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Функціональні можливості корпоративного менеджменту в системі 

фінансової децентралізації 

Економіка є складною відкритою системою, далекою від рівноваги, яка 

формує колосальний потенціал для нових конструктивних ідей в економічній 

науці, зокрема у фінансах – фінансиалізація, що відбиває кардинальні зрушення 

в структурі світової економіки, пов’язані з гіпертрофованим домінуванням 

фінансового сектору. 

Економічна теорія з ліберально-кейнсіанських поглядів досліджує 

відношення держави і ринку, в яких фінансовий сектор розглядається з точки 

зору технічних підходів. Положення про ефективний фінансовий сектор в 

еволюції інституційних систем дає можливість зрозуміти, які чинники сприяють 

посиленню або послабленню ролі цього сектору в економічній системі. Фахівці 

Дослідницького департаменту МВФ визнають, що замість того, щоб 

забезпечувати стимули для росту, неоліберальна політика іноді ще більше 
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підсилює нерівність, загрожуючи стабільному розвитку [1, с. 40]. В умовах 

фінансової відкритості деякі форми потоків капіталу (прямі іноземні інвестиції) 

дійсно забезпечують ті вигоди, які їм властиві. Проте при короткотермінових 

потоках капіталу вигоди для зростання складно реалізувати, тоді як ризики при 

підвищеній волатильності й зростаючій небезпеці кризи приймають загрозливі 

масштаби. Побудова різноманітних рівноважних моделей визначає ефективність 

застосування відповідних заходів залежно від фаз економічних циклів [2, р. 629–

657; 3, р. 547–586]. 

Економічна теорія відповідно до теорії «порядку з хаосу» визначає, що 

економічні процеси не можуть бути як тільки лінійними, так і мати винятково 

хаотичний характер. Економічні дисбаланси можуть стати причиною нової хвилі 

геополітичної напруженості. В. Ю. Додонов вважає, що перспективи розвитку 

світової економіки в середньостроковій перспективі (3–5 років) будуть 

визначатися такими двома основними факторами: новим режимом монетарних 

політик у провідних країнах і ймовірною фінансовою кризою [4, с. 48–54]. Тому 

важливо відстежувати глибокі і складні взаємозв’язки монетарної сфери з 

економікою країни, моделлю державного регулювання, системою інститутів, 

розуміння яких відкриває нові можливості для підвищення ефективності 

грошово-кредитної політики. 

У контексті фінансиалізації розвиток фінансової інженерії супроводжується 

зростанням популярності інвестиційної стратегії «паритет ризику», яку розробив 

і реалізував найбільшим у світі хедж-фонд Brіdgewater. Її суть полягає в 

забезпеченні прибутків, аналогічних прибутковості акцій, але зі збереженням 

стабільності в умовах кризи за рахунок облігацій. Загальний обсяг активів в 

управлінні фондів паритету ризиків досягає 400 млрд. дол. (без пенсійних фондів 

і страховиків). З урахуванням ефекту фінансового важеля, індустрія паритету 

ризиків контролює активи на суму близько 1,4 трлн. дол. (без внутрішніх 

фінансових схем потужних інститутів) [5]. 

Розвиток сучасного суспільства потребує підвищення якості системи 

публічного управління в умовах поглиблення фінансової децентралізації, яка має 
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наближатися до сфери життєзабезпечення соціуму. Якість корпоративного 

управління в просторовій економіці розглядається як один з найважливіших 

факторів підвищення інвестиційної привабливості великого бізнесу. 

В Україні якісною характеристикою політичної системи є активізація 

взаємодії із цивільним суспільством. Актуалізується проблематика 

використання сучасних технологій корпоративного менеджменту для 

формування ефективної системи фінансової децентралізації. Міжнародний 

валютний фонд для підтримки зростання пропонує враховувати три складові: 

грошово-кредитні, податково-бюджетні і структурні заходи. Водночас 

структурні заходи (реалізація пріоритетних економічних реформ) потребують 

корпоративно-управлінських технологій й інструментів. 

Державно-приватне партнерство є фактором модернізаційних змін в умовах 

фінансової децентралізації. Механізми узгодження економічних інтересів у 

державно-приватному партнерстві мають бути зорієнтовані на побудову 

сервісно-технологічної інфраструктури економіки; інтенсифікацію зростання 

економічної активності населення й формування «суспільства загальної праці» 

[6, с. 64]; розвиток соціальної відповідальності бізнесу й підприємництва; 

інтенсифікацію інноваційної діяльності в підприємництві. 

Важливою є участь держави в створенні підприємств корпоративного типу 

(співзасновники держава і представники приватного сектору економіки); 

регулюванні неефективної структури іноземних інвестицій; задіянні фінансових 

резервів для підвищення ефективності реалізації концесійних проектів. Для 

управлінців вищої ланки при визначенні рівня їх професійної компетентності й 

психологічної стійкості має здійснюватися професійно-психологічний відбір у 

процесі психофізіологічного і психодіагностичного тестування. 
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Стандарти діяльності ЄС для рейтингових агентств України 

Після підписання Угоди про Асоціацію з ЄС, український фінансовий ринок 

отримав шанс стати конкурентоздатним та мати більш динамічний розвиток. 

При цьому простим громадянам, які користуються послугами фінансових 

установ (банки, страхові компанії, інвестиційні і пенсійні фонди та ін.) важко 

оцінити ступінь надійності та стабільності таких компаній та якість надання 

ними послуг. В свою чергу оцінка рейтингів певних компаній може допомогти 


