагматизму, в теоріях 
управління конфліктами, технократичній експер-
тизі тощо. Особливим чином довіра постає в кон-
тексті індивідуалізації як провідної ідеї західних 
індустріальних і сучасних суспільств, що полягає 
в ідеї індивіда як соціального суб’єкта, як грома-
дянина національної держави, як носія прав і цін-
ностей. Потреба різних форм суспільної організації 
у відносинах довіри визначається фундаменталь-
ним індетермінізмом соціальної взаємодії, непе-
редбачуваністю суспільного життя.  

Соціальна довіра у трактовці А.Селігмена пос-
тає як генералізація довіри, що вже існує на міжо-
собистісному рівні, та позначає "дещо таке, що 
входить у соціальні відносини тоді, коли є можли-
вість відхилення від ролей, те, що можемо назвати 
"відкритими просторами" ролей і рольових очіку-
вань"9. Учений наголошує на суттєвій відмінності 
довіри від упевненості, розуміючи під останньою 
компетентне виконання ролі, або здійснення рольо-
вих очікувань, яке забезпечується певними фор-
мами соціального контролю і санкціонуючими 
механізмами. Натомість довіра виникає в між-
рольових просторах, на кордонах системи, там, де 
рольові очікування не дієздатні. Довіра в сучасно-
му динамічному суспільстві має властивість рольо-
вого взаємопристосування, що обумовлене наявні-
стю дисонансу в рольовій поведінці. 

А.Селігмен визначає довіру як "функцію існу-
ючих між індивідами відмінностей, через які воля, 
наміри, розрахунки кожного з індивідів виявля-
ються непрозорими для інших"10, як "різновид віри 
в добру волю іншого, враховуючи непрозорість 
намірів і розрахунків цього іншого"11, як "визнан-
ня свободи і діяльності іншого"12. Ключовим у та-
кому розумінні довіри є особистісний підхід, який 
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наголошує на уявленні про іншу особистість як 
про дещо більше, ніж просто носія певної сукуп-
ності ролей. 

Довіра за А.Селігменом, відрізняється і від ре-
лігійної віри, причому це розмежування має не 
лише смисловий контекст. Адже специфіка довіри 
полягає саме у відмінності від віри, а зростаюча 
потреба в довірі пояснюється секуляризованим 
процесом послаблення релігійної віри в сучасному 
світі. Віру і довіру відрізняє саме "інакшість", не-
схожість об’єкта, але в довірі цим об’єктом є інша 
людина, а у вірі – певна трансцендентальна сут-
ність. Отже, вибираючи гуманістичну лінію тлу-
мачення довіри як відмінної від віри й упевнено-
сті, А.Селігмен окреслює довіру як явище суто 
сучасне, життєво необхідне, таке, що несе в собі 
потенціал свободи і новацій, формуючи в самій 
людині як суб’єкті моральної активності джерела 
смислоутворювального порядку. Він пропонує 
розуміти довіру як явище, яке приходить на зміну 
релігійній вірі у процесі тотальної раціоналізації, 
що призводить до втрати трансцендентного як та-
кого. Вчений припускає, що певною мірою саму 
історію сучасної свідомості можна трактувати як 
"історію нескінченних спроб створення альтерна-
тиви сфері трансцендентного.., як пошук деякого 
поняттєвого зв’язку, що існує за межами сфери 
соціальних відносин"13, але який є всією сукуп-
ністю людського досвіду. 

Соціальний вимір довіри досліджує відомий 
соціолог Н.Луман, наголошуючи на її системному 
характері та чітко відмежовуючи її від упевнено-
сті. Цю проблему він розглядає в контексті понять 
ризику, смислу, відбору, подвійної контингент-
ності, структур очікування і ступеня надійності 
соціальної системи. На думку вченого, сучасне 
суспільство відрізняється від традиційного збіль-
шенням проблемних ситуацій, що і сприяє акти-
візації таких феноменів, як довіра й упевненість. 
Причому довіру вирізняє більший ступінь ризику, 
переважно міжособистісна сфера прояву і ступінь 
свободи вибору.  

У концепції Н.Лумана поява довіри пов’язана 
з такими поняттями, як поінформованість і подвій-
на контингентність. Поінформованість робить очі-
кування більш-менш надійними, але ризик зали-
шається через складність і різнобічність соціальної 
дії, адже довіра постає не як знання про те, як по-
водитиметься інший чи як функціонуватиме сис-
тема, а як певне очікування, що може виправдатися 
або ні. Довіра постає як певна стратегія поведінки 
в умовах недостатності інформації, коли потрібно 
ризикувати, діючи на випередження.  

Подвійна контингентність (або подвійна залеж-
ність від обставин у процесі соціальної взаємодії) 

                                                           
13 Там же. – С. 51. 

Н.Луман розглядає як ключовий принцип систем-
ної теорії суспільства, як умову виникнення со-
ціальності взагалі, і позначає механізм взаємодо-
повнюючих одне одного очікувань, своєрідний 
колаж очікувань. Поняття подвійної контингент-
ності, що бере свій початок у теорії Т.Парсонса, 
акцентує на структурних взаємозалежностях со-
ціальної дійсності, яка постійно змінюється і роз-
вивається. Контингентність позначає парадоксаль-
ність соціального порядку, що визначається його 
неоднозначністю, непередбачуваністю, несподіва-
ністю, але водночас необхідністю.  

Подвійну контингентність Н.Луман трактує як 
процес, у якому подвоєння неймовірності приво-
дить до імовірності, що відбувається таким чином: 
невизначеність моєї поведінки доповнюється не-
визначеністю вибору іншого, що також залежить 
від моєї поведінки, і тут з’являється можливість 
орієнтуватися саме на це й обирати власну пове-
дінку стосовно цього14. Інакше кажучи, це поведін-
ковий ланцюжок, у якому наступною подією ви-
бирається та, що дає можливість зрозуміти, яка 
подія може бути далі. Одним із важливих наслідків 
подвійної контингентності є довіра чи недовіра, 
що виникає тоді, коли ситуація стає особливо ри-
зикованою: інший може діяти зовсім не так, як 
я очікую, і може саме тому, що знає мої очікуван-
ня. Як зазначає Н.Луман, якщо людина надала пе-
ревагу одній дії, незважаючи на можливе розчару-
вання в дії інших, то цю ситуацію вона визначає як 
ситуацію довіри15. Довіра, таким чином, є страте-
гією типу "незважаючи на", але, на відміну від 
недовіри, з більшим радіусом дії16. Адже той, хто 
виявляє довіру, значно розширює свій потенціал 
дії, отримує доступ до більшої можливості комбі-
націй. Зловживання довірою зазвичай призводить 
до радикальної зміни ставлення, тоді довіра сама 
спонукає себе до перетворення на недовіру, для 
чого оточує себе різноманітними контролюючими 
засобами. Так звану сліпу довіру вважають небажа-
ною, безглуздою, шкідливою. Таким чином, довіра 
є необхідною умовою суспільного розвитку. Дові-
ра постає як універсальний соціальний факт, спря-
мований на мінімізацію і поглинання ризику, як 
усвідомлений відбір із сукупності можливостей 
через зв’язок з внутрішнім порядком цілого.  

Довіру можна вважати прогресуючою детер-
мінантою соціальної взаємодії. Філософія довіри 
позначає орієнтацію на процес формування нави-

                                                           
14 Луман Н. Социальные системы. Очерк общей тео-
рии. – СПб, 2007. – С. 167. 
15 Luhmann N. Familiarity, Confidence, Trust: Problems and 
Alternatives // Trust: Making and Breaking Cooperative 
Relations / Department of Sociology, University of Oxford, 
2000. Ch. 6. – P. 99.  
16 Луман Н. Социальные системы. Очерк общей тео-
рии. – С. 182. 

http://yanko.lib.ru/books/sociology/luman-soc+sist_ocherk-2007-1984-a.htm
http://yanko.lib.ru/books/sociology/luman-soc+sist_ocherk-2007-1984-a.htm
http://yanko.lib.ru/books/sociology/luman-soc+sist_ocherk-2007-1984-a.htm
http://yanko.lib.ru/books/sociology/luman-soc+sist_ocherk-2007-1984-a.htm
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чок довірчої взаємодії, демонструючи ідеали вза-
ємності, справедливості, чесності, відповідально-
сті, професійної компетентності, вірності, послі-
довності. Умовами, що сприяють формуванню 
культури довіри, є відкритість і доступність ін-
формації, свобода, установка на співробітництво, 
рівень соціального захисту, відсутність так зва-
них подвійних стандартів. 

Маніпуляція довірою має зовсім інше моральне 
підґрунтя. Маніпуляцією зазвичай називають при-
ховане управління людиною поза її волею, що на-
дає ініціатору однобічні переваги. Таким чином, 
маніпуляція довірою може мати на меті нанесення 
певної шкоди адресату впливу – як моральної, так 
і матеріальної. Зрозуміло, що в основі маніпуляцій 
лежить, переважно, вплив на підсвідомість людини. 
Так, довіра може бути сформована як під впливом 
свідомих чинників (логічна аргументація, переко-
нання), так і несвідомих (навіювання, зараження, 
наслідування). Оскільки довіра передбачає відкри-
ті відносини, вона є одним із найпривабливіших 
об’єктів маніпуляції. Адже відносини довіри ви-
никають у ситуаціях недостатності інформації (що 
надає можливість маніпулятору здійснювати її се-
лекцію, мозаїчну конфігурацію, фільтрацію, при-
ховування), неможливості контролю, відсутності 
чітких гарантій отримання очікуваного результату. 
Саме це посилює ризик у довірі, що сприяє зни-
женню її рівня в суспільстві. Значення раціональ-
ного в довірі відбиває ступінь осмисленого й об-
ґрунтованого втілення правильної дії відповідно 
до певної аргументації, на відміну від звичаєвої 
або конформної поведінки, проявів інтуїції, при-
страсті чи навіювання. Таким чином, маніпулятивні 
техніки звернені, насамперед, до ірраціонального 
виміру довіри.  

У контексті проблеми розроблення стратегій 
формування довіри слід зазначити, що існують два 
протилежні підходи до трактовки природи появи 
довіри: екзогенний (інституціональний) і ендоген-
ний (культурологічний). Ендогенний підхід базу-
ється на визнанні як домінуючих внутрішніх чин-
ників: рівня громадянської, зокрема політичної, 
культури, соціального капіталу, ціннісно-норматив 

ної системи, і позначає стихійний та ментальний 
контексти становлення довіри. Причина недовіри 
вбачається у специфіці процесу соціалізації. До-
сить детально зазначений підхід подано в концеп-
ції Ф.Фукуями, який наголошує на культурному 
підґрунті довіри, маючи на увазі, переважно, етичну 
складову, яку передають від покоління до поко-
ління як традиції та норми у процесі соціалізації. 
Міжперсональна довіра, таким чином, є джерелом 
інституційної довіри.  

Екзогенний підхід наголошує на зовнішніх чин-
никах довіри, фіксуючи раціональний бік процесу 
її формування через удосконалення різноманітних 
економічних і політичних інституцій. Інституційна 
довіра як відображення дієвості суспільних інсти-
туцій сприяє підвищенню рівня міжперсональної 
довіри.  

Отже, довіра є потужним важелем у процесі 
перетворенні суспільства. Вона є можливою за-
вдяки суспільно визнаним взаємним моральним 
зобов’язанням, сила і дієвість яких у різних суспіль-
ствах різна, що й визначає її аксіологічний та мен-
тальний контексти. Природа довіри і механізм її 
функціонування змінюються в сучасному соціумі 
через економіко-політичні новації та соціокуль-
турні трансформації, сприяючи синтезу соцієн-
тального й особистісного в довірі, що обумовлює 
взаємозалежність соціальних структур і діяльних 
соціальних суб’єктів. 

Ураховуючи економічні, політичні та соціо-
культурні умови сучасної України, зазначимо, що 
у виробленні стратегій формування довіри в су-
спільстві слід застосовувати синтетичний підхід. 
Низький рівень довіри до переважної кількості 
суспільних інституцій в Україні ускладнюється 
затяжною політичною кризою, значним соціаль-
ним розшаруванням, зниженням рівня добробуту, 
корупцією, руйнацією ціннісно-нормативної сис-
теми тощо. Все це вимагає посиленого сприяння 
формуванню загальної громадянської культури, 
розроблення стратегій ефективної економічної 
політики, нагального реформування політичної 
системи, модернізації виробничої сфери. 
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ДОВІРА ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ 
КОРПОРАТИВНОГО БІЗНЕСУ 

У сучасній економічній науці довіра дедалі 
частіше розглядається як економічна категорія1 та 
важлива передумова ефективного розвитку госпо-
дарського середовища. За твердженням К.Еpроу, 
довіра виступає індикатором стану розвитку інсти-
туційного середовища і його готовності до подаль-
ших трансформацій, "більша частина економічної 
відсталості у світі може бути пояснена відсутністю 
взаємної довіри", оскільки "кожна комерційна 
операція містить у собі елемент довіри"2. Розгля-
даючи довіру як товар, К. Еpроу акцентує на тому, 
що даний товар наділений реальною економічною 
та практичною цінністю, оскільки "він підвищує 
ефективність системи в цілому, дозволяє виго-
товляти більше благ та інших речей, що наділені 
цінністю"3. 

Згідно з підходом, запропонованим російськими 
вченими І.Ніколаєвим, С.Єфімовим, К.Марушкіною, 
довіра являє собою "динамічну характеристику 
взаємовідносин різних економічних суб’єктів, які 
засновані на вигідності економічних результатів 
взаємодії та на впевненості в добропорядності 
(лояльності, щирості та ін.) один одного"4. Соліда-
ризуючись із даним визначенням, можемо відмітити, 
що у підприємницькій сфері довіра відіграє роль 
базового інституту, оскільки її наявність або відсут-
ність визначає рівень трансакційних витрат, можли-
вості та ефективність інвестиційного процесу, а отже, 
і прогнозування подальшого розвитку підприємни-
цького середовища та економіки в цілому.   

Особливої актуальності набуває дана теза у кон-
тексті дослідження ефективності розвитку корпо-
ративного підприємництва, яке ґрунтується на ідеї 
акумуляції капіталів та делегування повноважень 
з розпорядження асоційованим акціонерним капі-
талом іншим особам – найманому менеджменту, 
що, своєю чергою, передбачає необхідність існу-
вання елементарного рівня довіри між принципала-

                                                           
1 Николаев И.А., Ефимов С.В., Марушкина Е.В. Доверие 
в экономике: количественная оценка. Аналитический 
доклад. – Департамент стратегического анализа, ФБК. – 
2006. – 38 с.  
2 Arrow K.J. Gifts and Exchanges. Philosophy and Public 
Affairs. – № 1(4), 1974. – Р. 343–362. 
3  Arrow Kenneth J. The Limits of Organization. – New 
York: Norton, 1974. – Р. 23. 
4 Николаев И.А., Ефимов С.В., Марушкина Е.В. Доверие 
в экономике: количественная оценка. – С. 8. 

ми-власниками та агентами-розпорядниками май-
на. Принагідно слід зазначити, що ще наприкінці 
ХІХ ст. у вітчизняній науковій літературі (праці 
І.Тарасова, С.Пахмана, Л.Петражицького та ін.) 
інститут довіри розглядався як один із засадничих 
елементів, що уможливлює ефективний розвиток 
акціонерного бізнесу. Зокрема, С.Пахман зазначав: 
"успіх акціонерної підприємливості, як і будь-якої 
публічної діяльності є безпосередньо залежним від 
суспільної довіри"5. Відтак, довіра повинна розгля-
датися як основна передумова формування акціо-
нерного капіталу. 

Саме наявність чи відсутність суспільної дові-
ри до організаційної форми корпорації та інститу-
ційних механізмів корпоративного контролю за 
ефективністю використання асоційованої влас-
ності, з одного боку, виступає важливою перед-
умовою процесу акціонерної акумуляції капіталів, 
а з іншого – індикатором ефективності корпорати-
вного бізнесу в цілому. У ході визначення рівня 
довіри суспільства до корпоративного бізнесу 
необхідно враховувати той факт, що він (рівень 
довіри) на різних етапах інституційних трансфор-
мацій може коливатися: від сприйняття корпорації 
як однієї із найбільш ефективних організаційних 
господарських форм, до вкрай негативної суспіль-
ної оцінки корпорації як інструменту шахрайства 
та біржової спекуляції. Подібну трансформацію 
довіри до корпоративної форми бізнесу можна 
спостерігати на різних історичних етапах. Так, на 
початку інституційних трансформацій у 1990-х роках 
корпоратизація вважалась універсальним засобом 
для подолання більшості соціально-економічних 
проблем і, відповідно, інститут корпорації сприй-
мався суспільством здебільшого як синонім про-
гресу і цивілізованості.  

Виявлення особливостей процесу формування 
корпоративного середовища на початкових етапах 
приватизаційного процесу дає підстави стверджу-
вати, що важливою передумовою для його ефектив-
ного розвитку стали вкорінені неформальні інсти-
тути. Так, підґрунтям позитивного сприйняття в су-
спільстві механізмів "масової приватизації" через 
оренду з викупом, створення колективних форм 

                                                           
5 Пахман С. О задачах предстоящей реформы акционер-
ного законодательства. – Х.: Университетская типогра-
фия, 1861. – С. 7. 
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підприємництва на основі передавання державних 
об’єктів у власність трудового колективу стали 
сформовані впродовж тривалого історичного пері-
оду радянського господарювання соціальні стерео-
типи господарської поведінки. 

Разом з тим, у ході приватизаційного процесу 
однією із найбільш популярних організаційних 
форм корпоратизації стало відкрите акціонерне 
товариство, що передавалося у власність трудо-
вому колективу. Очевидною була мета створення 
таких квазіринкових форм корпорацій – активіза-
ція наявного виробничого ресурсу та залучення 
до активної підприємницької діяльності як спів-
власників працівників підприємства. Проте спро-
би використання західного досвіду "робітничої 
демократії" (насамперед, апробованого у япон-
ській моделі корпоративного управління) на-
штовхнулися на інституційне обмеження у формі 
низької економічної активності населення та 
відсутності довіри до більшості державних про-
грам реструктуризації. Тож дані форми не отри-
мали суспільного визнання і поширення у гос-
подарській практиці, тому впродовж нетривалого 
періоду, шляхом скуповування акцій у працівни-
ків підприємств, були перетворені на більш за-
криті форми корпорацій.  

Разом з тим реальні схеми приватизації, за яких 
державна власність була номінально розподілена 
серед значної кількості учасників, а реально – 
фактично безоплатно передана в руки привілейо-
ваних груп, не створили позитивного суспільного 
ставлення до легітимності новостворених структур 
власності та до можливостей ефективного контро-
лю за її використанням.  

На постприватизаційному етапі розвитку корпо-
ративних відносин рівень довіри до цього інститу-
ту, як до багатьох інших, привнесених ринковою 
практикою, значно знизився, що обумовлено, на-
самперед, суспільним сприйняттям процесу первіс-
ного нагромадження корпоративного капіталу як 
непрозорого, а подекуди й узагалі нелегітимного, 
що відбувався за рахунок перерозподілу суспільної 
власності. Цілком слушною в даному контексті 
є думка В.Дементьєва про те, що коли "початковий 
рівень довіри до нового залежить від вибору інсти-
тутів", то на його "збереження сильно впливає тех-
нологія їх упровадження, ступінь користолюбства 
реформаторів"6. Тож, результат інституційних 
трансформацій і нововведень залежить від контро-
лю суспільства, заінтересованого в їхній ефективній 
реалізації, за рівнем довіри та цілеспрямованого 
формування останньої. 

                                                           
6 Дементьєв В.Е. Институциональная инерция и рефор-
мирование институтов / В.Е.Дементьєв // ГУУ, Вестник 
университета. Серия: Институциональная экономика. – 
М., 2005. – № 1(5). – С. 2. 

Як бачимо, процес корпоратизації, розглядува-
ний як чинник формування інституційних механі-
змів реалізації економічних інтересів учасників 
корпоративних відносин, засвідчив, що виконання 
економічних функцій корпоративних утворень 
(акумуляції та конкурентного перерозподілу капі-
талів) залежить не лише від трансформації самої 
структури та характеру власності, а й значною 
мірою від зміни неформального середовища (на-
самперед, довіри суспільства до процесу нагрома-
дження капіталів), що визначають ефективність 
чинних механізмів корпоративного управління.  

Крім названих обставин, зниження рівня довіри 
суспільства до корпоративних форм взаємодії 
економічних агентів спричинено: 

 подіями, пoв’язаними із банкрутством трасто-
вих компаній та різноманітних фінансових пірамід, 
що діяли переважно у формі акціонерних товариств;  

 процесом свідомого обмеження можливос-
тей участі у власницьких та владних повноважен-
нях формальних та дрібних акціонерів (в тому числі 
і держави) шляхом розмивання та зниження частки 
їхніх корпоративних прав через механізм додатко-
вих емісій цінних паперів; 

 ігноруванням економічних інтересів мінори-
тарних акціонерів та хронічною невиплатою диві-
дендів у вітчизняних акціонерних компаніях; 

 відсутністю реальних механізмів контролю 
та захисту прав власників; 

 безконтрольним поширенням тенденцій до 
ворожого злиття-поглинання, рейдерства та грін-
мейлу. 

За відсутності довіри до самої корпоративної 
форми підприємництва унеможливлюється й дові-
ра до інституту корпоративного управління як 
системи інституційних механізмів реалізації еко-
номічних інтересів та захисту прав корпоративних 
суб’єктів. Перервність та нетривалість етапів істо-
ричного розвитку інституту корпоративного управ-
ління у вітчизняній практиці, своєю чергою, спри-
чинила виникнення інституційних бар’єрів, що 
обмежують рівень суспільної довіри до процесів 
акціонерної акумуляції капіталів і, відповідно, 
ефективного розвитку корпоративного середовища. 
До таких бар’єрів насамперед слід віднести: 

 несформованість інституційних механізмів 
корпоративного управління; 

 недосконалість інституційного середовища 
загалом та законодавчо-нормативної бази у регу-
люванні системи захисту прав власності; 

 недостатній розвиток корпоративної теорії, 
що віддзеркалюється у методологічній та терміно-
логічній неузгодженості нормативних і наукових 
джерел; 

 відсутність традиційної для даного суспіль-
ства підприємницької та ділової культури. 



 

56 

Важливим інституційним обмеженням форму-
вання корпоративного управління в Україні стала 
недосконалість законодавчого поля, що зумовила 
випереджальний розвиток корпоративних відносин 
щодо формування законодавчих норм, поклика-
них гарантувати недоторканність права власності, 
прозорість і захищеність угод. Україна останньою 
із пострадянських країн ухвалила закон, що рег-
ламентує основні корпоративні норми, – Закон 
"Про акціонерні товариства"7, в якому закладено 
інституційні засади реалізації та захисту прав 
акціонерів. Проте дослідження чинних процедур 
корпоративного управління в Україні свідчить, що 
ухвалення даного законодавчого акту (як і націо-
нальних Принципів корпоративного управління 
у 2003 році) не призвело до автоматичної гармо-
нізації корпоративних відносин, оскільки ство-
рення формальних норм не сприяло впровадженню 
відповідних реальних процедур корпоративного 
управління. Більшість офіційно проголошених 
норм корпоративного управління не знайшли 
адекватного відображення та закріплення у не-
формальному інституційному середовищі (кор-
поративній культурі, практиці ділової комуніка-
ції, традиціях підприємництва), а отже, не стали 
щоденною практикою корпоративних відносин. 
Так в українській корпоративній практиці вигля-
дає роль загальних зборів акціонерів, наглядової 
ради, ревізійної комісії та інших важливих, але 
переважно номінально оформлених органів кор-
поративного управління.  

Можна стверджувати, що вкорінення нових ін-
ституційних норм залежить насамперед від рівня 
суспільної довіри до них. За висловом В.Тамбов-
цева, нова інституційна норма повинна бути не 
просто економічно ефективнішою за традиційну, 
вона повинна "довести свою легітимність – бути 
зрозумілою <...> та викликати довіру"8. У цьому 
контексті важливо звернути увагу на те, що довіра 
є основою закріплення унормованих державою, 
формальних правил у суспільній свідомості. За 
Дж.Хіксом, "правила повинні бути зрозумілі тим, 
кому належить їх виконувати і не лише зрозумілі, 
але й, хоча б в основному визнані", адже організа-
ція, "правила якої не визнані її працівниками, на-
вряд чи може бути у стані "рівноваги". Таким чи-
ном, формальні правила частково встановлюються 
"зверху", а частково – "знизу"9. Суспільна легіти-
мізація цих правил визначається рівнем довіри до 

                                                           
7 Закон України "Про акціонерні товариства" ухвалено 
2008 р., набув чинності 29.04.2009 р. 
8 Тамбовцев В.Л. Роль рынка для институтов в институ-
циональной эволюции // Экономический вестник Ростов-
ского государственного университета. – 2005. – № 4. – 
Т. 3.– С. 3. 
9 Хикс Дж. Теория экономической истории. – М. : НП 
"Журнал Вопросы экономики", 2003. – С. 30–31. 

них та можливістю за рахунок їх використання 
досягати певних економічних результатів.  

Ухвалення нових законів і правил, що станов-
лять основу формальної інституціоналізації, за 
справедливим твердженням А.Вернікова, "здатне 
якісно змінити ситуацію лише за умови появи 
достатньої кількості акторів-учасників ринку, го-
тових визнати нові інститути і застосовувати їх"10. 
Відтак, реальна інституціоналізація нових правил 
економічної поведінки, за В.Тамбовцевим, є мож-
ливою лише тоді, коли "алгоритм дій, що входять 
у це правило, починає систематично реалізову-
ватись (обиратися) економічними агентами"11. 
У цьому контексті саме неформальні правила 
й норми повинні розглядатися як такі, що створю-
ють легітимне середовище та основу для дії фор-
мальних законів. Тобто лише за умови, коли фор-
мальна інституціоналізація реалізується у реальній 
формі, можна говорити про успіх інституційних 
перетворень. "Основою відмінності (формальної 
та неформальної інституціоналізації. – Н.С.), – 
за твердженням О.Носової, – виступає не механізм 
примусу для виконання певних правил, а форма їх 
закріплення у суспільстві"12. Закріплення ж мож-
ливе лише за умови існування необхідного рівня 
суспільної довіри до даних норм. 

Досліджуючи рівень суспільної довіри, необ-
хідно пам’ятати, що довіра сама по собі є нефор-
мальним інститутом, який є досить інерційним 
у своїй еволюції. Реалізація інституційного потен-
ціалу довіри в процесі ефективної розбудови підп-
риємницького середовища можлива лише за умови 
цілеспрямованого формування сприятливого ґрун-
ту та суспільного позитивізму у сприйнятті необ-
хідних новацій. Основою даного процесу є достатня 
поінформованість економічних агентів про страте-
гічні цілі суспільних трансформацій, а також про 
очікувані переваги й можливі загрози від запрова-
дження тих чи інших інституційних нововведень. 
За відсутності необхідної інформації (а це перед-
бачає організацію цілого комплексу підготовчих 
заходів та реалізацію відповідної державної полі-
тики) ефективність упровадження нових норм об-
межена інерційністю інституційних змін. "Чим 
нижчою є масова довіра до нового інституту, – 
зазначає В.Тамбовцев, – тим вищі витрати на його 
                                                           
10 Верников А.В. Формы собственности и институциональ-
ные изменения в банковском секторе / А.В.Верников. – 
М., 2007. – С. 17. 
11 Тамбовцев В.Л. Роль рынка для институтов в институ-
циональной эволюции // Экономический вестник Ростов-
ского государственного университета. – 2005. – № 4. – 
Т. 3.– С. 32. 
12 Носова О.В. Система корпоративного управления в ус-
ловиях институционально-рыночной трансформации // 
Институциональная архитектоника и динамика эконо-
мических преобразований ; под ред. А.А.Гриценко. – Х.: 
Форт, 2008. – С. 769–783.  
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впровадження і підтримку його існування, тим 
значніші трансакційні витрати його використання"13. 
Отже, довіра до певної організаційної форми 
бізнесу (в даному разі – корпорації), на думку 
В.Дємєнтьєва, повинна розглядатися як критерій 
"попиту на нього, свідчення наявності "вікна мож-
ливостей" для подолання інституційної інерції" та 
подальшого ефективного розвитку14.  

У даному контексті слід зазначити, що саме 
корпоративні організації є найбільш придатним 
суспільним інститутом для формування необхід-
ного рівня суспільної довіри через розвиток демо-
кратичних процедур (самоуправління, виборності, 
публічного контролю), на що вказували ще напри-
кінці ХІХ ст. вітчизняні вчені І.Тарасов, Д.Піхно, 
Л.Петражицький та ін. Тож основним завданням 
розвитку корпоративного середовища покликана 
стати саме інституціоналізація названих демокра-
тичних принципів управління, що створюють 
можливості для суспільного контролю та ґрунту-
ються принципах гласності та інформаційної відк-
ритості. Зокрема, І.Тарасов, вказуючи на те, що 
"акціонерна компанія є суспільним, а не приват-
ним закладом", зазначав, що "з діяльністю акціо-
нерної компанії пов’язані інтереси не однієї особи, 
а цілої сукупності осіб і навіть цілої держави, вна-
слідок чого діяльність акціонерної компанії по-
винна бути публічна, гласна"15.  

Публічність діяльності корпорацій розглядала-
ся вченими як органічне продовження принципу 
обмеженої відповідальності, що актуалізує необ-
хідність суспільної оцінки результатів їхньої діяль-
ності та, своєю чергою, зміцнює довіру інвесторів 
та кредиторів до акціонерної справи в цілому. Ця 
довіра, як зазначав С. Гольдельман, ґрунтується на 
особливій публічній природі акціонерних компа-
ній, що уможливлює контроль за діяльністю акціо-
нерного товариства через представництво довіре-
них осіб у наглядовій раді16. В цьому контексті 
публічність є одною із "фундаментальних рис" 
корпорації, що визначає необхідність врахування 
інтересів "публіки" загалом та окремих груп впли-
ву зокрема у процесі вибору стратегії розвитку  
 

                                                           
13 Бунге Н.Х. Значение промышленных товариществ 
и условия их распространения / Н.Х.Бунге. – СПб., 
1918. – С. 4. 
14 Дементьєв В.Е. Институциональная инерция и рефор-
мирование институтов. – С. 3. 
15 Тарасов И.Т. Учение об акционерных компаниях: 
Разсуждение, представленное для публичной защиты на 
степень доктора / И.Т.Тарасов. – К. : Университетская 
типография И.Завадзкого, 1878. – 706+50+VI c. – С. 58. 
16 Гольдельман С.І. Економія і політика промисловості / 
С.І.Гольдельман. – Подєбради : Вид-во Тов-ва при УГА, 
1923. – С. 136. 

акціонерного товариства органами управління та 
побудови системи корпоративного контролю та 
дозволяє формувати суспільну довіру до акціонер-
ної форми акумуляції капіталів.  

Основним засобом здійснення зовнішнього ко-
нтролю більшість науковців називали гласність та 
оприлюднення інформації про результати діяль-
ності. І.Тарасов з цього приводу писав: "Без широ-
кого застосування засад гласності неможливий 
правильний контроль, немислимо запобігти тим 
кричущим зловживанням, які виявила акціонерна 
практика, звівши гласність до пустої формальнос-
ті, що не має жодного практичного значення"17. 
Можна стверджувати, що у даній тезі вчений де-
кларує необхідність утвердження одного з най-
важливіших сучасних принципів корпоративного 
управління – відкритості та прозорості діяльності 
корпорації. М. Бунге, своєю чергою, зазначав, що 
для розвитку підприємницьких структур взагалі та 
для тих, що засновані на акціонерних засад зокре-
ма, надзвичайне значення має "відповідність між 
прийнятими та даними зобов’язаннями"18. 

Як бачимо, з одного боку, наявність довіри 
виступає необхідною передумовою ефективного 
розвитку корпоративного бізнесу, з іншого – сама 
корпорація може розглядатися як інструмент фор-
мування суспільної довіри. Існування необхідного 
рівня довіри як важливого ринкового інституту 
актуалізує також проблему свідомого формування 
інституту соціальної відповідальності, що перед-
бачає відповідальність усіх учасників ринкового 
процесу (бізнесу, влади, суспільства загалом) за 
результати діяльності, яку вони здійснюють на 
ринку; активну соціальну позицію, що полягає 
в гармонійній взаємодії та участі у вирішенні 
найгостріших соціально-економічних проблем. 
У даному контексті корпорація може розглядатися 
як найбільш оптимальна організаційна форма гос-
подарювання, що сприяє формуванню балансу 
приватних та суспільних інтересів учасників підп-
риємницького процесу, а відтак і необхідного рів-
ня суспільної довіри до бізнесу загалом. 

                                                           
17 Тарасов И.Т. Учение об акционерных компаниях: 
Разсуждение, представленное для публичной защиты на 
степень доктора / И.Т.Тарасов. – К. : Университетская 
типография И.Завадзкого, 1878. – 706+50+VI c. – С. 56. 
18 Бунге Н.Х. Значение промышленных товариществ 
и условия их распространения / Н.Х.Бунге. – СПб., 
1918. – С. 45. 
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О.Г. Морозова, аспірантка  
Інститут економіки та прогнозування НАН України 

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І ДОВІРА ЯК ЧИННИКИ  
СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ФІРМИ 

Формування в Україні цивілізованої ринкової 
економіки зумовлює нагальну потребу узагаль-
нення і застосування накопиченого позитивного 
світового досвіту щодо гармонізації соціально-
економічних відносин на мікрорівні господарю-
вання. Важливою складовою успішної діяльності 
фірми у посткризовий період є відновлення довіри 
на всьому багатовекторному та багатовимірному 
просторі її партнерських стосунків. Саме інститут 
довіри, на думку фахівців, постає сьогодні важли-
вим рушієм соціально-економічного розвитку, 
а однією з передумов відтворення зазначеного 
інституту є ініційована світовою спільнотою кон-
цепція соціальної відповідальності організації. 
В Україні, де ідея соціальної відповідальності 
організації не отримала належного теоретичного 
обґрунтування та розповсюдження, її інституцій-
на адаптація до реалій сучасного ринкового сере-
довища може стати однією з передумов подолання 
кризового стану економіки шляхом встановлення 
відносин довіри між суб’єктами всіх рівнів гос-
подарювання. 

Питання соціальної відповідальності бізнесу 
і довіри розглядається багатьма закордонними 
вченими, такими як К.Девіс, С.Задек, Е.Карнегі, 
Г.Ленсен, М.Фрідмен, О.Шелдон та ін.; серед 
вітчизняних науковців слід відзначити Т.Артьо-
мову, О.Василика, В.Гейця, О.Грішнову, А.Гри-
ценко, В.Мандибуру, В.Осецького, Н.Супрун, 
Л.Федулову. Проте, незважаючи на зростання 
кількості публікацій, взаємозв’язок між інститу-
том соціальної відповідальності бізнесу та відно-
синами довіри в суспільстві потребує додаткового 
вивчення. Спроба з’ясувати довіру як чинник, що 
забезпечує сталий економічний розвиток фірми; 
визначити принципи довірчих відносин у середи-
ні фірми та за її межами у контексті адаптації 
інституту соціальної відповідальності організації 
до соціально-економічних умов сучасної України 
є метою цієї статті. 

Економічний зміст категорії довіри має більш 
конкретний і прикладний характер у порівнянні 
з його філософським розумінням. Довіру в еко-
номіці можна розглядати на мікро- та макрорівні, 
тобто в межах окремої організації та економіки 
в цілому. 

Стан довірчих відносин в організаціях зале-
жить від створення умов для позитивного вирі-
шення ключових питань якості трудового життя, 
під яким розуміється певна сукупність потреб 
працівника й ступінь їхнього задоволення. Як 
правило, до числа зазначених потреб відносять-
ся такі: 

– справедливість у визначенні заробітної плати 
за принципом "рівна плата за рівну працю"; 

– розумна диференціація оплати праці з ураху-
ванням рівня індивідуальної відповідальності за 
результати спільної праці, додаткові винагороди за 
тривалий стаж роботи в компанії тощо; 

– програми додаткових виплат у разі тимчасо-
вої непрацездатності, а також відпочинку у зв’язку 
зі святами, відпустками, в тому числі для здобуття 
освіти; 

– гідні умови охорони праці та здоров’я пра-
цюючих, що забезпечуються через встановлення 
нормальної тривалості робочого дня, межі пенсій-
ного віку та інших чинників, які визначають соціа-
льні права працівників; 

– гарантована зайнятість, яка через забезпе-
чення безперервності виробничого стажу сприяє 
впевненості працівника у своєму майбутньому. 
Важливою умовою довірчих відносин на тлі пос-
тійного руху та розвитку суспільно-економічного 
життя є обґрунтований розподіл витрат, які вини-
кають у зв’язку з вимушеною зміною місця робо-
ти (додаткове професійне навчання, перекваліфі-
кація), між працівником та роботодавцем; 

– створення умов для розвитку творчих здібно-
стей працівників через реалізацію програм підви-
щення загальноосвітнього і професійного рівня, 
перепідготовки, самореалізації особистості; 

– всебічне сприяння соціальній інтеграції на 
підприємстві через встановлення особливого соці-
ально-психологічного мікроклімату, коли стосун-
ки керівників і підлеглих вирізняються відверті-
стю, довірливістю та свободою від забобонів; 

– дієві системи залучення працівників до участі 
в управлінні виробництвом і власністю, заохочен-
ня до творчої ініціативи, висунення нових ідей, 
внаслідок чого працівник усвідомлює, що його 
власна діяльність позитивно впливає на розвиток 
організації та суспільства в цілому; 
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– поширення відносин демократії на виробниц-
тві, коли працівникам забезпечуються права і при-
вілеї, пов’язані зі свободою слова, невтручанням 
в особисте життя, відсутністю будь-якої дискримі-
нації, свободою участі в усіх організаційних захо-
дах тощо; 

– формування відповідного стилю життя, коли 
робота стає гармонійною частиною життя індиві-
да; при цьому графіки робот, відряджень, понад-
нормової роботи мають бути розумно збалансовані 
з обов’язками перед державою і вільним часом 
людини1. 

Слід зазначити, що зміцнення довіри між еко-
номічними партнерами є прямим шляхом до зни-
ження як витрат підприємства, так і сукупних сус-
пільних витрат. Справедливість даної тези легко 
продемонструвати "від зворотного", якщо проана-
лізувати сучасний вітчизняний досвід. Тут відсут-
ність довіри між партнерами, між населенням 
і комерційними структурами, між населенням 
і державою постає джерелом прямих економічних 
втрат, пов’язаних зі зниженням якості праці (а от-
же, і виготовленої продукції), зменшенням при-
бутку підприємств, збільшенням трансакційних 
витрат та обсягів тіньової економіки тощо. 

Механізми довіри в економіці так чи інакше 
пов’язані з психологічними аспектами поведінки 
довіри кожного індивідуума і окремих груп людей, 
що викликає необхідність більш повного враху-
вання природи зазначених чинників. Так, джере-
лами зміцнення суспільних відносин довіри є пуб-
лічність курсу реформ, відкритість та доступність 
інформації, першочергове вирішення соціальних 
проблем, справедлива і несуперечлива законодав-
ча база, можливість кожному вільно висловлювати 
свої пропозиції і тим впливати на ухвалення 
управлінських рішень, захист прав власності гро-
мадян, сумлінність, чесність і компетентність ке-
рівників, невідворотність винагороди, усталеність 
інститутів ("правил гри") та партнерських зв’язків, 
гарантоване надання гідних життєвих благ і ство-
рення умов плідної діяльності, висока культура 
організацій. 

У кожній організації довіра повинна визначати 
стосунки між колективом працівників і вищим 
управлінським персоналом для реалізації встанов-
лених цілей. Довіра в колективі сприяє успішній 
спільній праці, дозволяє спільно розв’язувати 
складні питання, обмінюватися думками, розроб-
ляти конструктивні рішення. Підтримка працівни-
ками вищих керівників створює сприятливі умови 

                                                           
1 Котлер Ф. Корпоративна соціальна відповідальність. 
Як зробити якомога більше добра для вашої компанії та 
суспільства / Ф. Котлер, Н. Лі ; пер. з англ. С. Яринич. – 
К., 2005. 

для вирішення стратегічних завдань, формування 
планів, прийняття і впровадження в життя інвес-
тиційних рішень та ін. Довіра до керівництва 
з боку працівників породжує злагодженість у ро-
боті колективу, прискорює процес прийняття та 
реалізації рішень, посилює конкурентоспромож-
ність компанії. Істотним елементом зміцнення до-
віри є такий найважливіший елемент системи 
управління, як зворотний інформаційний зв’язок, 
який дозволяє оцінити правильність сприйняття 
працівниками управлінських рішень. Довіра в ко-
лективі знижує плинність кадрів й тим самим 
скорочує адміністративно-управлінські витрати, 
пов’язані з додатковим найманням, підготовкою 
та перепідготовкою персоналу. 

Довіра є неодмінною умовою системи органі-
зації та управління. Так, управління сучасною ор-
ганізацією полягає не стільки у здійсненні владних 
повноважень керівниками, скільки в здатності до-
помогти підлеглим розвинути їх власні вміння, 
проявляти про них турботу, направити їхню енер-
гію на досягнення спільної мети. Але цього немо-
жливо досягти зі співробітниками, діяльність яких 
суворо регламентується і яких використовують як 
"засоби виробництва". Ось чому якість і зрілість 
сучасних керівників перевіряються через їхні 
стосунки з підлеглими. Для забезпечення довіри 
в організації найбільш результативним є стиль 
управління, орієнтований на міжособистісні відно-
сини. Як свідчить досвід успішно функціонуючих 
організацій, такий стиль на практиці означає до-
тримання таких принципів та умов: уважне став-
лення до підлеглих, консультативність у прийнятті 
рішень, делегування повноважень. 

Найважливішими напрямами адаптації інститу-
ту соціально відповідальної організації як переду-
мови поширення відносин довіри до соціально-
економічних умов сучасної України можуть стати: 
розроблення та розповсюдження відповідних нор-
мативно-методологічних матеріалів, ознайомлення 
компаній з практикою впровадження міжнародних 
стандартів SA-8000, YSO-26000 та ін., організація 
соціального діалогу роботодавців, профспілок, 
громадських організацій, найманих робітників, 
органів державної виконавчої влади та місцевого 
самоврядування, соціального та екологічного роз-
витку корпоративної діяльності2. 

Слід зазначити, що соціальна відповідальність 
є відносно самостійною формою відповідальності, 
якій притаманні системність і специфічні риси. 

                                                           
2 Артьомова Т.І. Соціальна відповідальність організації: 
загальні принципи та умови її організації в Україні 
в контексті світового досвіду / Т.І. Артьомова // Вісник 
Донецького національного технічного університету. – 
2009. – № 3. – С. 114–115. 
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У широкому розумінні фахівці тлумачать соціаль-
ну відповідальність як сукупність різних її видів – 
економічної, політичної, правової, моральної. У ву-
зькому йдеться про специфічні характеристики, 
які віддзеркалюють міру (ступінь) прийняття будь-
яким господарським суб’єктом або групою соці-
ально-значущих цілей суспільства, готовність до 
виконання взаємних прав і обов’язків у процесі 
спільної діяльності з метою ненанесення збитку 
у сталому розвитку як суспільства в цілому, так 
і окремим спільнотам, особистостям3. 

Згідно з Меморандумом про соціальну відпо-
відальність бізнесу в Україні під визначенням 
"соціальна відповідальність бізнесу" слід розу-
міти відповідальне ставлення будь-якої компанії 
до свого продукту або послуги, споживачів, 
працівників, партнерів, активну соціальну пози-
цію компанії, яка полягає у гармонійному спів-
існуванні, взаємодії та постійному діалозі із су-
спільством, участі у вирішенні найгостріших 
соціальних проблем4. Тобто соціальна відпо-
відальність бізнесу – це політика, яка свідомо 
і цілеспрямовано обирається компанією для то-
го, щоб не просто існувати (отримувати прибу-
ток), а зробити свій позитивний внесок у розви-
ток сучасного суспільства. З таким підходом 
збігається точка зору на соціальну відповідаль-
ність компаній як на спосіб управління бізнес-
процесами з метою забезпечення позитивного 
впливу на суспільство5. За версією Світової ради 
компаній зі сталого розвитку, соціальна відпові-
дальність організацій – це довгострокове зо-
бов’язання компаній поводитися етично та 
сприяти економічному розвитку, одночасно пок-
ращуючи якість життя працівників та їхніх ро-
дин, громади й суспільства загалом. Проект мі-
жнародного керівництва із соціальної 
відповідальності ISО 26000 розглядає соціальну 
відповідальність бізнесу у контексті відповіда-
льності організації за вплив своїх управлінських 
рішень та підприємницької діяльності на сус-
пільство і навколишнє середовище, що реалізу-
ється через прозору і етичну поведінку, відпові-
дає умовам сталого розвитку та набуття 
добробуту суспільством, враховує очікування 

                                                           
3 Грішнова О.А. Управління конкурентоспроможністю 
організації на ринку інтелектуальної праці / О.А. Гріш-
нова, С.П. Сокуренко // Демографія та соціальна еконо-
міка. – 2008. – № 2. – С. 21–25. 
4 Меморандум про соціальну відповідальність бізнесу 
в Україні / Форум соціально відповідального бізнесу 
України, 16.12.2005. – (Документ Форуму соціально 
відповідального бізнесу України. Меморандум). 
5 Воробей В.  Корпоративна соціальна відповідальність 
чи вигода? / В. Воробей // Києво-Могилянська Бізнес-
Студія. – 2005. – № 10. 

зацікавлених сторін, поширюється в усій органі-
зації і не суперечить відповідному законодав-
ству та міжнародним нормам поведінки. Світо-
вої ради компаній зі сталого розвитку визначає 
соціальну корпоративну відповідальність як "зо-
бов’язання бізнесу сприяти сталому економіч-
ному розвитку, працюючи з найманими праців-
никами, їхніми родинами, місцевою громадою та 
суспільством загалом з метою покращення якос-
ті життя". 

Таким чином, можна сказати, що соціальна ві-
дповідальність є певним рівнем добровільного 
реагування організації на соціальні проблеми. 
Такий підхід щодо концепції соціальної відпові-
дальності передбачає взаємоузгоджене та гармо-
нійне поєднання трьох найважливіших складових 
суспільних відносин – соціальних, економічних 
(фінансових) та екологічних. Слід зазначити, що 
адаптація інституту соціальної відповідальності 
організації (фірми) до реалії України має врахо-
вувати особливість соціально-економічних умов 
сучасного етапу розвитку країни. В цьому кон-
тексті здається, що найбільш вдалим для нашої 
країни є трактування соціальної відповідальності 
організації (фірми) як морально-етичної відпові-
дальності бізнесових структур за відповідний 
рівень якості виробленої продукції, надання пос-
луг, а також за створення гармонійного середо-
вища взаємовідносин між працівниками, партне-
рами, споживачами та суспільством у процесі 
здійснення підприємницької діяльності. Виходячи 
з цього визначення, соціальну відповідальність як 
специфічну систему відносин можна розглядати 
в різних площинах: по-перше, як відносини внут-
рішньовиробничі (їх можна окреслити як ендо-
генні), по-друге, як зовнішні відносини з іншими 
суб’єктами суспільства (екзогенні). 

Створені на сьогодні в Україні бізнес-струк-
тури ще не в повному обсязі усвідомлюють свою 
відповідальну місію у соціальному розвитку 
держави (а разом з тим і власні стратегічні інте-
реси), тому у них постійно виникають проблеми 
у співпраці із державними та недержавними 
установами, організаціями стосовно вирішення 
соціальних зобов’язань різного рівня. Нині спів-
праця у сфері соціального партнерства бізнесу, 
влади, громадськості України є фрагментарною, 
безсистемною, але й у такому вигляді зазначені 
взаємними мають позитивні результати. Передові 
підприємства, в основному представники вели-
кого бізнесу, починають звертати увагу на такі 
аспекти, як репутація, корпоративний бренд, 
корпоративна лояльність персоналу, лояльність 
бізнесу до соціального оточення. Для закріплен-
ня визначної тенденції вкрай необхідним є роз-
роблення досконалого пакету законодавчих актів. 
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Західний стандарт мотивує підприємця здійсню-
вати добровільні соціальні інвестиції; на відміну 
від нього вітчизняні закони мають винятково 
примусовий характер. Так, українське законо-
давство накладає на бізнес низку обов’язкових 
соціальних функцій, що переводить добровільні 
відносини у площину жорсткої фіскальної від-
повідальності. Соціальне страхування, яке за 
фактом відволікає 41,7% доходів підприємств, 
побудовано на принципі безальтернативності; це 
примушує працедавців використовувати схеми 
"тіньової" оплати праці, а отже, обертається 
штучним скороченням соціальних виплат у май-
бутньому6. Український бізнес дедалі більше 
усвідомлює, що його суспільна активність необ-
хідна, насамперед, для поліпшення іміджу ком-
паній, але при цьому нарікає на відсутність віль-
них засобів для соціальних інвестицій. 

Отже, на сьогодні основними мотивами запро-
вадження українськими компаніями складової 
соціальної відповідальності бізнесу є: 

– бажання мати позитивну репутацію, що харак-
терно для транснаціональних компаній в Україні 
та українських компаній, які розширюють діяль-
ність за межі країни; 

– власні переконання (при цьому ініціативи 
соціальної відповідальності бізнесу походять від 
основних акціонерів та власників, базуються на 
особистісних переконаннях та преференціях); 

– прагнення до поширення ринків, які без актив-
ної стратегії соціальної відповідальності бізнесу 
були б закриті для компанії (деякі проекти у рам-
ках соціальної відповідальності бізнесу дозволя-
ють створювати принципово нові ринки через фор-
мування потреб споживачів та населення загалом 
на інноваційні види продукції); 

– можливість доступу до дешевших фінансо-
вих ресурсів (важливим стимулом є те, що між-
народні фінансові інституції, зокрема Міжнарод-
на фінансова корпорація, Європейський банк 
реконструкції та розвитку тощо у разі надання 
позик приділяють особливу увагу питанням за-
провадження концепції соціальної відповідально-
сті бізнесу у реципієнтів); 

– здатність підвищення капіталізації (вважаєть-
ся, що впровадження стратегії соціальної відпові-
дальності бізнесу підвищує привабливість компа-
нії перед інвесторами).  

Вітчизняні компанії, які вже визначили та на-
магаються активно впроваджувати власну страте-
гію соціальної відповідальності, стикаються із 

                                                           
6 Федулова Л.І. Інноваційний розвиток промисловості 
України: тенденції та закономірності / Л.І. Федулова // 
Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 3 (69). – 
С. 82–97. 

низкою проблем, притаманних усім країнам із 
близькою до української фазою розвитку ринкових 
відносин, а саме: слабкістю інституційної мережі 
підтримки ідеї соціальної відповідальності бізнесу, 
низькою організаційною спроможністю груп впли-
ву в країні, обмеженістю культурного середовища 
співпраці, наявністю значних витрат щодо адапта-
ції міжнародних практик соціальної відповідаль-
ності бізнесу до українських умов, відсутністю 
достатньої кількості менеджерів. 

Концепція соціальної відповідальності бізнесу 
заснована на ідеї, що підприємство може досягти 
вищої ефективності та прибутковості завдяки під-
вищенню ступеня довіри до нього з боку його ро-
бітників та суспільства. У діловій практиці підпри-
ємства виокремлюються чотири основні аспекти 
соціальної відповідальності: 

1. Внутрішнє середовище підприємства. Тут 
перевага надається соціальній відповідальності 
підприємства перед персоналом, що передбачає 
забезпечення навчання та професійного розвит-
ку, надання робітникам пакета соціального захи-
сту, створення умов для відпочинку та дозвілля, 
сприяння дієвості системи охорони праці та 
техніки безпеки, медичного обслуговування 
персоналу на підприємстві, підтримці санітарно-
гігієнічних умов праці, профілактиці професій-
них захворювань, дотримання норм трудового 
права та інші заходи). 

2. Ринок, де першочергового значення набуває 
соціальна відповідальність перед споживачами 
(через випуск якісної та екологічно чистої продук-
ції, постійне вивчення потреб споживачів та замов-
ників, випуск продукції, що відповідає міжнарод-
ним стандартам якості, впровадження передових 
методів і стандартів організації діяльності, дотри-
мання вимог законодавства щодо захисту прав 
споживачів при розроблення нових продуктів та 
послуг), постачальниками та партнерами (коли 
взаємодія з партнерами по бізнесу будується на 
принципах прозорості й справедливості при до-
триманні моральних норм ведення бізнесу), інвес-
торами (прозорість та доступність інформації про 
діяльність підприємства). 

3. Суспільство, взаємозв’язки з яким налаго-
джуються через участь підприємства в житті міс-
цевого співтовариства та здійснення різних соціаль-
них програм у сфері охорони здоров’я, культурній, 
освітній, спортивній та інших галузях. 

4. Навколишнє середовище. Його підтримка на 
гідному рівні передбачає системну природоохо-
ронну діяльність фірми, пов’язану з розробленням 
та реалізацією екологічних та ресурсозберігаючих 
програм та технологій. 

Таким чином, підприємство розробляє та реа-
лізовує програми соціально відповідальних іні-
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ціатив за так званою "потрійною лінією відпові-
дальності": одночасно в економічній, соціальній 
та екологічній сферах. Основна увага тут приді-
ляється трудовим стандартам та нормам, роботі 
з персоналом, природоохоронним заходам та за-
хисту прав людини. Можна виділити такі перева-
ги соціальної відповідальності у підвищенні кон-
курентоспроможності підприємства: створення 
умов для професійного та творчого розвитку пер-
соналу дозволяє не тільки уникнути плинності 
кадрів, але й залучати до роботи на фірмі кращих 
фахівців, це сприяє зростанню продуктивності 
праці, покращенню іміджу та ділової репутації, 
стабільності та сталому розвитку підприємства 
в довгостроковій перспективі, доступу до нових 
ринків збуту, підвищенню вартості нематеріаль-
них активів, а отже, й капіталізації фірми, підви-
щенню її інвестиційної привабливості. Слід за-
значити, однак, що наведені переваги мають 
місце при стратегічному підході до соціальної 
відповідальності та довгостроковому плануванні 
діяльності підприємства. 

Отже, соціальна відповідальність – це довго-
строкові інвестиції у створення репутації підпри-
ємства, у формування привабливості суспільної 
думки про фірму, що у свою чергу опосередковано 
впливають на розширення ринків збуту, підтримку 
лояльності споживачів тощо. Дана концепція 
повинна стати діючим інструментом підвищення 
конкурентоспроможності фірми, коли будь-які 
виробничі та економічні рішення повинні прийма-
тися з урахуванням їхніх соціальних та екологіч-
них наслідків для підприємства і суспільства. При 
такому підході соціальна відповідальність перетво-
рюється в потужний фактор стратегічного розвитку, 
зміцнення ділової репутації та конкурентоспромож-
ності, а також зростання ринкової капіталізації 
підприємства7. Таким чином, адаптація інституту 
соціальної відповідальності організації до сучас-
ного ринкового середовища України може стати 
засобом подолання кризового стану економіки шля-
хом встановлення відносин довіри між суб’єктами 
всіх рівнів господарювання. 

 
 

                                                           
7 Мандибура В.О.  Особливості формування інституту 
довіри в системі забезпечення якості споживання та 
захисту прав споживачів / В.О.Мандибура, С.Г.Батажок // 
Вісник Інституту економіки та прогнозування. – 2009. – 
№ 3. – С. 69–73. 
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СВІТОВИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ ДОВІРИ  
У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ЗАДОВОЛЕННЯ  

ПОТРЕБ НАСЕЛЕННЯ 

Питання запровадження і функціонування 
багаторівневої та розгалуженої системи гаранту-
вання прав споживачів, що сприяє формуванню 
інституту довіри у сфері кінцевого споживання 
в умовах ринкових відносин, є особливо важли-
вим у сучасних умовах. Саме тому Конституцією 
України (ст. 50) гарантується захист прав спо-
живачів, зокрема, право громадян на безпечне 
для життя і здоров’я довкілля та вільний доступ 
до інформації про стан довкілля, про якість хар-
чових продуктів і предметів побуту, а також пра-
во на її поширення. 

На сьогодні в економічній теорії залишаються 
не вирішеними проблеми, що пов’язані з аналізом 
закономірностей та особливостей розвитку систе-
ми соціально-економічного захисту якісних стан-
дартів споживання як необхідної умови соціаль-
ної орієнтації ринку і забезпечення підвищення 
загальної якості життя населення, особливо в кри-
зові періоди. Потребують також наукової розроб-
ки проблеми активізації та інституціонального 
забезпечення процесу гарантування державою 
надійного захисту прав споживачів та відновлен-
ня їхньої довіри до якості споживчих благ у віт-
чизняних умовах. 

Теоретичні засади розвитку основних складо-
вих і механізмів захисту прав населення щодо спо-
живання якісних життєвих благ та послуг у кон-
тексті процесу формування стійкої довіри кінцевих 
споживачів до виробників і продавців розглядали 
такі зарубіжні учені та фахівці, як А.Вяткіна, 
Дж.Гелбрейт, А.Долгоруков, Р.Карсон, В.Павлов, 
В.Паккард, Л.Роббінс, Л.Розенберг, Дж.Хірст, 
С.Чейз, Ф.Шлінк. Певний внесок у розроблення 
проблем захисту прав споживачів зробили такі 
вітчизняні науковці як М.Безпалко, А.Гриценко, 
С.Герасимова, С.Батажок, В.Мандибура, С.Марцин, 
Н.Мережко, В.Селезньов та ін. 

Проте, незважаючи на це, багато науково-
теоретичних та організаційно-економічних питань 
цієї проблеми потребують подальшого досліджен-
ня. Зокрема, потребує наукового узагальнення на-
громаджений країнами розвиненої ринкової еко-
номіки досвід становлення та системного розвитку 
інституту довіри у сфері якості задоволення пот-
реб населення, в контексті системної взаємодії 

довіри з проявами недовіри, а також механізмів 
реалізації цієї взаємодії у такому явищі, яким 
є сучасний консюмеризм. Розкриття цих питань 
і становить мету статті. 

Формування в Україні цивілізованої ринкової 
економіки зумовлює нагальну потребу узагаль-
нення та максимального використання накопи-
ченого позитивного світового досвіду стосовно 
забезпечення відповідної гармонізації відносин, 
що виникають між суб’єктами ринку до такого 
оптимального рівня, який дозволяє сформувати 
інститут довіри у їхній взаємодії. Інститут дові-
ри є важливим рушієм соціально-економічного 
розвитку, саме на цьому наголошує академік 
В.Геєць1. 

Практика розвитку ринкових відносин незапе-
речно засвідчує, що не слід ідеалізувати реальні 
потенційні можливості маркетингової діяльності 
в контексті формування інституту довіри, навіть 
якщо вона і є вагомою складовою сучасного біз-
несу. Адже основною мотиваційною рисою при-
ватного бізнесу є, і у подальшому залишатиметься, 
прагнення до максимізації прибутку на одиницю 
авансованого капіталу. При цьому не тільки віт-
чизняна, а й світова практика засвідчує, що реалі-
зація бізнесом прагнення отримати більш високі 
прибутки не завжди відбувається на легітимній 
основі і досить часто може йти всупереч і навіть 
на шкоду інтересам і потребам споживачів. Саме 
тому такий вид соціально-економічної діяльності, 
яким є ринково-виробнича та ринково-посередни-
цька діяльності, вимагає від суспільства створен-
ня постійно діючих та ефективних систем обліку 
та контролю, а також забезпечення формування 
і налагодження функціонування відповідних ме-
ханізмів підтримки жорсткого зворотного еконо-
мічного та правового зв’язку між суб’єктами 
ринкових відносин. Тобто таких механізмів, дія 
яких спрямована на забезпечення відчутного 
впливу широкого загалу споживачів на мотива-
ційну поведінку підприємців-виробників у на-
прямі забезпечення належної якості реалізованих 
товарів та послуг. 

                                                 
1Геєць В.М. Взаємодія довіри і розвитку // Економічна 
теорія. – № 3. – 2002. – С. 3–4. 
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Сучасна економічна теорія виділяє чотири ос-
новні типологічні прояви довіри за джерелами 
виникнення: 

1) довіра, що базується на позаекономічній 
загрозі покарання, коли одна сторона впевнена 
в надійності іншої, оскільки втрати від санкцій 
за порушення довіри значно перевищують вигоди 
від опортунізму; 2) довіра, що базується на розра-
хунку, тобто на раціональному виборі – характери-
стиці взаємодій на основі економічного обміну, 
вона виникає внаслідок усвідомлення довірителем, 
що інша сторона має намір здійснити вигідну їй 
дію; 3) довіра, що базується на відносинах, яким 
характерна повторювана взаємодія між сторона-
ми, коли основну інформацію для формування 
довіри довіритель отримує від тривалого позитив-
ного досвіду самих відносин; 4) довіра, що базу-
ється на інститутах, що діють як механізми реа-
лізації довіри, тобто індивід довіряє інституту, 
а інститут потім вирішує, хто в зоні його компе-
тенції вартий такої довіри2.  

Ретроспективний аналіз засвідчує, що рух 
споживачів, спрямований на захист власних інте-
ресів, став проявом недовіри до дій бізнесу, при-
родним протестом громадян проти масових випа-
дків їх дискримінації на ринку товарів та послуг з 
боку виробників і торгових посередників, що 
вкрай негативно впливало на якість споживання 
життєвих благ і добробут населення. Саме тому 
як соціально-економічне явище недовіри консю-
меризм не лише віддзеркалив і персоніфікував 
об’єктивні суперечності, що неминуче виникають 
у системі ринково-виробничих відносин (насам-
перед між виробництвом і споживанням), а й у 
подальшому сприяв їх подоланню шляхом за-
стосування суспільно припустимих методів нор-
мативно-правової регламентації, контролю та 
застосування відповідних санкцій.  

Консюмеризм можна розглядати як діалектич-
но обумовлений, необхідний захисний захід широ-
ких верств населення на дедалі частіші випадки 
використання бізнесменами небезпечних для спо-
живачів методів виробництва і реалізації товарів 
та послуг. Об’єднуючи представників найширших 
верств населення, що протистоять монопольному 
диктату як споживачів їхньої продукції, консюме-
ризм являє собою соціально неоднорідний рух. 

Консюмеризм не слід вважати історично новим 
явищем у процесі загального цивілізаційного роз-
витку, та розвитку ринкової економіки, зокрема, 
наприклад, у Ветхому заповіті, у Книзі притч Со-
ломона згадується про гріхи, які пов’язані з обду-
рюванням споживачів3. Римляни дотримувалися 

                                                 
2 Cатт Д. Психология потребителя. – СПб, 2003. – 
Практическая психология. – С. 8. 
3 Там же. – С. 377. 

думки, що споживач сам повинен захищати свої 
власні інтереси, у той час як виробники були наді-
лені правом спілкуватися зі споживачами будь-як, 
але не порушувати при цьому закон, який майже 
завжди був на боці виробників. Серед захисників 
прав споживачів, яких називали радикалами, мож-
на назвати імена Мартіна Лютера, Джона Кальві-
на, Ральфа Нейдера та ін. 

Деякі американські економісти вважають, що 
як певна суспільна сила, яка мала вплив на форму-
вання ринкових відносин, консюмеризм склався 
вже у кінці ХІХ ст. Це підтверджується тим, що 
вже у 1899 році в США була утворена "Національ-
на ліга споживачів", що засвідчило загальнонаціо-
нальний характер організованого руху споживачів 
цієї країни. 

Аналіз світової практики показує, що в будь-
якій країні, економіка якої базується на ринкових 
відносинах, рух споживачів на певному історич-
ному етапі об’єктивно починає виступати провід-
ною силою, яка своєю узгодженою поведінкою 
дедалі більше визначає структуру суспільного ви-
робництва та активно впливає на ринкові процеси 
у напрямі підвищення рівня якості товарів і пос-
луг, а також забезпечення процесу їх цивілізованої 
реалізації. 

Сам термін "консюмеризм" виник на початку 
1960-х років у період підйому організованого руху 
американських споживачів на захист своїх прав на 
споживання якісних товарів та послуг. Цей рух 
споживачів за відстоювання своїх прав був свід-
ченням існування високого ступеня недовіри спо-
живачів щодо якості товарів і послуг, які пропо-
нувалися виробниками, і об’єктивно став не лише 
віддзеркаленням накопичених суперечностей у си-
стемі розвинених ринкових відносин, а й необхід-
ним та потужним засобом їх розв’язання. 

В основній своїй масі науковці Заходу поділя-
ють думку, що консюмеризм є соціально-еконо-
мічним явищем, яке виникло внаслідок процесу 
діалектичного розвитку ринкових відносин як не-
обхідний механізм усунення або пом’якшення гос-
троти суперечностей і конфліктів, що виникають 
у стосунках між основними суб’єктами ринку: 
покупцями і продавцями (посередниками та ви-
робниками). "Рух споживачів", – підкреслюється 
в одному з досліджень Л.Роббінса, – є продуктом 
економічної еволюції. Це аспект переходу від еко-
номіки виробництв до економіки споживачів, від 
економіки дефіциту до економіки достатку і з пев-
ними обмеженнями – від ринку продавців до рин-
ку покупців"4.  

У своїй сучасній інтерпретації концепція кон-
сюмеризму спрямована на ствердження і забез-

                                                 
4 Robbins L. Political Economy: Past and Present.  New 
York, 1976. – С. 377. 
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печення не лише "суверенності прав споживачів", 
а й на відповідну "суверенність прав об’єднаного 
руху споживачів, що виступають на захист своїх 
прав щодо забезпечення необхідного рівня якості 
споживання життєвих благ, яки привласнюються 
шляхом ринкового обміну"5.  

У сучасних вітчизняних виданнях можна зу-
стріти різні тлумачення категорії "консюмеризм", 
які у своїй сукупності розкривають сутність цього 
соціально-економічного феномена. 

"Консюмеризм – громадський великомасштаб-
ний рух на захист інтересів споживачів... Реалізу-
ється у формі товариств, публічних виступів, 
у бойкотуванні фірм, крамниць тощо. Розвиток 
консюмеризму мав наслідком зростання в рекламі 
ступеня самоконтролю, урахування вимог захисту 
прав споживача в усій рекламній діяльності"6. 
"Консюмеризм – організаційний рух за розширен-
ня прав і вплив споживачів та покупців на продав-
ців і виробників товарів і послуг, створення това-
риств споживачів"7. 

Бізнес у гонитві за надприбутками, особливо 
у кризові періоди, постійно порушує етику ринко-
вих відносин. Саме це викликало у споживачів 
відчуття страху і недовіри до тих, хто ладен був 
пожертвувати їхнім здоров’ям і благополуччям 
для задоволення корисливих та антисуспільних 
інтересів приватних компаній. Зерна цієї недовіри 
впали на родючий ґрунт підвищеної суспільної 
самосвідомості споживача, якому вже були прита-
манні якісно інші, ніж у попередній період, рівні 
освіти і культури. 

Озброєний накопиченим "арсеналом" оборон-
них і наступальних заходів (від демонстрацій 
до масового бойкоту), консюмеризм перетворився 
в країнах розвинутого ринку на силу, що досить 
потужно дає про себе знати. Досвід еволюційного 
розвитку руху, спрямованого на захист індивідуаль-
них прав споживачів, який структурувався у роз-
галужену систему сучасного консюмеризму, засвід-
чує, що його організаційні форми та конкретні 
механізми є досить різноманітними. 

По-перше, важлива роль належить індивідуаль-
ним захисникам прав окремих споживачів, що 
представляють різні суспільні верстви населення. 
До них, насамперед, належать прогресивні юристи 
і лікарі, вчителі та викладачі вищої школи, робіт-
ники і фермери, депутати парламентів і бізнес-
мени, представники релігійних кіл і студентства. 

                                                 
5 The Consumer Society.  London, 1977.  С. 51. 
6 Ромат Є.В. Словник основних рекламних і маркетин-
гових термінів. – X., 2003. – С. 23. 
7 Герасимова С.В. Узагальнення підходів до визна-
чення консюмеризму як соціально-економічної кате-
горії // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – 
№ 12. – С. 77 ; Економічна енциклопедія : у 3 т. ; відп. 
ред. С.В.Мочерний. – К., 2000. – Т. 1. – С. 826. 

Методи і характер їхньої роботи є досить різнома-
нітними – від викриття шахрайських дій конкрет-
них підприємців, створення певного тиску на за-
конодавчі органи з метою ухвалення законів, що 
мають надійно захистити споживачів, аж до орга-
нізації демонстрацій і масових бойкотів окремих 
товарів або послуг. 

По-друге, оскільки сили та можливість індиві-
дуальних захисників споживачів є досить обмеже-
ними, то підвищення ефективності боротьби за 
права споживачів природно вимагає організацій-
ного оформлення їх об’єднаних зусиль. Саме тому 
дедалі більшого поширення в сучасних умовах 
набули добровільні організації споживачів, що 
захищають їхні права.  

До кола найбільш важливих завдань, що вирі-
шують ці організації, відносять: 1) боротьбу за 
правдиву рекламу, за забезпечення споживачам 
твердих гарантій на придбані товари, а також вдос-
коналення системи гарантійного та сервісного об-
слуговування; 2) покращення роботи інформацій-
них служб і установ, які контролюють якість 
споживчих товарів; 3) перевірку якості товарів 
широкого попиту; 4) боротьбу за встановлення 
виваженого рівня цін, що реально відображають 
раціональні витрати на виробництво товарів та 
послуг; 5) забезпечення членів спілки різного роду 
корисною для споживачів інформацією; 6) бороть-
бу за розширення і вдосконалення чинного зако-
нодавства, яке забезпечує захист прав споживачів; 
7) розроблення програм подальшого розвитку руху 
споживачів; 8) залучення до організацій дедалі 
більшого кола споживачів, що прагнуть сприяти 
справі захисту власних прав тощо. 

Організації споживачів постійно перевіряють 
якість товарів за допомогою лабораторних дослі-
джень або методом "споживчої експертизи". Фінан-
сування діяльності добровільних спілок споживачів 
здійснюється, як правило, за рахунок членських 
внесків, пожертвувань, а також доходів, що надхо-
дять від продажу різних друкованих видань цих 
організацій. Репутація "незалежних від бізнесу" 
організацій сприяє зміцненню довіри до них з боку 
широких верств населення. 

Добровільні організації споживачів у США до-
сить численні і діють не тільки в масштабах міста, 
району чи штату, а й на національному рівні. Так, 
наприклад, існують "Національна ліга спожива-
чів", "Спілка споживачів США", "Федерація спо-
живачів Америки". У Франції діє "Національна 
федерація об’єднань споживачів". "Британська 
асоціація споживачів", що виникла у 1957 році, 
є однією з найчисельніших організацій у Європі. 

По-третє, у другій половині ХХ сторіччя ак-
тивізувався процес створення міжнародних органі-
зацій споживачів. Так, у 1960 році в Гаазі відбу-
лася перша Міжнародна конференція організацій 
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споживачів, на якій була утворена Міжнародна 
організація споживчих спілок – IOKY. Ця організа-
ція виконує функції консультативного органу при 
економічній та соціальній раді ООН і ЮНЕСКО. 
Поряд із проведенням міжнародних нарад щодо 
обміну досвідом вирішення різних питань, що 
стосуються захисту інтересів споживачів, IOKY 
координує діяльність національних організацій 
споживачів: 1) сприяє проведенню порівняльних 
іспитів товарів, 2) надає фінансову допомогу до-
бровільним організаціям, 3) інформує своїх чле-
нів шляхом розповсюдження спеціального ви-
дання, що охоплює різні аспекти діяльності 
організації, а також інші питання, які стосуються 
охорони прав споживачів. 

Статут Міжнародної організації споживчих 
спілок зобов’язує своїх членів діяти виключно 
в інтересах споживачів, не користуватись субси-
діями, що надані суб’єктами торгівлі і виробниц-
тва, не друкувати на сторінках своїх періодичних 
видань рекламних оголошень тощо. Організаці-
ям-членам IOKY не забороняється мати контакти 
з представниками різних політичних партій з ме-
тою проведення спільних акцій для вирішення 
питань, що стосуються покращення становища 
споживачів. 

По-четверте, найбільш яскравим підтвер-
дженням зростаючої сили і масштабів суспільного 
руху споживачів на захист своїх прав за останнє 
десятиріччя служить той факт, що керівники ви-
щої виконавчої та законодавчої влади країн, що 
мають розвинуту ринкову економіку, постійно 
тримають у полі зору проблеми консюмеризму. 
Передусім слід зазначити, що державні діячі в офі-
ційних урядових документах постійно приділяють 
спеціальну увагу розширенню прав споживачів, 
необхідності посилення їх захисту від можливих 
проявів дискримінації з боку виробників та ринко-
вих посередників. 

У 1973 році у рамках Європейського економіч-
ного співтовариства була затверджена спеціальна 
служба, що має на меті охорону навколишнього 
середовища і захист прав та інтересів споживачів. 
Ця служба розробила відповідну програму, яка 
була ухвалена у квітні 1975 року.  

Програма гарантує споживачам на ринку то-
варів та послуг реалізацію п’яти основних прав: 
1) право на охорону здоров’я і безпеку споживан-
ня; 2) право на охорону економічних інтересів; 
3) право на матеріальну і моральну компенсацію 
за понесені збитки (як прямі, так і опосередко-
вані), що завдані клієнту внаслідок використання 
ним неякісних товарів (або споживання неякісних 
послуг); 4) право на максимально повну та прав-
диву інформацію щодо реальної споживчої якості 
товарів (послуг) та відповідну і необхідну для 
клієнта у зазначеному випадку освіту; 5) право 

бути вислуханим (зміст якого розкритий раніше). 
У подальшому до наведених прав (Consumers Inter-
national) були додані: 6) право на задоволення 
базових потреб; 7) право на вибір; 8) право на 
здорове довкілля. 

Об’єктивні обставини змусили уряди країн 
розвинутої ринкової економіки створити відповід-
ну систему державних організацій, що покликані 
втілювати у життя політику посилення рівня охо-
рони прав споживачів, використовуючи з цією 
метою не лише арсенал економічних, а також ор-
ганізаційно розпорядних, соціально-психологічних 
і правових важелів та методів владного впливу на 
несумлінних та нечесних підприємців. 

Як приклад в числі урядових організацій мо-
жуть бути названі такі: "Управління справедливої 
торгівлі" і (створений у 1973 році урядом консер-
ваторів) "Департамент цін і захисту прав спожива-
чів" у Великій Британії; "Державний секретаріат 
по відносинах споживачів" у Франції; "Федеральна 
комісія з торгівлі", "Комісія з безпеки споживчих 
товарів", "Управління у справах споживачів" у США. 
Спеціальні департаменти, що здійснюють захист 
прав споживачів, існують також у ФРН, Бельгії, 
Данії, Італії та інших країнах світу, що мають ци-
вілізовану ринкову економіку. 

У структурі системи консюмеризму функції 
і права державних органів вирізняються різно-
манітністю. 

Як правило, урядові структури покликані на-
самперед розробляти нові закони, що мають за-
безпечувати підвищення надійності захисту прав 
та інтересів споживачів і процедурно та органі-
заційно втілювати їх у життя, контролювати 
продаж заздалегідь визначених видів товарів, 
а також надавати споживачам відповідну інфор-
маційну літературу. 

Проте їхня роль і значення не слід надто пере-
оцінювати. Оскільки необхідність виникнення по-
дібних державних організацій була зумовлена саме 
посиленням і зростанням масштабів консюмериз-
му, не кажучи вже про те, що процес ухвалення 
законодавчих актів у більшості країн, які мають 
ринкову економіку, як правило, відбувається під 
сильним тиском споживачів. 

Держава також здійснює відповідний патронат 
і координує діяльність організацій і спілок спожи-
вачів, сприяє їм у створенні власної матеріально-
технічної бази, забезпечує належні умови їхнього 
безпечного функціонування.  

Практика свідчить, що реакція бізнесових кіл 
Заходу на розвиток консюмеризму була і залиша-
ється досить неоднозначною. З одного боку, буду-
чи зацікавленими не тільки в збереженні, а й при-
множенні особистих прибутків, вони бояться 
консюмеризму, розглядають його як серйозну за-
грозу для вільного підприємництва, бачать у ньо-
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му засіб обмеження "ринкової лібералізації". Така 
оцінка руху споживачів змушує підприємців ви-
трачати значні кошти на те, щоб перешкоджати 
проведенню різних заходів з боку учасників цього 
руху. З іншого боку, багато бізнесменів, досить 
тверезо оцінюючи ситуацію, яка склалася, вважа-
ють, що консюмеризм перетворився на реальну 
силу, яку небезпечно недооцінювати. Прийнявши 
його як "неминуче зло", вони не стільки змирились 
із його існуванням, скільки намагаються викорис-
тати силу руху споживачів для досягнення власних 
інтересів, особливо для розширення збуту продук-
ції. Так, відповідно до принципів активної ринко-
вої стратегії багато фірм організували спеціальні 
структурні підрозділи, що займаються питаннями 
стосунків із споживачами. У США деякі організа-
ції промисловців також затверджували спеціальні 
кодекси відносин із споживачами, як наприклад, 
"Організація американських виробників побутово-
го обладнання". У 1971 році за вказівкою Прези-
дента США було засновано "Національну Раду 
підприємців у справах споживачів", до складу якої 
входило більше ста членів. 

Таким чином, оцінюючи ситуацію, що склалася 
у сфері не тільки виробництва, а й реалізації това-
рів та послуг у країнах з розвинутою ринковою 
економікою, можна констатувати: консюмеризм 
перетворився на реальну соціальну (і навіть полі-
тичну) силу, і саме тому він став спроможним 
здійснювати реальний зворотний оздоровлюючий 
вплив на всі структури і системи маркетингу, діяль-
ність яких базується на різних формах власності, 
і тим самим на підвищення рівня якості споживан-
ня населенням життєвих благ та сприяти функціо-
нуванню інституту довіри між суб’єктами ринко-
вих відносин у цій сфері. 

На прикладі Сполучених Штатів Америки 
можна найбільш повно і наочно дослідити про-
цес бурхливого розвитку правової інфраструктури, 
спрямованої на функціональне забезпечення реалі-
зації прав консюмеризму. Цей процес почав розви-
ватися у 1950-х роках. За період, що пройшов, ли-
ше на федеральному рівні було ухвалено майже 
два десятки законодавчих актів, спрямованих на 
захист інтересів та прав споживачів на ринку това-
рів та послуг.  

Серед основних правових актів консюмеризму 
можна назвати: Закон "Про маркування хутряних 
виробів" (1951); Закон "Про етикетки для цигарок 
та рекламу" (1965); Закон "Про безпеку транспорт-
ного руху і технічну надійність моторизованих 
засобів пересування" (1966, 15U.S.С. § 6138); 
Закон про небезпечні речовини (1967, 15U.S.С. 
§ 1261); Закон "Про достовірну інформацію при 
пакуванні товарів та наклеюванні етикеток" (1968, 
15U.S.С. § 1451); Закон "Про захист дітей і безпеку 
іграшок" (1969, 15U.S.С. §§ 1261, 1262, 1274); 

Закон "Про безпеку споживчих товарів" (1972, 
15U.S.С. § 2051); Закон "Про новонароджених" 
(1980, 21U.S.С. §350а)8. Багато законів, що стосу-
ються захисту прав споживачів, ухвалювалось і на 
рівні штатів. 

На особливу увагу заслуговує вивчення досвіду 
правового забезпечення вирішення питань консю-
меризму на такому важливому напрямі, як захист 
прав споживачів на ринку кредитно-фінансових 
послуг. Необхідно зазначити, що у США створена 
надійна правова інфраструктура, яка досить ефек-
тивно забезпечує захист прав клієнтів на зазначе-
ному сегменті ринку послуг. 

Основне місце займає законодавчий федераль-
ний Акт "Про захист кредитних прав споживачів" 
(15U.S.С. §§ 1601–1693). Цей законодавчий Акт 
є рамковим і складається із низки законів, що на-
бували чинності поступово у 1968–1978 роках. До 
них належать: 1) Акт "Про надання достовірної 
інформації щодо термінів покупок у кредит" 
(15U.S.С. §§ 1601–1667e); 2) Акт "Про лізинг спо-
живачем" (15U.S.С. §§ 1667–1667е); 3) Акт "Про 
електронні перекази коштів" (15U.S.С. §§ 1693–
1693r); 4) Акт "Про рівні кредитні можливості" 
(15U.S.С. §§ 1691–1691f); 5) Акт "Про виставлення 
достовірних рахунків при купівлі товарів у кредит" 
(15U.S.С. §§ 1666–1666j); 6) Акт "Про надання 
точної звітності по операціях купівлі товарів у кре-
дит" (15U.S.С. §§ 1681–1681t); 7) Акт "Про право-
мірну діяльність при поверненні боргів" (15U.S.С. 
§§ 1692–1692o)9.  

На жаль, в Україні у цій сфері захист прав 
клієнтів практично не має правового забезпечення, 
тому є нагальна необхідність упровадження досві-
ду США у вітчизняну практику. 

Підсумовуючи, слід зазначити, що з метою ві-
дродження інституту довіри в Україні, вкрай не-
обхідним є використання найбільш вагомих здо-
бутків соціально-економічної системи Заходу, 
зокрема США, в процесі формування інституту 
довіри в системі кінцевого споживання. Насампе-
ред це стосується досвіду оптимального поєднан-
ня двох ринкових механізмів – маркетингу та 
консюмеризму, а також системного узагальнення 
основних напрямів і організаційно-економічних 
та інституційних форм еволюційного розвитку 
консюмеризму, посилення як кримінальної, так 
і соціально-моральної відповідальності бізнесу, 
що є надійною запорукою формування цього ін-
ституту у складних після кризових умовах роз-
витку економіки України. 

                                                 
8 Мандибура В.О. Рівень життя населення України та 
проблеми реформування механізмів його регулювання. – 
К.: Парламентське вид-во, 1998. – С. 151. 
9 Там само. – С. 152–153. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ ВЛИЯНИЯ  
ИНФЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА УРОВЕНЬ ДОВЕРИЯ  

В ЭКОНОМИКЕ 

В последние годы внимание экономистов ока-
залось сконцентрированным на общих проблемах 
макроэкономической и финансовой стабильно-
сти. Это обусловлено тяжелыми потерями, поне-
сенными многими странами в ходе глобального 
финансового кризиса 2008–2009 годов. Низкая 
и предсказуемая инфляция, которая была достиг-
нута в большинстве развитых стран в предкри-
зисное десятилетие, не обеспечила всех необхо-
димых условий для своевременного обнаружения 
накопленных финансовых диспропорций и 
успешного их преодоления. Поэтому сегодня 
задачи борьбы с инфляцией все чаще рассматри-
ваются не сами по себе, а в более широком кон-
тексте обеспечения финансовой стабильности, 
которую уже нельзя отождествлять с низкой и 
предсказуемой инфляцией.  

Например, Федеральная резервная система 
США в 2010 году гораздо больше внимания 
уделяла дефляционным, а не инфляционным 
угрозам1. В условиях затухания антиинфляцион-
ной риторики может создаться впечатление, что 
инфляция сама по себе – это незначительная 
проблема, решаемая чуть ли не автоматически, 
поэтому монетарная экспансия для стимулиро-
вания послекризисного восстановления может 
проводиться фактически без оглядки на инфля-
ционные риски. Однако вопрос заключается 
в том, что может потерять общество, если инфля-
ция окажется не таким уж и безобидным злом. 
Или, если говорить более широко, какую цену 
будет платить общество за накопление инфля-
ционного потенциала на протяжении 2010 года? 
Проблема общественных издержек инфляции 
                                                 
1 "Соединенные Штаты и Европу ожидает дефляция 
(Япония уже от неѐ страдает) – классическое продол-
жение кризисов, повышающее реальное долговое бре-
мя и сокращающее норму прибыли. Годовая базовая 
инфляция в США снизилась до 0,9% – самого низкого 
уровня за 44 года. Уровень инфляции 6-месячного 
годового индекса потребительских цен подошѐл даже 
ближе к нулю, опустившись до 0,4%" – так характери-
зует ситуацию в конце 2010 года американский экс-
перт. См. : Растущая угроза дефляции [Электронный 
ресурс]. – Доступен с: http://st.elitetrader.ru/blog/ 
exclusive/126.html   

может оказаться более серьезной, чем это виде-
лось в 2010 году.  

Общественные издержки инфляции в совре-
менной литературе принято связывать с такими 
явлениями, как смягчение бюджетных ограни-
чений, снижение доверия и инвестиционного 
спроса, динамика занятости и доходов2. Эконо-
мические издержки воплощаются в стоимости 
произведѐнных товаров и услуг. Общественные 
издержки могут воплощаться в общественных 
товарах (общественных благах). Общественные 
издержки инфляции могут носить характер как 
потерь, так и затрат. Если инфляция является 
платой за смягчение диспропорций, то в этом 
случае непосредственной общественной целью 
политики стимулирования спроса является "пул 
потерь", который дает возможность трансфор-
мировать текущие острые риски радикальной 
макроэкономической стабилизации в долгосроч-
ные риски постепенных структурных и институ-
циональных реформ3. Возникает вопрос: являет-
ся ли такое общественное решение наилучшим с 
точки зрения всех совокупных выгод и потерь? 
Для этого необходимо четко представлять суще-
ство инфляционных процессов не только в мак-
роэкономических, но и институциональных 
координатах.  

Целью настоящей статьи является система-
тизация существующих научных представлений 
об общественных издержках инфляционных 
процессов в экономике и их внутренней струк-
туре для уточнения задач государственной 
политики макроэкономической и финансовой 
стабилизации.  

                                                 
2 Інфляція та фінансові механізми її регулювання ; за 
ред. А.І. Даниленка. – К. : Ін-т економіки та прогнозу-
вання, 2007. – 399 с. ; Корнаи Я. Социалистическая 
система. Политическая экономия коммунизма : пер. 
с англ. – М. : НП "Журнал вопросы экономики", 2000. – 
672 с. ; Уэрта де Сото, Х.  Деньги, банковский кредит 
и экономические циклы. –Челябинск : Социум, 2008. – 
XIII. – С. 495, 497.  
3 Олешко А.А. Теоретичні аспекти антикризового 
регулювання національної економіки // Економіка та 
держава. – 2009. – № 11. – С. 87.  



69 

Что является ресурсом, и что является благом 
в случае, когда речь идет об определении уровня 
желаемой инфляции? Выдвинем гипотезу, что 
расходуемым ресурсом "проинфляционного" 
решения может быть текущий запас националь-
ной конкурентоспособности, а благом – создание 
условий для долгосрочного стабильного развития 
национальной социально-экономической систе-
мы. Опасность "проинфляционного" обществен-
ного выбора (в форме установления желаемого 
уровня инфляции) заключается в том, что при 
достижении порогового значения инфляция сама 
по себе может начать действовать как деструк-
тивный структурно-институциональный фактор, 
превращающий общественные издержки инфля-
ции в потери. Точка превращения издержек 
в потери, скорее всего, тесно связана с понятием 
нормальной или приемлемой инфляции. Под 
последней принято считать такой уровень роста 
цен, который не является существенным для ин-
весторов и потребителей, принимающих решения 
об использовании дохода.  

Модель инфляционного таргетирования 
позволяет оценить уровень потерь общественно-
го благосостояния в случае принятия решения об 
ограничении ценовой динамики за счет роста 
процентной ставки (как потерь реального ВВП по 
сравнению с его потенциальным уровнем). Во-
прос об институционально-структурных эффек-
тах снижения и удержания инфляции данной 
моделью обходится. Однако институциональная 
среда не является нейтральной для антиинфляци-
онной политики. Уже один факт включения пара-
метра, характеризующего уровень доверия, в эко-
номико-математическую модель инфляционного 
таргетирования, свидетельствует о сложном взаи-
модействии инфляционных процессов и институ-
циональной среды4.  

Одной из причин фактической приемлемости 
значительной инфляции является скрытый обще-
ственный выбор между издержками инфляции 
и издержками институциональных реформ. Как 
отметил К.Рогов в работе "Режим мягких право-
вых ограничений: природа и последствия", неэф-
фективные институты приносят значительные 
убытки экономике и неудобства людям, но в мас-
се своей общество может к ним адаптироваться; 
более того, часть общества научилась извлекать 
относительные преимущества из функциониро-
вания плохих институтов, другая – сомневается 
в своей конкурентоспособности в иных, незнако-
мых и с трудом представимых условиях. В такой 

                                                 
4 Інститут таргетування інфляції: зарубіжний досвід 
і перспективи запровадження в Україні / А.А. Гриценко, 
Т.О. Кричевська, О.І. Петрик. – К. : Ін-т економіки та 
прогнозування, 2008. – 271 с. 

ситуации издержки на реформирование институ-
тов начинают выглядеть для общества слишком 
значительными, а выгоды – неочевидными, что 
и определяет выбор в пользу сохранения сло-
жившегося порядка, несмотря на его осознавае-
мую ущербность5.  

Поскольку основная функция институтов в хо-
зяйственной системе – это предсказуемость и оп-
тимальная согласованность социально значимого 
поведения субъектов, постольку критерием эф-
фективности институтов может считаться спо-
собность системы в течение длительного времени 
поддерживать макроэкономическое равновесие. 
Устаревшие или неэффективные институты могут 
обнаруживать себя через повышенный инфляци-
онный фон, который сопровождает их функцио-
нирование. Если по каким-то причинам удается 
приглушить это "инфляционное излучение" ин-
ституциональной системы, то может возникнуть 
иллюзия, что эти институты могут какое-то время 
работать более или менее эффективно. В Совет-
ском Союзе существовала скрытая инфляция, когда 
цены оставались неизменными в течение дли-
тельного времени, что сопровождалось нараста-
ющим дефицитом товаров и услуг и усугубляло 
общие диспропорции системы.  

Инфляционное таргетирование в развитых 
странах в предкризисные годы выполнило ту же 
самую функцию: инфляционные сигналы систе-
мы, порожденные и модулированные ее институ-
циональной недостаточностью, быстро и без 
разбора гасились, что порождало убежденность 
в высокой надежности институциональной системы 
в целом. Из-за успехов политики инфляционного 
таргетирования накопление институциональных 
диспропорций и разрывов в этой системе носило 
скрытый характер. Внешне все выглядело, как 
обычно, однако согласованность решений, дей-
ствий и потоков постепенно снижалась. Масшта-
бы накопленных разрывов, в конце концов, до-
стигли такой величины, что стали проявляться в 
неприемлемых финансовых и макроэкономиче-
ских диспропорциях. 

Порогом институциональной системы, кото-
рый знаменует переход от общественных затрат 
к общественным потерям, является институт 
жестких бюджетных ограничений. Если инсти-
туты не способны поддерживать свое существо-
вание (воспроизводиться) в условиях жестких 
бюджетных ограничений и принципа эквива-
лентности, сам факт их сохранения означает 
наличие иных оснований (мягкие бюджетные 

                                                 
5 Рогов К. Режим мягких правовых ограничений: 
природа и последствия (Наброски по политэкономии 
полукапитализма) [Электронный ресурс]. – Доступен 
с: http://www.inliberty.ru/print.php?id=2471 
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ограничения), которые неэффективные институ-
ты допускают или даже культивируют. В этих 
условиях институциональное поведение включа-
ет в себя оппортунистический компонент, кото-
рый с течением времени усиливается, принимая 
форму инфляционного поведения и инфляцион-
ных ожиданий. Как показал в свое время А.Пигу6, 
инфляционные ожидания сами по себе являются 
сильным негативным структурным фактором, 
мешающим взаимному приспособлению струк-
туры рыночного спроса и структуры рыночного 
предложения.  

В такой экономике, в конце концов, образу-
ется "коктейль" из оппортунистического пове-
дения, мягких бюджетных ограничений и ин-
фляции. Эта среда характеризуется повышенной 
неопределенностью, и потому является благо-
приятной не только для потерь и массовых оши-
бок, но и для рекомбинации ресурсов, институтов 
и технологий. Текущая эффективность хозяй-
ственной системы снижается, и она может суще-
ственно отклоняться от состояния макроэконо-
мического равновесия. В этих условиях 
государство обычно склоняется к экстренным 
мерам для восстановления бюджетного, финансо-
вого и макроэкономического равновесия, вклю-
чая и мощность печатного станка. Институцио-
нальная подоплека происходящего обычно 
остается вне поля зрения, поэтому реформы 
либо отодвигаются "на потом", либо сводятся к 
простым корректировкам и улучшениям.  

Выскажем предположение, что центральное 
место в происходящих процессах институцио-
нального рассогласования хозяйственной системы 
занимает смягчение бюджетных ограничений, 
в какой бы форме оно не происходило: то ли 
в форме монополизации рынков, то ли в форме 
расширения прямых бюджетных трансфертов 
отдельным участникам рынка, то ли в форме абсо-
лютной доступности кредитных ресурсов, хотя 
непосредственная сфера последствий в каждом из 
этих случаев будет своя.  

Непосредственным проявлением смягчения 
бюджетных ограничений является инфляция 
спроса. В случае монополизации рынков этот 
процесс быстро затухает, поскольку монополизи-
рованное предложение стабилизируется на опре-
деленном низком уровне, что стабилизирует 
и спрос со стороны монополистов. Более опасен 
для макроэкономического равновесия процесс 
расширения бюджетных трансфертов, поскольку 
инфляция будет подталкивать и получателей, 
и поставщиков трансфертов к компенсационным 
мерам, которые в условиях взаимного оппорту-
                                                 
6 Пигу А. Экономическая теория благосостояния : в 2-х т. – 
Т. 1. – М. : Прогресс, 1985. – 512 с. 

низма могут носить чрезмерный или превентив-
ный характер. В этом случае мягкие бюджетные 
ограничения через механизм инфляционных 
ожиданий передаются за пределы бюджетной 
сферы, на финансовые и нефинансовые корпора-
ции, а также на домохозяйства.  

Усиление доступности кредитных ресурсов за 
счѐт экзогенного предложения обладает наиболее 
опасными последствиями для национального мак-
роэкономического и институционального равно-
весия. Отсутствие прямой связи с национальными 
финансовыми возможностями делает на время 
неактуальной жѐсткую зависимость динамики 
национального благосостояния от национальной 
производительности. Соответственно, снижается 
национальная потребность в тех элемента инсти-
туциональной системы, которые обеспечивают 
эту связь.  

Негативный оппортунистический эффект "лег-
ких денег" проявляется во взаимной уступчивости 
кредиторов и заемщиков, которая затем по цепоч-
ке передается всем основным участникам рынка. 
Инфляционные ожидания подхлестывают спрос на 
кредиты, кредитная экспансия резко расширяет 
платежеспособный спрос на рынке, а предложение 
приспосабливается к нему путем оживления 
ценовой динамики. Особенности политического 
устройства стран с формирующейся демократией 
вынуждают государство в условиях электораль-
ного цикла и давления политических конкурентов 
стать активным участником "размягчения" бю-
джетных ограничений за счет неограниченного 
финансирования бюджетного дефицита, в том 
числе и с помощью международных финансовых 
институтов. Примерно по такому сценарию разво-
рачивалась ситуация в Украине накануне кризиса 
2008–2009 годов.  

Масштабы экзогенной составляющей сово-
купного предложения кредитных ресурсов 
в Украине накануне кризиса можно косвенно 
оценить по такому параметру, как соотношение 
кредитной массы и внешнего долга по состоя-
нию на 01.01.2008. Внешний долг на эту дату 
оценивался в 443 400 млн грн (рассчитано по 
официальному курсу 5,05 грн/долл. США), 
а кредиты, выданные банками Украины, соста-
вили 734 022 млн грн (вся денежная масса была 
значительно меньше – 515 727 млн грн). Таким 
образом, экзогенная составляющая, с учѐтом 
внешнего замещения внутренних финансовых 
потребностей некредитного характера, может 
быть оценена как 60% совокупных кредитных 
ресурсов7.  

                                                 
7 Бюлетень Національного банку України. – 2010. –
Липень. –  С. 108, 176. 
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Денежное предложение, которое имеет свой 
исходный источник за пределами национальной 
экономики, может порождать эффект незарабо-
танных денег и смягчать первоначальную жест-
кость бюджетных ограничений. Поэтому одной из 
первых жертв экзогенизации денежного предло-
жения становится принцип жѐстких бюджетных 
ограничений.  

Неоклассическая трактовка степени жѐсткости 
бюджетных ограничений как фактора, влияющего 
на распределение и использование ресурсов, дана 
в работах Я.Корнаи. Суть бюджетных ограниче-
ний определяется следующим образом: "Объем 
средств, находящихся в распоряжении лица, при-
нимающего решения, накладывает ограничения на 
потребительские расходы, которые данное лицо 
хотело бы осуществить"8.  

Согласно трактовке Я.Корнаи, жѐсткие бю-
джетные ограничения являются основой равновес-
ных цен и рыночного равновесия благодаря сле-
дующим поведенческим и институциональным 
эффектам:  

– субъекты рынка очень чувствительны к це-
нам и доходу;  

– деньги играют активную роль;  
– сильные стимулы к прибыли побуждают про-

изводителя работать эффективно;  
– спрос предприятий и домашних хозяйств 

ограничен их доходами и накоплениями9.  

Мягкие ограничения в свою очередь порож-
дают неравновесные цены, дефицит и целый 
шлейф вытекающих из него поведенческих де-
струкций, стабильно снижающих уровень ис-
пользования ресурсов. Деньги в такой системе 
играют пассивную роль: не действия лиц, прини-
мающих решения, приспосабливаются к налич-
ным денежным ресурсам, а, наоборот, денежные 
ресурсы приспосабливаются к действиям лиц, 
принимающих решения10. Именно мягкость бюд-
жетных ограничений приводит к раздуванию 
спроса на ресурсы. Такое понимание может поз-
волить оценить и некоторые сопутствующие ин-
ституциональные эффекты, которые еще не были 
учтены и проанализированы с соответствующей 
тщательностью. Есть смысл остановиться на этих 
эффектах более подробно.  

Бюджетные ограничения в качестве института 
могут быть охарактеризованы как особый сло-
жившийся исторически способ поведения участ-
ников рынка, предполагающий условием нахож-
                                                 
8 Корнаи Я. Социалистическая система. Политическая 
экономия коммунизма : пер. с англ. – М. : НП "Журнал 
вопросы экономики", 2000. – С. 166. 
9 Там же. – С. 173–174. 
10 Там же. – С. 174. 

дения точки равновесия равнозначность как 
потребительских предпочтений субъекта, так 
и доступных для субъекта бюджетных ресурсов, 
выражением чего и служит точка касания кривой 
безразличия бюджетной линии. Если же предпо-
чтения могут превалировать в условиях принятия 
решения, то это означает ту или иную степень 
мягкости бюджетных ограничений.  

Выделим ряд понятий, которые так или иначе 
связаны с понятием жестких бюджетных ограни-
чений: эквивалентность; статус; предпочтения; 
конкуренция; деньги; доверие; равновесная цена; 
свободный выбор. Эти понятия могут быть расце-
нены как обязательные условия наличия жестких 
бюджетных ограничений.  

Эквивалентность означает взаимное призна-
ние равных прав в обмене. Эквивалентность 
является способом разрешения первичного кон-
фликта между субъектами по поводу ресурсов. 
Отсутствие эквивалентности делает пропорции 
обмена нестабильными, доступными произволу, 
при этом утрачивается исключительный регуля-
тивный смысл жѐстких бюджетных ограниче-
ний, которые теперь существуют наряду с дру-
гими возможными факторами выбора (власть, 
сила, обман)11.  

Необходимость воспроизводства статуса дик-
тует набор предпочтений субъекта. Субъект вы-
нужден иерархически структурировать свои по-
требности и нужды, если он хочет сохранить или 
упрочить свой статус.  

Предпочтения как позитивная форма снятия 
неопределѐнности выбора делятся на стабильные, 
переменные и случайные. Статус выражается в 
стабильных предпочтениях, или в динамике пере-
менных предпочтений, отражающей естественный 
жизненный цикл статуса (возникновение, разви-
тие, угасание). Случайные предпочтения выража-
ют элементы неопределѐнности в характере среды 
и условиях реализации статуса.  

Конкуренция как конфликтная форма распреде-
ления и использования ресурсов снимает неопре-
делѐнность выбора субъекта за счет ограничения 
альтернатив путем внешнего информирования 
(претензий, заявок) и давления со стороны других 
субъектов.  
                                                 
11 Говоря о социалистическом предприятии (фирме), 
Я.Корнаи отметил феномен множественности крите-
риев эффективного поведения: "Интерес руководи-
телей и их начальников к издержкам и прибыли, 
а также чувствительность к доходу не так сильны 
и выражены, по сравнению с другими, более силь-
ными, стимулами" [См.:  Корнаи Я. Социалистиче-
ская система. Политическая экономия коммунизма : 
пер. с англ. – М. : НП "Журнал вопросы экономики", 
2000. – С. 171]. 
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Деньги как всеобщий эквивалент дают количе-
ственную определенность и взаимную сопоста-
вимость предпочтений и ресурсных возмож-
ностей предельно широкого круга рыночных 
субъектов, чем задаѐтся принципиальная воз-
можность сведения множества бюджетных огра-
ничений в более или менее целостную систему 
совокупного спроса.  

Доверие означает для субъекта возможность 
сосредоточиться только на тех условиях выбора, 
которые не гарантированы институтами и инсти-
туциями, предполагая, что институциональные 
предписания будут соблюдаться всеми участника-
ми рынка с достаточно высокой степенью вероят-
ности. Если такой гарантии нет, жѐсткость бю-
джетных ограничений может быть снижена за счѐт 
оппортунистических практик уже со стороны са-
мого субъекта. С другой стороны, у него самого 
возникает потребность в дополнительных прове-
рочных процедурах, поскольку он подозревает 
своих контрагентов в склонности к умышленному 
обману, что равносильно сокращению бюджетных 
возможностей субъекта.  

Наличие равновесной цены является экзоген-
ным условием формирования бюджетной линии 
потребителя. Равновесные цены придают позитив-
ный смысл жѐстким бюджетным ограничениям, 
гарантируя максимизацию функции полезности 
в случае их чѐткого соблюдения. Неравновесная 
цена вносит в бюджет потребителя элемент не-
определѐнности, поскольку вынуждает каждый 
раз пересчитывать возможности и потребности 
субъекта с учѐтом сравнительной доступности 
необходимых благ.  

Свободный выбор означает, что жѐсткие бю-
джетные ограничения являются внутренним де-
терминантом механизма экономической свободы 
как позитивного образа хозяйственных действий. 
Поскольку экономическая свобода сама представ-
ляет способ снятия неопределенности, данная в бю-
джетных ограничениях определенность наличных 
ресурсов является предпосылкой свободного вы-
бора. Наоборот, деградация ресурсных ограниче-
ний может порождать ситуацию случайных реше-
ний и произвола как антипода экономической 
свободы. Бюджетные ограничения как данная 
непосредственно зависимость субъекта от ресур-
сов первичным образом структурируют содержа-
ние целенаправленной деятельности человека, 
которая затем обогащается все более сложными 
зависимостями и возможностями. В то же время 
бюджетные ограничения играют и роль негативно-
го ограничения выбора, делая недоступными явно 
ошибочные решения, которые могли бы иметь 
разрушительные последствия не только для субъ-
екта, но и для всего рынка. 

Таким образом, бюджетные ограничения игра-
ют роль своеобразного камертона системы инсти-
тутов рынка, который даѐт им возможность вы-
полнять свои функции согласованно, "в унисон". 
Если этот камертон повреждѐн, то вся система 
начинает работать вразнобой, а уровень доверия 
снижается.  

Смягчение бюджетных ограничений для зна-
чительной части субъектов рынка порождает два 
ряда негативных последствий: во-первых, снижа-
ется общая согласованность функционирования 
институциональных предпосылок рынка; во-вто-
рых, усиливается неопределѐнность в распреде-
лении и использовании ресурсов и снижается 
общий уровень равновесия. Неопределѐнность 
самого процесса смягчения приводит к суще-
ственному падению доверия и переориентирует 
активность субъектов на доступ к внешним бю-
джетным ресурсам. Такая борьба за ресурсы 
уже не носит характера рыночной конкуренции, 
а потому и еѐ результаты находятся в существен-
ном противоречии с общими условиями рыноч-
ных механизмов распределения ресурсов, вклю-
чая и рыночное доверие. 

Как показал Уэрта де Сото, снижение дове-
рия и нарушение естественной координации 
рынков актуализирует потребность в прямом 
принуждении, в привилегиях, и в то же время 
порождает массовые ошибочные инвестиции12. 
Приводить к этому, по утверждению Уэрта де 
Сото, может не только государственно-социали-
стическая монополия на хозяйственную деятель-
ность и хозяйственные решения, но и волюнта-
ристская система монополии государственного 
центрального банка на эмиссию платежных 
средств13. Такая точка зрения, безусловно, вы-
глядит слишком радикальной, однако идея о по-
тенциально разрушительном влиянии безудерж-
ной кредитной эмиссии на институциональную 
и функциональную целостность системы рынков 
заслуживает внимания.  

Если и можно в условиях прогрессирующего 
смягчения бюджетных ограничений добиться 
хотя бы краткосрочного восстановления доверия 
и общего равновесия, то только двумя путями: 
либо перенести решение наиболее острых про-
блем на будущее, либо сконцентрировать плохие 
общественные активы в жѐстко ограниченной 
зоне рынка, которая будет их утилизировать за 
счет части общественных (бюджетных) ресурсов. 
И в том, и в другом случае исходная проблема не 
решается, поэтому предкризисные институцио-

                                                 
12 Уэрта де Сото, Х. Деньги, банковский кредит и эко-
номические циклы. – Челябинск : Социум, 2008. – 
XIII. – С. 495, 497.  
13 Там же. – С. 495–496. 
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нальные и финансовые диспропорции будут вос-
производиться вновь и вновь.  

Выводы. Инфляция влияет на уровень обще-
го равновесия экономической системы не только 
и не столько через текущие отклонения занято-
сти и уровня доходов, сколько через деструк-
тивное влияние на целостную систему доверия, 
воплощением которого служат институциональ-
ные ограничения, критерии и механизмы ры-
ночного поведения субъектов. Среди этих меха-
низмов центральное место занимает институт 
жестких бюджетных ограничений, связывающий 

воедино рыночные ограничения, рыночные сти-
мулы и рыночные механизмы – как на уровне 
субъекта, так и на уровне системы в целом. 
В латентном или прямом смягчении бюджетных 
ограничений может заключаться наибольшая 
опасность ситуационных антикризисных мер для 
экономики. Рациональная политика макроэко-
номической и финансовой стабилизации должна 
учитывать исключительную роль института 
бюджетных ограничений для обеспечения усло-
вий долгосрочного национального социально-
экономического развития. 
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Н.М. Шелудько, завідувач відділу грошово-кредитних відносин  
Інститут економіки та прогнозування НАН України 

ПРОБЛЕМА ДОВІРИ НА НЕЕФЕКТИВНОМУ  
ФОНДОВОМУ РИНКУ: ПРИКЛАД УКРАЇНИ1 

Однією з визначальних тенденцій сучасного 
етапу глобалізації фінансових ринків є зростання 
ролі фондового ринку в регулюванні фінансових 
потоків в економічних системах ринкового типу.  

Створення сучасного конкурентоспроможного 
фондового ринку було одним із пріоритетів ринко-
вих перетворень в Україні, проте за весь період 
економічних трансформацій забезпечити ефекти-
вний перерозподіл фінансових ресурсів через фон-
довий ринок не вдалося, не в останню чергу і через 
низький рівень довіри у суспільстві до інститутів 
та інструментів фондового ринку. 

За існуючих обставин автори вважають, що 
підвищення довіри до фондового ринку України 
можливо забезпечити за рахунок системної моде-
рнізації фондового ринку, яка має включати усу-
нення його сегментарності, створення універса-
льних систем торгівлі цінними паперами, клірингу 
та розрахунків. Ключовою умовою вирішення цьо-
го завдання є підвищення функціонального значен-
ня фондових бірж, яким належить провідна роль 
у процесі укладання та виконання угод з цінними 
паперами. 

 
1. Системні ризики біржового сегмента фондо-
вого ринку України та засоби їх мінімізації.  

Фондовий ринок є свого роду буфером, який 
дозволяє амортизувати коливання, у тому числі 
циклічні, притаманні сучасній економіці. Надмірні 
коливання на фондовому ринку негативно позна-
чаються на економічному розвитку, є своєрідним 
сигналом для регуляторів для застосування ними 
відповідних важелів нормативного впливу. З іншо-
го боку, поряд з ризиками, які випливають із самої 
природи економічної діяльності і які амортизує 
фондовий ринок, існують ризики, які зароджують-
ся безпосередньо на фондовому ринку. У цьому 
випадку коливання на фондовому ринку не тільки 
відображають і передбачають економічні трудно-
щі, але часом можуть дуже серйозно їх посилюва-
ти за рахунок внутрішньої ризикової складової.  

 
 
 
 
 

Про високу ризикованість сучасного фондового 
ринку свідчать результати досліджень експертів 
Всесвітнього економічного форуму: з 26 основ-
них ризиків для світової економіки, класифікова-
них експертами, економічний збиток від колапсу 
на фондовому ринку є максимальним (понад 
1 трлн дол.) при максимальній імовірності настан-
ня цієї події (більше 20%) [1]. Тому для інвес-
торів важливим аргументом є не лише доходність 
операцій на тому чи іншому фондовому ринку, 
а й ступінь його ризикованості. У більшості ви-
падків інвесторам немає необхідності докладно 
вивчати національні особливості та ступінь роз-
виненості (а, відповідно, ризикованості) кожного 
окремого фондового ринку. Для цього існують 
спеціалізовані аналітичні інституції, які пара-
лельно із розрахунками глобальних фондових 
індексів (MSCI Indexes, Dow Jones Total Stock 
Market index, Russell Global Indexes, FTSE Group's 
Global Equity Indexes) розподіляють національні 
фондові ринки на розвинуті (Developed markets, 
DEV), ринки, що розвиваються (емерджентні), 
в тому числі покращені (Advanced Emerging 
markets, EMG1), та ринки другого рівня 
(Secondary Emerging markets, EMG2), а також 
найменш розвинуті (граничні) ринки (Frontier 
markets, FRONT). 

Український фондовий ринок за якісними та 
кількісними критеріям відноситься до граничного 
ринку [2], що пов’язане з його незначним розмі-
ром, неліквідністю, нерозвиненістю інфраструкту-
ри, тобто, недостатньою привабливістю ринку, 
спричиненою наявністю суттєвих ризиків для 
інвесторів [3].  

Сьогодні існує значна кількість ризиків, 
пов’язаних з операціями на фондовому ринку. 
При цьому, окрім традиційних (природних для 
такої ризикованої діяльності, як інвестування) 
ризиків, на які наражаються учасники фондових 
ринків світу, існують більш індивідуальні, суто 
українські ризики. Серед перших слід виділити 
комунікаційні, операційні, правові ризики, а та-
кож ризики розрахункової та клірингової систем, 
що обслуговують фондову біржу. Значно масш-
табнішими ризиками саме українського фондово-
го ринку є ризик неліквідності ринку, ціновий та 
інформаційний ризик. 

_______________________________________________ 

1 Стаття підготовлена за матеріалами доповіді на науко-
вій конференції "Институт доверия в экономике и обще-
стве", яка відбулась в ДУ "Інститут економіки та прогно-
зування НАН України" 28 травня 2010 р. 

http://www.djindexes.com/mdsidx/downloads/brochure_info/Dow_Jones_Total_Stock_Market_Indexes_Brochure.pdf
http://www.djindexes.com/mdsidx/downloads/brochure_info/Dow_Jones_Total_Stock_Market_Indexes_Brochure.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Frontier_markets
http://en.wikipedia.org/wiki/Frontier_markets
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1.1. Ризик неліквідності ринку. Цей ризик 
пов’язаний з неможливістю продати цінні папери 
на біржі або залучити капітал за справедливою 
ціною. Недостатня ліквідність та відсутність діє-
вих заходів щодо її стимулювання свідчать про 
дисфункціональність біржового сегмента фондо-
вого ринку. 

Поступове зниження майже до нуля спредів 
між кращими заявками на купівлю-продаж двох-
трьох десятків найбільш ліквідних українських 
акцій не супроводжується аналогічними тенден-
ціями щодо сотень інших цінних паперів. При-
наймні максимальні розміри горизонтальних 
спредів, які встановлюються у правилах україн-
ських фондових бірж для мінімізації цінових 
коливань, для позалістингових цінних паперів 
сягають 200%. Регулятор поки що не навів навіть 
мінімальних вимог до спреду (навіть це поняття 
з’явилося у Положенні про функціонування фон-
дових бірж [4] лише у 2009 році), обмежившись 
у травні 2010 року (згідно рішення ДКЦПФР [5]) 
вимогами до діапазону граничних коливань ціни 
цінних паперів протягом торговельного дня – 
і лише для лістингових цінних паперів. 

Якщо порівнювати показники всіх українських 
фондових бірж з показниками середньостатистич-
ної біржі-члена WFE, то виявиться, що кількість 
акцій в обігу співставна, а інші показники в Украї-
ні у 140–180 разів менші за середньосвітові. 

Важливим аспектом є також забезпечення лік-
відності, достатньої для виконання макроеконо-
мічної інвестиційної функції біржового ринку. 
В останні роки залучення капіталу на світових 
фондових біржах шляхом випуску акцій (IPO та 
SPO) забезпечує стабільну частку біржових торгів 
акціями у розмірі 1–1,5% та зростає швидшими 
темпами за приріст номінального світового ВВП 
[3; 6]. В Україні спостерігається протилежна тен-
денція: залучення інвестицій через первинний 
випуск акцій проходить переважно через позабір-
жовий ринок, а частка біржових торгів акціями 
в Україні на первинному ринку у загальному обся-
зі біржових торгів та ВВП поступово скорочуєть-
ся. Ситуація погіршується тим, що світові та укра-
їнські показники в цьому аспекті взагалі важко 
порівнювати, оскільки більшість експертів справе-
дливо вважають, що жодного ринкового залучення 
капіталу на внутрішньому ринку через IPO за всю 
історію існування ринку не відбувалося [7]. Неза-
лежно від статусу відкритого (публічного) чи за-
критого випуску, мають місце передусім так звані 
"технічні" розміщення, із заздалегідь відомим 
колом покупців. 

1.2. Ціновий ризик. Поширена наукова гіпо-
теза ефективного ринку виходить з того, що ефе-
ктивність ринку фінансових активів визначається 
його здатністю достовірно визначати їх вартість, 

виходячи з існуючої на ринку інформації. Саме 
для цього у світі запроваджується біржовий ри-
нок, який завдяки забезпеченню максимального 
рівня ліквідності, участі максимальної кількості 
учасників торгів, концентрації торгів значною 
кількістю цінних паперів, зрозумілим правилам 
торгівлі та гарантованим розрахункам може в тій 
чи іншій мірі забезпечувати достовірне визна-
чення справедливих ринкових цін на фінансові 
інструменти. 

Вітчизняний фондовий ринок виглядає дуже 
привабливим для інвесторів з точки зору своєї 
доходності: за 2000–2009 роки фондовий індекс 
ПФТС зріс у 14,6 разів. Це значно вище за показ-
ники інфляції та девальвації, тобто, ринок здатний 
виконувати ощадну функцію. Однак і падіння цін 
на українському фондовому ринку є теж найбільш 
масштабними. У 2008 році капіталізація провідних 
компаній знизилась у 3,9 рази в гривневому та 
у 5,9 рази у доларовому еквіваленті. Тому з точки 
зору співвідношення "ризик–дохід" український 
фондовий ринок для інвесторів виглядає досить 
неефективно. 

Важливим критерієм оцінки ризику є вола-
тильність (мінливість, англ. volatility) – найважли-
віший фінансовий показник і поняття в управлінні 
фінансовими ризиками, що являє собою міру ри-
зику використання фінансового інструмента за 
заданий проміжок часу. Для розрахунку волатиль-
ності застосовується статистичний показник ви-
біркового стандартного відхилення, що дозволяє 
інвесторам визначити ризик придбання фінансово-
го інструмента. 

Найменшою є волатильність розвинених рин-
ків – навіть у періоди різкого росту/падіння кур-
сів цінних паперів фондові індекси США, Вели-
кобританії та Японії (Dow Jones 30 Industrials, UK 
FTSE 100, Japan Nikkei 225) характеризуються 
волатильністю, що не перевищує 10–15%. Середня 
за період волатильність індексів Китаю, Бразилії 
та Росії (China Shanghai Comp, Brazil Bovespa та 
MICEXINDEXCF) складає 22–34% (при доходнос-
ті ринків 13–64% річних). Волатильність ринку 
Угорщини (Hungary BUX) є значно нижчою за 
показники ринків Перу та України (Peru Lima 
General та PFTS stock index) – 22% проти 39–44%, 
тобто волатильність українського ринку в 3–4 рази 
вища за волатильність розвинених ринків [8]. 

Окрім загальної непрогнозованості ринку, не 
допомагають інвестору в Україні і популярні 
у світі методи порівняльної оцінки вартості цін-
них паперів. 

Зазвичай підприємства, що відносяться до 
аналогічних галузей економіки чи ринкових 
сегментів, характеризуються досить схожими 
співвідношеннями ринкової капіталізації та фі-
нансових показників (виручки, чистого прибутку 
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тощо) – так званими мультиплікаторами. Фон-
дові аналітики виявляють недооцінені за цими 
показниками акції та рекомендують обережно 
відноситись до переоцінених (звісно, існують 
відхилення від середньогалузевих значень, втім 
не дуже значні).  

В Україні розбіжність між оцінками компаній 
однієї галузі вимірюється не в разах, а у порядках. 
Якщо порівняти діапазон коливань українських 
мультиплікаторів, наприклад, з російськими (хоча 
цей ринок теж далекий від ефективності), то для 
підприємств машинобудівної галузі діапазон коли-
вань показника p/e ratio в Україні ушестеро шир-
ший за російський (309 проти 55) у 2009–2010 рр. 
Це пов’язано з впливом таких факторів, як відсут-
ність традицій ефективного та лояльного до ін-
весторів корпоративного управління, насамперед, 
в частині прогнозованої дивідендної політики 
(якщо на розвинених ринках превалюють акції із 
заздалегідь встановленим розміром дивідендів, то 
на українському ринку інвестори орієнтуються 
майже виключно на дохід, пов’язаний із зростан-
ням курсової вартості).  

До цінових та інформаційних ризиків (про що 
йтиметься далі), які призводять до невизначеності 
інвесторів щодо достовірної ціни активів та більш-
менш поширені на інших емерджентних та гра-
ничних фондових ринках, додається суто націо-
нальна українська особливість: ціни досить часто 
відрізняються на кілька порядків навіть на цінні 
папери, що мають обіг на кількох українських 
біржах одночасно, що пояснюється практичною 
відсутністю уніфікованих нормативних вимог до 
процедури котирування та визначення біржового 
курсу на біржі (див. [9]). 

Додатковою проблемою є й значні валютні ри-
зики в Україні, які посилюють цінові коливання. 
Зазвичай значні падіння фондових індексів в Украї-
ні відбуваються паралельно із масштабними дева-
льваціями національної валюти, що спричиняє ще 
більші збитки для інвесторів. За відсутності меха-
нізмів хеджування валютних ризиків в Україні 
інвестування в акції українських емітентів є надто 
ризикованим. Причиною надмірної волатильності 
та розбіжності в біржових цінах є низька ліквід-
ність та багаторічна відсутність вимог до впрова-
дження таких мікроструктурних підходів, які б за-
безпечували справедливе ціноутворення в найбільш 
конкурентних умовах. 

1.3. Інформаційний ризик. Визначальним 
критерієм конкурентоспроможності ринків капіта-
лу є інформаційна прозорість. Зазвичай найбільш 
узагальнену інформацію про стан фондового рин-
ку інвестори отримують за результатами аналізу 
динаміки фондових індексів. 

Протягом 1990-х і дотепер суб’єкти фондового 
ринку України розраховують досить значну кіль-

кість фондових індексів. Власні індекси фондового 
ринку України розробляли і впроваджували: 
ДКЦПФР як регулятор фондового ринку  (Ін-
тегральний індекс фондового ринку); інформа-
ційні агенції Cbonds (Індекси ринку облігацій),  
Український Фінансовий сервер (Індекс УФС), 
FundMarket (UAI-50); фондові біржі ПФТС, УБ, 
Wiener Borse (Ukrainian Traded Index); міжнародні 
рейтингові агенції Standard & Poor's (S&P/ІFCF), 
MSCI Barra (MSCI Index), Russel Investments 
(Russell Global Index); торговці цінними паперами 
Concorde Capital (UA CIU: Concorde Investable 
Universe Index), Dragon Capital (KP-Dragon Index), 
UPRAS CAPITAL (UPRAS-індекс), АРТ-Капітал 
(ARTCP-40), ТЕКТ (ТЕКТ-Composite), КІНТО 
(індекси KINDEX та KINBOND).  

І це не остаточний перелік: багато індексів, що 
розраховувалися з 1997 р., не дожили до наших 
днів, а нові індекси ще неодмінно з’явиться на 
ринку. Чому ж для аналізу динаміки такого не 
дуже ліквідного фондового ринку, як український, 
використовується стільки фондових індексів? Зда-
валося б, вистачить і одного-двох та, можливо, 
серії галузевих індексів. Однак експертів не дуже 
влаштовує репрезентативність індексної корзини 
та відповідність ринковим тенденціям найбільш 
популярних фондових індексів [10]. Саме з цієї 
причини регулярно виникають нові індекси. 

Наразі серед емітентів, інформація про коли-
вання яких використовуються для розрахунку 
національних фондових індексів, переважають 
підприємства, створені ще за часів СРСР – про-
мислові гіганти та окремі банки. Підприємств 
"нової" економіки практично немає. Іншою сторо-
ною проблеми є те, що індексів, начебто, багато, 
але індексні кошики практично не відрізняються. 
На провідних ринках капіталу розраховуються 
різнорідні індекси – галузеві (і такі приклади 
в Україні є) та так звані "широкі" індекси (індек-
си "широкого ринку" з вибіркою в 500–3000 акцій 
емітентів однієї чи навіть кількох країн) – на 
відміну від традиційних індексів, які розрахову-
ються на підставі динаміки нечисленних "блакит-
них фішок". Такий індекс в Україні намагалася 
впровадити ДКЦПФР (до бази розрахунку індексу 
входило не 10–20, а 150–300 акцій) але цей індекс 
не мав значного успіху, оскільки, виявилося, що 
Індекс фондового ринку, який розраховувався 
ДКЦПФР, ще волатильніший, ніж Індекс ПФТС. 
До того ж, ці індекси практично не корелювали 
між собою. Коефіцієнт кореляції між місячними 
змінами індексів за 2004–2008 роки склав 0,0486, 
тобто аналогічні коливання траплялися лише 
випадково. За ці 57 місяців з 01.01.2004 р. по 
30.09.2008 р. хоча б напрями коливань (зростан-
ня/падіння) співпали лише 24 рази (у 42% випад-
ків). Не дивно, що після 3 кварталу 2008 року 
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ДКЦПФР згорнула цей проект (принаймні, це був 
останній період розрахунку, про який повідомле-
но на Інтернет-сайті ДКЦПФР). 

З теоретичної точки, такий випадок можна бу-
ло б пояснити, що акції, які входять до бази роз-
рахунку Індексу ПФТС, ліквідніші, їх емітенти – 
лідери у своїх галузях, тому динаміка цих акцій 
краще відображає динаміку ринку, аніж якісь 
інші акції. Вибір акцій до складу фондового інде-
ксу – дійсно складне питання, і лише кількісний 
критерій (кількість цінних паперів в кошику ін-
дексу) не завжди є визначальним. Втім, до бази 
розрахунку Індексу фондового ринку входили не 
якість абстрактні акції емітентів, частка яких 
у загальній кількості емітентів акцій в Україні 
складала 1–2%, а ті ж такі "блакитні фішки" та 
інші акції, з якими українськими торговцями 
цінними паперами (за даними звітності [11]) ук-
ладалося найбільше договорів на біржовому та 
позабіржовому ринках. Оскільки Індекс фондово-
го ринку представляв собою значно (на порядок) 
ширшу вибірку, ніж Індекс ПФТС, є підстави 
стверджувати, що останній не дуже адекватно 
віддзеркалював загальну динаміку українського 
фондового ринку. 

Додамо, що волатильність фондових індексів 
є дуже високою не тільки протягом значних про-
міжків часу (коливання складають до 60% за 
місяць), але й протягом дня. У середньому за 
період 27.03.2009 р. – 30.09.2010 р. коливання 
(співвідношення максимального та мінімально-
го значення індексу за торговельний день) Ін-
дексу українських акцій складали 3%. Але за ці 
376 торговельних днів коливання індексу 9 разів 
перевищували 10% (у деякі дні сягаючи 18% та 
навіть 25%), 42 рази – перевищували 5%. Тобто 
інвестор має ризик лише за один день втратити 
понад 10% свого капіталу, вкладеного у найбільш 
ліквідні українські акції, з вірогідністю 2,4% та 
5–10% капіталу – з вірогідністю 11,2%.  

Така волатильність абсолютно неприйнятна 
для інституційних інвесторів. Якщо відійти від 
індексів і перейти до емітентів, які позиціонуються 
як "блакитні фішки", то виявляється, що крім ви-
щої (за українськими, а не світовими мірками) 
ліквідності, їх інвестиційна привабливість залишає 
бажати кращого. 

По-перше, переважна більшість цих акцій має 
занизький free-float. Стандартною мінімальною 
вимогою до free-float на переважній більшості 
фондових бірж світу є 25% (іноді для альтернати-
вних сегментів біржових торгів встановлюються 
нижчі вимоги – 15%). В Україні ж усі 15 най-
більш ліквідних акцій, які входять не тільки до 
лістингів, але й до кошика Індексу українських 
акцій, не відповідають цим мінімальним вимогам. 
Середній free-float цих акцій складає 8–9% та 

коливається в розрізі емітентів у межах 4–24% 
(на підставі [12]). 

Така ситуація призводить до того, що внесен-
ня запропонованих змін до Закону "Про акціоне-
рні товариства" [13]), які дозволять власникам 
більше 95% акцій АТ примусово викуповувати 
акції міноритаріїв, на думку учасників фондового 
ринку [14]), може спровокувати масовий відтік 
ліквідності з українського фондового ринку, що 
призведе до фактичного занепаду біржової торгі-
влі в Україні.  

На перший погляд, досить дивно, що просте 
виконання вимог законодавства (фактично гармо-
нізація з Директивою 2004/25/ЄС від 21.04.2004 р. 
"Про пропозицію публічного викупу" [15] (анало-
гічні норми містить також законодавство Росії та 
США)), може спричинити проблеми для фондово-
го ринку. Але 5 з 15 акцій, які входять до складу 
Індексу українських акцій, мають free-float менше 
5%, тому можуть перестати торгуватися, якщо 
мажоритарні акціонери не запровадять відповід-
них заходів щодо підвищення публічності обігу 
акцій та, відповідно, покращання корпоративного 
управління. А на ці 5 акцій припадає третина тор-
гів акціями на УБ, яка посідала у 2010 р. перше 
місце в цьому сегменті. 

По-друге, емітенти українських "блакитних фі-
шок" сплачують своїм акціонерам менші дивіденди, 
ніж у середньому по ринку. У 2007 р., коли глобаль-
на фінансова криза ще не поширилась на Україну, 
а фондовий індекс ПФТС зріс на 135%, емітенти 
18–20 акцій, які були класифіковані ДКЦПФР як 
"блакитні фішки", сплатили акціонерам у середньо-
му 5,37% чистого прибутку – на 1,57% менше, ніж 
у середньому по Україні. Наступний, кризовий для 
України, 2008 рік, призвів до істотного падіння 
рентабельності, причому "блакитні фішки" були 
в авангарді цього процесу. Лише одиничні емітенти 
ліквідних акцій сплатили дивіденди. Частка чистого 
прибутку, виділена акціонерам, скоротилася вшес-
теро. Натомість компанії другого, третього (а, мож-
ливо, й четвертого ешелону, які не бажають – або 
не можуть через існуючі лістингові вимоги – вихо-
дити на біржу) краще проявили себе у кризових 
умовах та більш щедро, ніж у попередньому році, 
винагородили акціонерів. 

Насправді значна кількість українських "блаки-
тних фішок" – спорадично збиткові підприємства, 
які практично ніколи не виплачують дивідендів. 
Хоча міжнародна практика свідчить, що для по-
важних респектабельних компаній нормальною 
є виплата акціонерам 40–50% чистого прибутку. 
А якщо узагальнити співвідношення сплачених 
дивідендів та ринкової капіталізації емітентів, то 
можна зробити висновок про примарні перспек-
тиви отримати дивідендний дохід після придбан-
ня "блакитної фішки". 
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По-третє, волатильність конкретних ліквід-
них акцій, зрозуміло, ще вища за волатильність 
фондових індексів. При такому розмаху коливань 
дуже важко визначитись із тим, чи має місце 
дисфункціональність (щодо виконання цінової 
функції) чи має місце маніпулювання. Найбільш 
показовий останній приклад – акції Єнакіївського 
металургійного заводу: коливання ціни акцій 
наприкінці 2009 р. – на початку 2010 р. (розбіж-
ність цін на провідних біржах) у 4 рази була 
сприйнята кількома КУА як маніпулювання (на-
певне, тому що не було ними прогнозоване), 
а зростання цих акцій у 2007 році у 15 (!) разів 
було сприйнято як цілком позитивний чинник 
[16]. Саме після цих цінових рекордів акції Єна-
кіївського металургійного заводу були включені 
до складу Індексу ПФТС (28.02.2008 р.). Не менш 
стрімким було й падіння біржової ціни цих акцій 
після такого рішення: за 2008 рік – у 8,3 разів. То 
коли ж визначення біржами ціни цих акцій було 
достовірним? 

Тим не менше, головна проблема полягає не 
стільки в неправильному виборі акцій, які входять 
до розрахунку фондових індексів, але називатися 
"блакитними фішками" можуть фактично тільки 
в Україні, скільки у вкрай низькій ефективності 
(якщо не відсутності) біржового ринку в частині 
виконання функції визначення справедливої ціни. 
Як справедлива ціна у більш-менш стабільних 
економічних умовах може коливатися в таких 
значних діапазонах? Ринок фактично не в змозі 
визначитися стосовно того, яка ж достовірна рин-
кова ціна фінансових інструментів. Це може пояс-
нюватися низкою пов’язаних причин:  

1) низькою ліквідністю ринку (недостатньою 
кількістю укладених договорів, які б призвели 
ринок тих чи інших цінних паперів у стан рівнова-
ги) – проявом ризику неліквідності ринку; 

2) системним маніпулюванням цінами (про що 
йтиметься далі), оскільки фондові біржі поки що 
не зацікавлені впроваджувати заходи щодо зни-
ження цінового ризику; 

3) недостатністю актуальної інформації про 
фінансові показники емітентів та неоперативніс-
тю (незручністю) інформування учасників про 
події, які можуть вплинути на їх ціну, тобто, нас-
лідками саме інформаційного ризику. Якщо інвес-
тори не виступають інсайдерами, то їх доступ до 
інформації про поточну діяльність емітентів цін-
них паперів є досить фрагментарним та операцій-
но незручним.  

Недостатня прозорість ринку викликана не 
тільки низькими стандартами корпоративного 
управління, звітності та аудиту, недостатньою 
зацікавленістю емітентів у оперативному поши-
ренні інформації про фінансові показники та події, 

які можуть впливати на вартість їх цінних паперів 
[17]. На жаль, створювана регулятором система 
розкриття інформації та інші довідники і бази 
даних сьогодні характеризуються різнорідністю 
форматів, дефрагментованістю, відсутністю єди-
ного підходу до адміністрування та користування. 
До теперішнього часу не сформована єдина Інфор-
маційна система ДКЦПФР, у тому числі система 
публічних сервісів. 

Численні бази даних щодо різних видів цінних 
паперів, інших фінансових інструментів, профе-
сійних учасників фондового ринку, їх сертифіко-
ваних фахівців тощо сьогодні знаходяться під 
управлінням різного програмного забезпечення, 
практично не комуніковані з програмним забезпе-
ченням приймачів звітності та моніторингу, а їх 
використання знаходиться у компетенції різних 
підрозділів ДКЦПФР. За відсутності єдиної бази 
даних ДКЦФПР виникають проблеми, пов’язані 
з поширенням різних копій, версій, редакцій баз 
даних, що окремо ведуться різними підрозділами 
ДКЦПФР та актуалізуються у хаотичному порядку 
[18]. Все це негативно впливає на систему розк-
риття інформації, яка сьогодні виглядає досить 
розпорошеною та неактуальною. 

Крім того, вимагає вирішення питання надан-
ня різних прав доступу до баз даних не тільки 
фахівцям ДКЦФПР та учасникам фондового рин-
ку, але й іншим органам державної влади відпо-
відно до їх компетенції. Достовірні, легітимні, 
оперативно поновлювані та доступні бази даних 
ДКЦПФР є не тільки необхідною умовою ефек-
тивного моніторингу та пруденційного нагляду, 
але й мінімізують можливі помилки у звітних 
даних та можуть скоротити кількість правопору-
шень на фондового ринку. 

На відміну від світових тенденцій, не стали 
прикладом інформаційної прозорості й вітчизняні 
фондові біржі. Максимум інформаційних сервісів, 
які забезпечуються наразі фондовими біржами – 
це торговельна інформація про цінні папери еміте-
нта (на виконання вимог Положення про функціо-
нування фондових бірж [4]) та гіперпосилання на 
Інтернет-сайти, пов’язані з ДКЦПФР. Дещо ширші 
аналітичні можливості, які надаються деякими 
торговцями цінними паперами, орієнтованими на 
обслуговування фізичних осіб (потенційних спо-
живачів послуг Інтернет-трейдингу).  

Важливою проблемою є також не дуже зрозу-
мілий статус інформації, оприлюдненої на всіх цих 
Інтернет-сайтах – навіть за умови оплати цієї ін-
формації наразі ніхто не несе відповідальності за її 
достовірність. Можливо, ситуація буде змінена на 
краще після активізації проекту ЕСКРІН [19], який 
передбачає використання повноцінного ЕДО між 
ДКЦПФІР та емітентами. 
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1.4. Комунікаційні та операційні ризики. На 
відміну від інших сегментів фінансових ринків, 
кожен учасник сучасного біржового фондового 
ринку повинен взаємодіяти як з власними клієн-
тами, так і з розгалуженою інфраструктурою фон-
дового ринку. 

Для фондового ринку України, де функціону-
ють десяток бірж та три установи, що виконують 
функції депозитарію цінних паперів, що зумов-
лює різні регламенти взаємодії між біржами, 
депозитаріями, торговцями цінними паперами 
(членами бірж), зберігачами (клієнтами депози-
таріїв), істотно зростають комунікаційні ризики 
інформаційної взаємодії та операційні ризики, що 
багаторазово помножуються із збільшенням 
учасників взаємодії. 

На фондових ринках розвинутих країн впро-
вадження ЕДО дозволило суттєво знизити ці 
ризики, а також розв’язати наступні актуальні 
проблеми: зменшення трансакційних витрат; 
скорочення витрат часу на документообіг з клієн-
тами, брокерами, депозитарними установами, 
банками; зменшення обсягів паперового доку-
ментообігу, особливо при обслуговуванні великої 
кількості фізичних осіб; спрощення формування 
облікових і звітних аналітичних регістрів за ра-
хунок використання даних з отриманих від контр-
агентів електронних документів шляхом впрова-
дження технології системи обробки інформації на 
принципах STP на всіх етапах обробки розпоря-
джень/звітів учасників фондового ринку; мінімі-
зація витрат на обслуговування документації 
(зберігання, створення архівів, пошук, надання 
контролюючим органам) [20]. 

Запровадження ЕДО без паралельного впрова-
дження технологій STP суттєво не знизить ризики 
обробки інформації фахівцями бек-офісу профе-
сійних учасників фондового ринку. Буде вирішена 
проблема оперативності та легітимності обміну 
документами (у тому числі первинними), тобто 
знижено комунікаційний ризик, але не буде вирі-
шено більш гостру проблему оперативності відо-
браження даних у внутрішньому обліку та у звіт-
ності учасника ринку, тобто операційні ризики, 
пов’язані з недостатньою автоматизацією учасни-
ків ринків, складнощами інтеграції депозитарних 
та торгових програмних продуктів.  

На фондовому ринку України вже існує фраг-
ментарне нормативне регулювання ЕДО, у тому 
числі і в нормативних документах ДКЦПФР. 
В Україні є інфраструктура ЕДО (наявні 18 ЦСК 
(у т.ч. 12 акредитованих), що можуть надавати 
послуги ЕЦП. ЕДО активно впроваджується знач-
ною кількістю органів державної влади для більш 
ефективної взаємодії з суб’єктами регулювання 
при наданні звітності. Фактично кожний профе-
сійний учасник фондового ринку вже є суб’єктом 

ЕДО (а деякі компанії є клієнтами кількох ЦСК 
одночасно)); для учасників ринку ЕДО не є чимось 
революційно новим – це вже досить звичний та 
зручний вид документообігу. 

Стандартизація форматів обміну даних для 
впровадження STP є головною умовою впрова-
дження в Україні активного трейдингу, підвищен-
ня ліквідності та залучення на ринок інвестицій 
населення, а впровадження на ринку ЕДО є вигід-
ним практично для всіх професійних та непрофе-
сійних учасників фондового ринку – фондових 
бірж, брокерів, зберігачів, КУА, регулятора, СРО, 
інвесторів (у т.ч. населення України).  

Але на сьогодні на фондовому ринку (як і вза-
галі в Україні) відсутня уніфікація та стандартиза-
ція: вимог до електронних документів стосовно 
наявності підпису (ЕЦП або електронний підпис); 
стандарту ЕЦП, що використовується для ство-
рення електронних документів; формату надання 
(передачі) електронних даних; вимог до реквізит-
ного складу первинних та вторинних документів; 
процедур надання звітності ДКЦПФР та іншим 
органам державної влади. 

Кожен з цих елементів стандартизації достат-
ньо важливий. До того ж ці проблеми настільки 
пов’язані між собою, що потребують одночасного 
вирішення. Вже зараз через суттєве збільшення 
договорів, які укладаються на організованому 
фондовому ринку (в т.ч. завдяки впровадженню 
технологій Інтернет-трейдингу для залучення на 
ринок індивідуальних інвесторів), надання звітно-
сті до ДКЦПФР (адміністративних даних та ін-
формації щодо виконання ліцензійних умов про-
вадження професійної діяльності) стало значною 
проблемою як для учасників ринку, так і для 
ДКЦПФР. 

Необхідність підтвердження звітної інформації 
у паперовій формі вимагає значних витрат на об-
слуговування цього паперового документообігу 
(зберігання, архівування, пошук, адміністрування 
тощо) для учасників ринку. Додатковим наванта-
женням для учасників ринку є необхідність пара-
лельного надання практично аналогічних доку-
ментів до різних центральних та територіальних 
підрозділів ДКЦПФР. 

Вирішенням цієї проблеми мав би стати елект-
ронний документообіг, який активно впроваджу-
ється органами державної влади в рамках програм 
побудови "електронного уряду" та "інформацій-
ного суспільства" з метою підвищення конкуре-
нтоспроможності національної економіки та 
скорочення державних витрат. Використання учас-
никами інформаційної взаємодії (в т.ч. державни-
ми органами) електронних документів з обов’яз-
ковим реквізитом ЕЦП), послуги якої надає 
акредитований ЦСК, дає можливість відмови-
тись від паперових копій документів.  
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Відсутність стандартизації процедур подання 
звітності та її прийому (навіть до ДКЦПФР) приз-
водить як до додаткового навантаження на учас-
ників ринку, так і до неможливості ефективного 
здійснення регулятором функцій моніторингу 
отриманої звітності. 

У контексті функціонування фондових бірж 
необхідність впровадження ЕДО та STP пов’язана 
із необхідністю виконання інтеграційної функції, 
тобто створення за сприяння фондових бірж інтег-
рованих між собою програмних продуктів, здатних 
автоматизувати обслуговування членами бірж знач-
ної кількості клієнтів – одного з чинників, що сти-
мулюють підвищення ліквідності. Якщо опера-
ційні проблеми на рівні окремого брокера або 
зберігача є певною загрозою для інших учасників 
біржових торгів, але ці проблеми можуть бути 
вирішені ефективно діючими технологіями кліри-
нгу та розрахунків, то збій в інформаційній систе-
мі фондової біржі або депозитарію є більш істот-
ною операційною загрозою для всього ринку. 

Тому, по-перше, доцільним є розповсюдження 
на фондові біржі та клірингові установи норма-
тивних вимог щодо захисту інформації, стійкості 
й надійності інформаційної системи бірж та кліри-
нгових установ на рівні, не меншому, ніж існують 
для депозитаріїв, по-друге, відповідно до міжна-
родних рекомендацій щодо систем розрахунків за 
цінними паперами [21], необхідно здійснювати 
заходи та реалізовувати такі регламенти взаємодії, 
аби операційний збій у функціонуванні депозита-
рію чи клірингової установи не призвів до відпо-
відного збою у роботі біржі.  

Необхідно мінімізувати ризик асинхронності 
операційної діяльності біржової, розрахункової та 
депозитарної інфраструктури. Додатковим напря-
мом зниження операційного ризику є запроваджен-
ня більш ефективних клірингових процедур. 

1.5. Ризики розрахункової та клірингової 
систем, що обслуговують фондові біржі. Тема 
клірингу найменш розроблена в українському 
законодавстві, а, відповідно, не знайшла належно-
го відображення у законодавстві та нормативному 
регулюванні. Саме це дозволяє українським депо-
зитаріям роками здійснювати переказ грошових 
коштів за договорами, укладеними на біржі, не 
очікуючи, доки Комісія за погодженням з НБУ 
нарешті затвердить Правила та операційні стандар-
ти грошового клірингу (відповідно до абз. 3 п. 3 
ст. 8 Закону України "Про Національну депози-
тарну систему та особливості електронного обігу 
цінних паперів в Україні") [22], а кліринг за дого-
ворами не здійснювати зовсім. При цьому депози-
тарії досить непогано заробляють на цій послузі: 
найбільша частка трансакційних витрат інвесторів 
сьогодні припадає не на брокерів або біржу, а на 
депозитарії та зберігачів цінних паперів.  

Тема клірингу загострилася, коли ПАТ "Україн-
ська біржа" впровадила технологію "центрального 
контрагента" (Central Counterparty – ССР). Норма-
тивна неврегульованість клірингу призвела до 
того, що функції ССР в Україні почав виконувати 
звичайний торговець цінними паперами (ТОВ 
"Український центральний контрагент"), а моти-
вами впровадження технології стали, по-суті, ная-
вність відповідних технічних можливостей у ПАТ 
"Українська біржа" та унеможливлення ідентифі-
кації контрагента за наслідками торгів. 

Утім, у світі функції ССР дещо інші – це мак-
симальне зниження ризиків розрахунків, здешев-
лення плати за трансакції та надання додаткових 
комерційних можливостей учасникам розрахунків. 
Причому ССР – це не завжди спосіб розрахунків, 
а саме технологія так званого "централізованого 
клірингу", а особа, що акумулює на себе ризики – 
це не звичайний брокер, а нормативно врегульова-
на послуга клірингової установи.  

Очевидно, що статус ССР – це статус технічної 
сторони в біржовому договорі або установи, що 
завдяки новації стає стороною договору, яка не 
має економічного зиску за цими договорами (хоча 
ця обставина вже відноситься до сфери дії цивіль-
ного права).  

Ситуація потребує якнайшвидшого врегулю-
вання, оскільки клірингова технологія ССР є та-
кож умовою інтеграції з міжнародними фінан-
совими ринками, не меншою, ніж наявність 
центрального депозитарію.  

Однак проблеми клірингу не обмежуються 
ССР.  

Діюче Положення про розрахунково-клірин-
гову діяльність за договорами щодо цінних папе-
рів [23] класифікацію видів клірингу і технологію 
клірингу як раз не розглядає. Законодавство, що 
регулює клірингову діяльність, має чітко вира-
жений галузевий (фрагментарний) характер. Це 
знаходить своє відображення у тому факті, що на 
кожному з сегментів фінансового та товарного 
ринку склалося відмінне регулювання подібних 
відносин.  

І, нарешті, центральна проблема як клірингу, 
так і розрахунків за договорами щодо цінних 
паперів, – нівелювання ризиків завершення роз-
рахунків за зобов’язаннями, що виникли внаслі-
док укладення договорів або проведення клірингу 
за ними.  

Необхідно виключити можливість накладення 
арешту або звернення стягнення на активи, приз-
начені для забезпечення розрахунків за наслідками 
біржових торгів, тобто, активи, заблоковані на ра-
хунках в цінних паперах та в грошових коштах.  

Частіше за все заходи, пропоновані вітчизня-
ними науковцями та учасниками фондового ринку 
в рамках підвищення ефективності функціонування 
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інфраструктури фондового ринку, обмежуються 
пропозиціями щодо створення Центрального депо-
зитарію. Набагато менш популярною темою є про-
ведення грошових розрахунків (вірніше, у відповід-
ності до Закону України "Про платіжні системи та 
переказ коштів в Україні" [24] буде термін "пере-
каз коштів") за договорами щодо цінних паперів, 
які укладені на фондовій біржі. 

При реалізації моделей розрахунків за наслід-
ками біржових торгів учасники ринку (депозитарії 
цінних паперів та фондові біржі), у першу чергу, 
акцентують увагу саме на системі розрахунків 
в цінних паперах. Утім, неврегульованість розраху-
нків в грошових коштах призводить до відокрем-
лення біржового ринку від міжбанківської платіж-
ної системи, а відтак – проблем при формуванні 
первинних документів на підтвердження руху кош-
тів в бухгалтерському та податковому обліку.  

Відсутність зрозумілої системи розрахунків за 
наслідками біржових торгів віртуалізує і профа-
нує будь-які біржові механізми, має наслідком 
операційні, юридичні, податкові ризики для учас-
ників торгів. 

1.6. Правовий ризик Правовий ризик для інве-
сторів може виникати внаслідок різних причин, 
серед яких можна виділити недосконалі правила 
біржової торгівлі, їх невідповідність правилам 
розрахункових систем, нечіткість опису торгових 
і розрахункових процедур, відсутність норматив-
ного регулювання, достатнього для захисту прав 
інвесторів. В Україні ці ризики є достатньо суттє-
вими з огляду на ряд невирішених питань у регу-
люванні, про що йшлося вище.  

Лише протягом 2009–2010 рр. за ініціативи 
учасників ринку (насамперед, СРО АУФТ та УАІБ) 
були стандартизовані на нормативному рівні такі 
поняття, як: спред (вертикальний та горизонталь-
ний), граничні значення зміни ціни, ціни відкриття 
та закриття, поточна ціна, біржовий курс та чіткі 
алгоритми їх визначення, адресні та безадресні 
заявки [25], [26]. Дотепер відсутнє врегулювання 
процедури встановлення стартової ціни (ціни відк-
риття для цінних паперів, що вперше допускають-
ся до біржових торгів) [27]. 

Але найбільшими правовими ризиками біржо-
вого сегменту фондового ринку України залиша-
ються ризики нелегітимності існуючих розрахун-
кових та клірингових моделей (про що йшлося 
вище) та недосконалого підтвердження укладення 
біржових угод (неможливість оформлення легіти-
мних первинних документів у рамках певних роз-
рахункових моделей).  

До середини 2010 р. найбільш популярною 
в Україні була модель грошових розрахунків у ме-
жах поточного рахунку депозитарію. Принципо-
вою особливістю цієї моделі є дворівнева схема 
розрахунків, що відповідає існуючій в Україні 

депозитарній моделі. З метою попереднього бло-
кування для участі у біржових торгах, кошти від 
брокера на свій поточний рахунок спочатку одер-
жує зберігач, який вже потім переказує їх на по-
точний рахунок депозитарію в розрахунковому 
банку (у НБУ). Розрахунки між учасниками біржо-
вих торгів здійснюються в межах поточного раху-
нку депозитарію. Учасники біржових торгів, які, 
власне, й укладають договори на біржі, не беруть 
участі безпосередньо в розрахунках, що зосере-
джені в депозитарії та зберігачах.  

Така схема грошових розрахунків сепарує бір-
жовий ринок від банківської системи, висуває 
досить великі вимоги до капіталу депозитарію, що 
має гарантувати грошові розрахунки для всього 
біржового фондового ринку, і, як наслідок, збіль-
шує кредитні та операційні ризики [28]. 

Дії депозитарію та зберігача (який не є банком) 
при моделі розрахунків у межах поточного рахун-
ку депозитарію в розрахунковому банку, з одного 
боку, можна кваліфікувати як дії будь-якого клієн-
та банку з розпорядження коштами, що знаходять-
ся на його банківському рахунку, з іншого, врахо-
вуючи специфіку виконуваних депозитарієм та 
зберігачем (не банком) функцій, рахунок депози-
тарної установи в банку є аналогом кореспондент-
ського рахунку банку, оскільки на рахунку депо-
зитарію та такого зберігача обліковуються кошти 
інших осіб. Тобто, діяльність депозитарію та збе-
рігача (не банку) щодо отримання та розпоря-
дження коштами необхідно розглядати як фактич-
не залучення коштів інших осіб (у даному випадку 
коштів учасників біржових торгів та зберігачів). 
Відповідно, дії особи, що залучає кошти, мають 
регулювати НБУ (ст. 47 [29]) або/та Держфінпос-
луг (ст. 1 та 4 [30]) шляхом надання відповідної 
ліцензії (дозволу). 

Така модель грошових розрахунків (переказу 
грошових коштів) суперечить Закону України 
"Про платіжні системи та переказ коштів в Украї-
ні" [24]. Розрахунки, "здійснювані" депозитарієм 
або зберігачем, не вважаються переказом коштів 
відповідно до чинного законодавства, що призво-
дить до неприйнятного розміру ризиків. Зокрема, 
на основі таких розрахунків неможливо сформува-
ти для учасників біржових торгів первинні доку-
менти (інформацію про залишок активів), а отже, 
неможливо відобразити такі операції в обліку, 
у т.ч. податковому. 

З приводу визначення позиції ДПАУ щодо пе-
реліку документів, які можуть застосовуватись 
у бухгалтерському та податковому обліку опера-
цій з цінними паперами, форми цих документів 
(у вигляді документу на папері/електронного до-
кументу/електронній), їх реквізитного складу тощо 
провідні фондові біржі протягом 2007–2009 років 
вступили в активну переписку з ДПАУ.  
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Запровадження Інтернет-трейдингу загострило 
питання надання тисячам клієнтам легітимних 
первинних документів. Протягом 2009–2010 років 
працювала робоча група, до складу якої увійшли 
представники НБУ, Мінфіну, ДПАУ, ДКЦПФР, 
Держфінпослуг, АУФТ, яка дійшла наступних ви-
сновків: накопичена практика та методологія підхо-
дів (вимог) до документообігу, в тому числі вимог 
до первинних документів, підказує, що для підтвер-
дження фактів здійснення операцій з цінними папе-
рами використовуються наступні два види первинних 
документів, що підтверджують здійснення операцій 
щодо цінних паперів: 1) документ, що підтверджує 
факт переказу грошових коштів; 2) документ, що 
підтверджує факт переказу цінних паперів [31]. 
Хоча точка зору учасників робочої групи ще не 
набула форми нормативного документу, депозита-
рій ВДЦП, розуміючи високий правовий ризик 
розрахунків, як вказувалося у п. 1.5, вже змінив 
основну модель розрахунків, отримавши право 
відкривати грошові рахунки; натомість депозитарій 
НДУ користується цієї моделлю і дотепер. 

 
2. Засоби запобігання маніпулюванню на біржі  
з метою зменшення цінових ризиків інвесторів 

2.1. Передумови маніпулювання на україн-
ських фондових біржах. Визначений у п 1.2 ціно-
вий ризик має однією з можливих причин маніпу-
лювання на біржовому ринку. На це вказують 
українські науковці [32; 33], про такі факти учасники 
ринку охоче розповідають ЗМІ (наприклад, [10], [34–
38]), але дослідженням цього явища в України 
періодично займаються лише представники тих 
самих ЗМІ. Жодного випадку виявленого регуля-
тором факту маніпулювання наразі не зафіксовано, 
незважаючи на численні скандали на ринку, скарги 
інвесторів та коливання цін фінансових інструмен-
тів іноді в тисячі разів.  

У 2003 р. було затверджено Концепцію запо-
бігання маніпулюванню ринком цінних паперів, 
нечесній торговій практиці і порушенню етики 
професійної діяльності на фондовому ринку [39], 
але її спіткала доля переважної більшості попе-
редніх концепцій, спрямованих на розвиток фон-
дового ринку, – всі вони майже не мали норматив-
них та організаційних наслідків. Перша спроба 
ДКЦПФР прийняти Положення щодо запобігання 
маніпулюванню на фондовому ринку датується 
2008 роком, але цей проект все ще активно диску-
тується на ринку. 

Спершу спробуймо визначитись із тим, чи 
дійсно мають під собою підстави закиди щодо 
системного маніпулювання на українському бір-
жовому ринку, які неодноразово висловлювалися 
представниками регуляторної та нормативної 
інфраструктури фондового ринку. 

З огляду на провідні позиції біржі ПФТС, 
більшість критичних зауважень висловлювалося 
саме на її адресу, хоча вони є справедливими і для 
інших бірж.  

Для маніпулювання цінами та обсягами тор-
гів існували й існують передумови, які пов’язані 
у першу чергу з комерційними прагненнями, 
частина цих передумов полягає в економічній 
площині:  

1) зацікавленості інституційних інвесторів у ви-
значенні ціни, зручної для формування резервів 
під можливі збитки від операцій з цінними папе-
рами, нарахуванні завищених комісійних за управ-
ління активами ІСІ на користь афілійованих КУА 
[34] або маніпулюванні вартістю чистих активів 
ІСІ чи НПФ;  

2) зацікавленості брокерів у високому рейтин-
гу серед учасників біржових торгів, що розрахо-
вується за критерієм обсягу укладених на біржі 
договорів, з метою підвищення авторитету та 
популярності серед українських та міжнародних 
інвесторів.  

Інші передумови викликані відсутністю достат-
нього регулювання ДКЦПФР та біржами торговель-
них та розрахункових процедур, спрямованих на 
визначення справедливої ціни та гарантування 
розрахунків:  

1) переважно адресний (або неанонімний) ха-
рактер укладення договорів на біржі;  

2) можливість змінювати умови укладеного на 
біржі договору або взагалі його анулювати та не 
проводити розрахунки, що не впливає на наслід-
ки біржового котирування та визначення біржо-
вого курсу;  

3) відсутність або недостатність необхідного 
контролю з боку фондових бірж за виконанням 
розрахунків за біржовими договорами (всупереч 
тому, що Положення про функціонування фондо-
вих бірж покладає на них цю функцію);  

4) відсутність достатнього контролю з боку ре-
гулятора – внаслідок недосконалої системи звітно-
сті (про що йшлося вище) та неможливості вико-
нання своїх функцій державними представниками 
на фондових біржах. 

Вірогідність існування фактів маніпулювання 
обсягом торгів неважко проілюструвати такими 
даними: протягом 2007–2008 років практично 
кожного місяця (10 місяців у 2007 році та 11 міся-
ців у 2008 році) обсяги торгів в останній день мі-
сяця перевищували середньомісячні показники на 
11–294% (в середньому в 2–3 рази). Саме в ці дні 
формуються ціни фінансових інструментів, які 
заходяться у активах інституційних інвесторів. 
При цьому переважна більшість цих фінансових 
інструментів протягом іншої частини місяця вза-
галі не користуються попитом, а біржові договори 
по них не фіксуються.  
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Із активізацією конкуренції на біржовому рин-
ку та посиленням контролю з боку регулятора за 
обов’язковістю розрахунків за біржовими догово-
рами, ця тенденція стала менш чітко визначеною, 
але й наразі зберігається. Більше того, окремим 
показником ліквідності бірж є кількість результа-
тивних торгових сесій – зрозуміло, що на ліквід-
них біржах, які дійсно створюють постійно діючий 
ринок, договори укладаються практично кожний 
робочий день (таких бірж в Україні 3–5), а на 
менш ліквідних біржах – більш епізодично (іноді 
1–2 дні на місяць). При цьому в останні дні місяця 
торги на українських біржах відбуваються практич-
но завжди, незалежно від ступеня ліквідності. 

Виявити факти, що можуть свідчити про мані-
пулювання цінами в умовах надвисокої волатиль-
ності ринку загалом та ринків окремих цінних па-
перів (п. 1.2) складніше, але настільки ж волатильні 
мультиплікатори вказують на спорадичну невідпо-
відність цінової динаміки цінних паперів та фінан-
сових показників емітентів. У будь-якому випадку 
можна дійти висновку, що передумови для маніпу-
лювання та факти, що можуть свідчити про можли-
вість маніпулювання, в Україні присутні. Та й було 
б дивно, якби вони не мали місця, якщо навіть на 
такому ліквідному та жорстко регульованому рин-
ку, як біржовий фондовий ринок США, час від часу 
виявляються факти маніпулювання. 

2.2. Напрями протидії маніпулюванню на 
біржовому ринку. Існують різні підходи до ви-
значення маніпулювання. З юридичної точки зору 
маніпулювання цінами зазвичай відносять до не-
добросовісної практики ведення бізнесу на ринку 
цінних паперів. Існують також економічні підходи 
до визначення маніпулювання, які характеризують 
його з точки зору впливу на ціну, наприклад:  

 штучне контролювання курсів ЦП, яке за 
своєю суттю є намаганням продавати ЦП за ціна-
ми вище/нижче тих, які встановилися б в результа-
ті нормального впливу співвідношення пропозиції 
та попиту; при цьому маніпулятор намагається 
отримати прибуток/уникнути збитків шляхом вста-
новлення фіктивних цін, як правило, за рахунок 
інвесторів; слід зазначити, що деякі маніпуляції 
навіть зараз є цілком законними, оскільки голов-
ною характеристикою маніпулювання є не проти-
законність, а саме контроль за цінами [40]; 

 штучний контроль за цінами чи їх стабіліза-
ція на підставі пулових угод чи інших дій [41]; 

 серія угод, яка включає купівлю та продаж 
ЦП з метою створення оманливої уяви активної 
торгівлі чи з метою підняти/знизити ціну, аби спо-
нукати інших учасників ринку до купівлі/продажу 
цієї ЦП [42]; 

 будь-які дії, спрямовані на створення не-
правдивих цінових орієнтирів (визначення SEC) 
[43] тощо. 

У законодавстві України превалює юридичний 
підхід. Утім, усі нормативні визначення маніпу-
лювання (абз. 11 ст. 1 Закону України "Про держав-
не регулювання ринку цінних паперів в Україні" 
[44], п. 1 розділу І Положення про функціонування 
фондових бірж [4] у попередній редакції) в якості 
основного критерію визначають відхилення від 
ринкової ціни. Це визначення маніпулювання є, 
по-перше, занадто вузьким, оскільки акцентує 
увагу виключно на маніпулювання цінами, хоча не 
менш поширеною та не менш негативною ознакою 
національного біржового ринку є маніпулювання 
обсягами торгів, по-друге, занадто розпливчатим 
(з огляду на відсутність в Україні однозначного 
визначення ринкової ціни). 

Наразі існують спроби визначити більш чіткі 
критерії маніпулювання в окремому нормативно-
му акті ДКЦПФР – Порядку запобігання маніпу-
люванню цінами під час здійснення операцій з цін-
ними паперами на фондовій біржі [45], проект 
якого опубліковано 14.09.2010 р. Але фондові біржі 
та СРО справедливо охарактеризували ці спроби 
як надто фрагментарні, декларативні та неприйня-
тні з огляду на наявність значної кількості понять, 
які чітко не визначені (а іноді й в принципі не 
можуть бути об’єктивно визначені). 

Формування якоїсь типології прикладів дій, які 
можуть сприйматися як маніпулювання, у сучасних 
умовах вбачається передчасним. Справжні маніпуля-
тори завжди знайдуть сотні шпарин між запропоно-
ваними критеріями, а добросовісні учасники торгів 
неефективно витрачатимуть свій час на пояснення 
своїх торгових стратегій фондовій біржі (що, до речі, 
унеможливить реалізацію цих стратегій).  

Такий формальний підхід ставить під сумнів 
виконання фондовою біржею її комерційної функ-
ції: учасники торгів та їх клієнтів збираються на 
організованому ринку саме для того, щоб із засто-
суванням тих чи інших торговельних стратегій 
отримати спекулятивний прибуток.  

Завданням біржі або регулятора є не стільки 
контроль кожної угоди за досить суб’єктивними 
параметрами, а досконале та ефективне регулю-
вання торгів на рівні правил біржі (створення 
конкурентних умов торгів та справедливого ціно-
утворення).  

Насправді певна частина описаних у пропози-
ціях прикладів маніпулювання може характеризу-
ватися як ефективна торговельна стратегія.  

Крім того, пропозиції не пов’язують дії щодо 
маніпулювання з критеріями визначення біржового 
курсу, що вкрай нелогічно. Якщо учасники торгів 
здійснюють маніпулювання на адресному ринку 
або на ринку РЕПО, то це, звісно, неприємно, але 
нікому не заважатиме і не складатиме ризики для 
інвесторів. Саме тому маніпулювання на таких 
ринках і не здійснюється. До того ж практично всі 
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операції, які здійснюються маркет-мейкерами, ан-
деррайтерами та фінансовими установами, що ви-
конують функції центрального контрагента, авто-
матично підпадають під критерії маніпулювання. 
Тобто, пропоновані заходи негативно позначаться 
на діяльності саме тих учасників ринку, які повинні 
стимулювати ліквідність. 

Завданням біржі є створення таких умов, аби 
низкою заходів (регулювання розміру спредів, над-
мірної волатильності; забезпечення анонімності 
заявок; контроль розрахунків; виділення торгів, на 
яких ціни формуються у недостатньо конкурент-
них умовах або системно відхиляються від справед-
ливої вартості, у окремі біржові сегменти, на яких 
не розраховується біржовий курс, тощо) якщо не 
унеможливити, то максимально ускладнити дії щодо 
маніпулювання. Якщо спреди достатньо вузькі, 
ліквідність забезпечується маркет-мейкером, заяв-
ки подаються анонімно, договори укладаються за 
кращою ціною, а не шляхом акцепту самостійно 
обраних заявок, то маніпулятивні дії одного чи 
групи учасників торгів можуть бути ефективно 
припинені більшістю учасників торгів, торговель-
на стратегія яких спирається на інші цінові орієн-
тири (тобто, самим ринком).  

На сучасному етапі це найбільш лояльний для 
учасників торгів та найбільш ринковий захід про-
тидії маніпулюванню. Натомість якщо фондові 
біржі не вважають за потрібне забезпечувати кон-
курентність торгів, то мова йде навіть не стільки 
про системне маніпулювання цінами, скільки про 
глобальне перекручення загальних правил та по-
нять біржової торгівлі, самих її принципів, що дає 
можливість учасникам ринку скористатися недо-
статньо ефективними та врегульованим біржовими 
процедурами.  

Еволюція фондового ринку України на даному 
етапі його розвитку призвела до відсутності серед 
бірж визнаного лідера, який би мав достатній авто-
ритет, ліквідність та засоби, аби ефективно викону-
вати регулятивну функцію без побоювання втрати-
ти конкурентоспроможність на ринку. Якщо біржі 
світового рівня, репутація яких є суттєвою часткою 
їх капіталізації, самостійно впроваджують заходи 
щодо мінімізації цінового ризику та протидії маніпу-
люванню та інсайду, то від українських бірж навряд 
чи варто очікувати ініціатив в цьому напрямку.  

Як показує практика функціонування біржового 
ринку останніх років, найбільш ефективним є роз-
виток ринку через мінімальні, але зрозумілі, стан-
дартизовані вимоги з боку регулятора. При цьому, 
якщо біржа настільки впевнена у своїх конкурент-
них перевагах, то вона може застосувати у власних 
правилах більш жорсткі вимоги, аніж це передбача-
ється нормативним актом. Останній за часом прик-
лад – введення ФБ "Перспектива" у своїх Правилах 
[46], зареєстрованих ДКЦПФР 21.12.2010 р. додат-

кового (у порівнянні з Положенням про функціону-
вання фондових бірж) критерію щодо визначення 
біржового курсу – на підставі принаймні трьох укла-
дених на біржі протягом дня договорів. 

При аналізі передумов маніпулювання варто 
нагадати про істотні інформаційні ризики на націо-
нальному фондовому ринку. Частіше за все саме 
інсайдерська інформація підштовхує її власників 
до маніпулювання цінами [47].  

Утім, незважаючи на те, що в Україні нещода-
вно визначено перелік інформації, яка має ознаки 
інсайдерської (це всього лише відомості, що міс-
тяться в річній, квартальній та особливій інформа-
ції про емітента [48]) та встановлено порядок її 
розкриття [49] (аналогічно до вимог та у строки, 
визначені [50] у рамках розкриття інформації емітен-
тами цінних паперів), нерозвинена інформаційно-
аналітична та ІТ-інфраструктура, а також невисокі 
стандарти бухгалтерського обліку та корпоративно-
го управління в Україні не дають інвесторам мож-
ливості отримати оперативну та достовірну інфор-
мацію, яка може вплинути на ціни. 

Регулювання повинно відповідати реаліям іс-
нування ринку. На високоліквідних, розвинених 
ринках капіталу, рентабельних для професійних 
учасників ринку, доцільно впровадження значних 
вимог до зниження ризиків у їх діяльності та пок-
ладання на них додаткового навантаження у ви-
гляді ретельного моніторингу особливостей кож-
ної операції та їх учасників. В українських умовах, 
коли вже наявні випадки відмовлення онлайн-
брокерів від надання послуг Інтернет-трейдингу та 
продажу цього бізнесу [51] (оскільки ринок вияви-
вся не настільки швидкозростаючим та рентабель-
ним, аби окупити значні витрати на побудову 
ефективної системи якісного та оперативного 
обслуговування значної кількості клієнтів), коли 
інвестори наражаються на надмірні ризики, додат-
ковий крок у напряму більш жорсткого, але не 
визначеного регулювання цього ринку може за-
гальмувати його розвиток. 

Таким чином, заходи для боротьби з маніпулю-
ванням є такими самими, як і для розвитку біржо-
вого сегменту фондового ринку взагалі: стимулю-
вання ліквідності, модернізація лістингових вимог, 
контроль за розрахунками, уніфікація курсів та 
цінових коливань, правил фондових бірж. При 
цьому за стандартизованих умов цінової торгівлі 
та ціноутворення, а також уніфікації параметрів 
звітних даних учасників ринку при впровадженні 
дієвої системи моніторингу ринку регулятори 
(ДКЦПФР, певною мірою СРО, біржі – за умов, 
що викладені вище) в змозі виявляти факти, що 
можуть свідчити про справжні маніпулювання, 
а не самі лише численні випадки, які можуть зда-
тись схожими на маніпулювання з огляду на 
суб’єктивні чинники. 
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3. Напрями модернізації фондового ринку України 
з метою підвищення ролі біржового сегмента 

Найбільш важливі напрями модернізації фон-
дового ринку полягають в площині стимулюван-
ня ліквідності і забезпечення ефективних проце-
дур ціноутворення, тобто, вирішення проблеми 
ризику неліквідності та цінового ризику ринку. 
Інші ризики є пов’язаними з цими головними чин-
никами неефективності біржового сегмента україн-
ського фондового ринку – операційно або організа-
ційно гальмують підвищення ліквідності (правовий, 
комунікаційний, операційний) та не сприяють не-
достовірному ціноутворенню (інформаційний ризик). 
Причому стимулювання ліквідності є все ж таки 
первісним, визначальним критерієм, оскільки між 
ліквідністю та ціноутворенням існує органічний 
взаємозв’язок: саме достатня ліквідність є переду-
мовою визначення справедливої ціни та мінімізує 
можливості для маніпулювання; і навпаки важко 

очікувати високої ліквідності в умовах неефектив-
ного ціноутворення. Саме ліквідність є головними 
чинником конкурентоспроможності сучасних бір-
жових ринків.  

Для підвищення рівня ліквідності вітчизняного 
біржового ринку пропонується комплекс норма-
тивних, організаційних та технологічних напрямів 
модернізації біржового сегменту фондового ринку 
для підвищення його ліквідності, конкуренто-
спроможності та привабливості для індивідуаль-
них та інституційних інвесторів.  

Серед цих напрямів виділено дві основних 
складові:  

по-перше, розширення кількості фінансових 
інструментів в біржовому обігу, збільшення 
кола учасників торгів та диверсифікація біржо-
вих технологій;  

по-друге, підвищення ефективності складових 
інфраструктури фондового ринку. 
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