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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сьогодні економічна безпека будь�якої

країни — це загальнонаціональний комплекс
заходів, спрямований на стійкий розвиток і
вдосконалення її економіки, що обов'язково
включає також механізм протидії зовнішнім і
внутрішнім загрозам або ризикам, зазвичай,
супутнім діяльності держави як суб'єкта фінан�
сових відносин [1]. Тому забезпечення фінан�
сової безпеки аграрної галузі є запорука ста�
більності та ефективності не тільки її розвит�
ку, а й продовольчої безпеки країни, розвитку
інших галузей, сільських територій.

Серед країн пострадянського простору і
світу Україна має вагомий аграрний потенціал.
Але рушійні процеси, які впроваджуються в
аграрному секторі України, відбуваються без
достатньої підтримки правового, економічно�
го та соціального спрямування, що негативно
впливає на діяльність інфраструктури ринку і
господарських відносин у виробничому сек�
торі. Негативні економічні наслідки економіч�
них реформ перетворились у вагомі загрози
національній безпеці країни у всіх її сферах,
особливо в аграрній.
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Аграрна галузь є особливою галуззю еко�
номіки держави, тому що його розвиток має
визначальний вплив на рівень життя українсь�
кого народу. Особливістю сільськогосподарсь�
кого виробництва є те, що в сільському госпо�
дарстві головним, незамінним і не відтворю�
вальним засобом виробництва є земля. Тому
результати виробництва залежать від якості
землі, її родючості й місця розташування.

За оперативною інформацією територіаль�
них органів земельних ресурсів станом на 1
лютого 2013 р. на території України нарахо�
вується 18 433 сільськогосподарських підпри�
ємств, які використовують земельні ділянки
сільськогосподарського призначення площею
понад 100 га. З дев'ять місяців 2012 р. експорт
продукції АПК становив 12,5 млрд дол., або
24% від загального експорту України. Сільське
господарство не лише забезпечує продоволь�
чу безпеку країни, стає основою для створен�
ня нових робочих місць на селі, а й залишаєть�
ся провідним бюджетоутворювальним факто�
ром. Зокрема у поточному році від підприємств
АПК до Зведеного бюджету заплановано над�
ходження понад 42 млрд грн. [3].
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Це один з найбільш впливових видів госпо�
дарської діяльності.

Зростаюче значення аграрної галузі в ас�
пекті прискорення темпів економічного роз�
витку України, підвищення її конкурентосп�
роможності серед інших країн світу, форму�
вання стану фінансової безпеки, а разом з тим
і відсутність достатнього теоретичного під�
грунтя для формування засад розвитку аграр�
ної сфери свідчить про актуальність цієї важ�
ливої проблематики та необхідність подаль�
ших наукових і прикладних її досліджень. До
того ж в аналізованих працях учених катего�
рія "фінансова безпека" досліджується в ос�
новному на макроекономічному рівні і лише
частково — на рівні галузей, а наукові спроби
дослідження теоретико�методичних основ
формування стану фінансової безпеки аграр�
ної сфери взагалі, по суті, є лише фрагментар�
ними [2].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Питання фінансової безпеки держави та

суб'єктів господарювання реального сектору
економіки, а також окремі теоретичні аспекти
формування системи фінансової безпеки ви�
світлюються в працях В. Андрійчука, О. Бара�
новського, В. Бекермана, В. Базилевича, О. Ва�
силика, В. Гейця, М. Дем'яненка, А. Козаченка,
І. Лютого, М. Маліка, В. Мунтіяна, Б. Пасхаве�
ра, П. Саблука, П. Стецюка та інші. Проблема�
ми фінансової безпеки на рівні держави, регіо�
ну, галузі займалися такі вчені, як Л. Абалкін,
С. Афонцев, К. Багриновський, С. Волков, З. Вар�
налій, Л. Горошкова, Я. Жаліло, В. Корінєв, В.
Кириленко, О. Прохожев, В. Сенчагов, В. То�
чілін та інші. Однак проблеми фінансової без�
пеки аграрної галузі потребують подальшого
дослідження і розв'язання.

Що стосується аналізу конфлікті, окреми�
ми напрямами досліджень у сучасній конфлік�
тології виступають:

— аналіз етнополітичних конфліктів (І. Вар�
зар, К. Вітман, Ю. Арутюнян, Г. Солдатова,
І. Кресіна, Р. Абдулатипов, С. Чешко, В. Тиш�
ков та ін.);

— регіональні конфілкти (О. Кукарцев, М. Сав�
ва, Ю. Шадже, Т. Моренчук, А. Авксентьєв,
Г. Перепелиця, Г. Денисова, В. Юрченко та ін.);

— теорія переговорного процесу (М. Дойч,
О. Третяк, Р. Фішер, У. Юрі, М. Цюрупа, М. Ле�
бедева, В. Рябцев, В. Курбатов та ін.);

— дослідження інституціональних конфлік�
тів (Ф. Шмітер, П. Веблєн, У. Мітчел, Дж. Ком�
монс, Н. Флігетайн, І. Кравченко, А. Козирєв,
С. Новікова та ін.).

МЕТА
Основою ефективного розвитку економіки

України, підприємництва, виробничої сфери та
сфери послуг є забезпечення фінансової без�
пеки як найважливішої складової економічної
безпеки підприємства, галузі, держави. З ура�
хуванням умов і реальної ситуації в українській
економіці, проблеми фінансової безпеки, роль
державного регулювання, пошук методів і на�
прямків захисту економіки України як ніколи
гострі й актуальні й мають потребу в нових до�
слідженнях і виробленнях науково обгрунто�
ваних рекомендацій їхнього розвитку й удос�
коналення в процесі реалізації, це є основна
мета статті.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Найважливішим елементом економічної

безпеки країни виступає фінансова безпека.
Вона є необхідною умовою для здійснення дер�
жавою фінансово�економічної політики і захи�
сту національних інтересів. Адже в сучасному
світі використання економічної та фінансової
сили направлено на забезпечення національної
безпеки.

Проблеми забезпечення фінансової безпе�
ки отримали на теперішній час надзвичайної ак�
туальності. Кожна складова фінансової безпе�
ки економічних суб'єктів повинна забезпечити
її внутрішню і зовнішню збалансованість, а їх
значення повинні бути достатніми для забезпе�
чення належної стійкості системи до дії загроз.
Саме по собі поняття фінансова безпека (finan�
cial security) включає комплекс заходів, методів
і засобів по захисту економічних і фінансових
інтересів держави на макрорівні, корпоратив�
них структур, фінансової діяльності господа�
рюючих суб'єктів на мікрорівні.

Фінансова безпека сьогодні є об'єктом по�
стійної і пильної уваги з боку власників і топ�
менеджменту. Ризики дають про себе знати і
активно проявляються в недовірі інвесторів і
акціонерів до фінансової системи, до системи
підприємницького менеджменту, в консерва�
тивній політиці підприємців з позиції викорис�
тання фінансових можливостей українського
ринку, що сприяє виникненню конфлікту інте�
ресів. Що стосується макроекономічних фак�
торів: недосконало сформована інфраструкту�
ра інвестиційного ринку в Україні в результаті
його нерівномірного, нестабільного і в цілому,
застарілого розвитку, що характеризується
відсутністю рівнозначних кредитно�фінансо�
вих інститутів, слабкістю диверсифікації рин�
ку. До числа найважливіших мікроекономічних
чинників, що діють на конкретному підприємс�
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тві, слід віднести дещо не компетентну політи�
ку з позиції реалізації системи фінансової без�
пеки як з боку управлінського персоналу, так і
з боку фахівців різних підрозділів. Слід враху�
вати і не сформовану до сих пір ділову/корпо�
ративну культуру і високий рівень фінансових
порушень у сфері українського бізнесу.

Зрозуміло, що в умовах сучасної економі�
ки, в період світової глобалізації та нестабіль�
ності цін на сировину і матеріали для підприє�
мства необхідна адекватна система фінансової
безпеки. Ефективне управління грошовими по�
токами підприємства, його фінансовими ресур�
сами має ключове значення для розвитку під�
приємства. Для цього необхідно, щоб керівни�
ки різних рівнів, приймаючи управлінські рі�
шення, враховували необхідність дотримання
фінансової безпеки, знали її структуру, основні
об'єкти захисту, зовнішні і внутрішні загрози.

Взагалі, фінансова безпека включає в себе,
як в систему, комплекс завдань щодо усунення
конфлікту інтересів між суб'єктами інфра�
структури фінансового ринку на рівні держа�
ви і підрозділами компанії на рівні корпорації.
Наприклад, серед апробованих методів і за�
собів ліквідації конфлікту інтересів — чітка по�
будова документообігу та контроль за його
дотриманням; жорсткий розподіл прав досту�
пу різних суб'єктів і підрозділів до інформації;
ієрархія повноважень, а також встановлення
умовних бар'єрів, так званих "китайських стін"
(англ. Chinese wall), за допомогою яких служ�
бовці різних господарюючих суб'єктів і їхніх
відокремлених підрозділах з потенційною мож�
ливістю конфлікту інтересів поділяються в часі
і просторі.

На структурну систему фінансової безпе�
ки впливають постійні і тимчасові загрози.
Постійні загрози діють протягом всього періо�
ду існування системи і фактично непереборні.
Якщо вплив постійних загроз враховується в
поточній діяльності економічних суб'єктів, то
ймовірність настання і сили впливу тимчасових
загроз необхідно постійно відстежувати і вжи�
вати превентивних заходів, тобто таких за�
ходів, які б давали змогу мінімізувати загрози,
які насуваються. Що стосується тимчасових
загроз, то вони діють протягом певного періо�
ду часу і в свою чергу діляться на коротко�
строкові та довгострокові. Будь�яка зовнішня
чи внутрішня загроза може розглядатися як
реальна або потенційна, а також як постійний
або тимчасовий конфлікт.

Конфлікт у фінансовій безпеці економічно�
го суб'єкта — це реально чи потенційно можливі
дії або умови умисного або ненавмисного (ви�

падкового) порушення режиму функціонуван�
ня економічного суб'єкта шляхом нанесення
матеріальної (прямої або непрямої) шкоди, які
призводять до фінансових втрат, включаючи
упущену вигоду. Тобто конфлікт може бути на�
слідком як непередбачених обставин, випадко�
вих подій, так і усвідомлених провокацій, фінан�
сових інтересів. Прояв загрози визначається в
прямих збитках або втраченої вигоди, що і є
підставою для виникнення конфлікту.

Так, протиріччя у фінансовій сфері мають
потенційний характер, але не завжди спричи�
няють виникнення конфліктних ситуацій. Своє�
часне виявлення суперечностей, прогнозуван�
ня їх розвитку можуть стати фактором вдос�
коналення фінансового законодавства. Проте
сама наявність і початкова можливість про�
тиріч перерости в юридичні конфлікти зумов�
люють необхідність імперативного впливу дер�
жави на поведінку інших суб'єктів фінансово�
го права. При належному виконанні підлегли�
ми суб'єктами покладених на них фінансово�
правових обов'язків і відповідної реалізації
державою (муніципальним освітою) своєї
фінансової компетенції суперечність не пере�
росте в конфлікт, оскільки адекватно обрані
правові засоби будуть підтримувати необхід�
ний рівень фінансової дисципліни [5].

Отже, проаналізувавши основні причини
виникнення фінансових загроз, виявлено:

— стрімкий розвиток економіки, швидке ви�
никнення міжнаціональних зв'язків світового
господарства;

— збільшення обсягів капіталів;
— перехід у приватну власність державних

об'єктів;
— високий рівень мобільності і взаємозв'яз�

ку фінансових ринків на базі новітніх інформа�
ційних технологій;

— розмаїття фінансових інструментів і ви�
сокий рівень їх зміни;

— взаємопроникнення внутрішньої та зов�
нішньої політики держав, які все більше зале�
жать від світових фінансів;

— в економічній та й інших сферах збіль�
шується конкуренція між державами, що при�
зводить до використання могутніми держава�
ми стратегій завоювання світового економічно�
го простору;

— залежність держави від іноземних інвес�
тицій;

— виникнення тенденцій, що загрожують
кризами, нестійкість фінансової системи;

— конфлікт інтересів.
Отже, конфлікт у фінансовій сфері виникає

при наявності двох умов: небажанні одного
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боку слідувати правовим розпорядженням і
незгоду іншого боку з правовим нігілізмом кон�
трагента. У цих умовах керівники підприємств
та підприємці зіткнулися з пошуком принципо�
во нових підходів до забезпечення фінансової
безпеки підприємства.

Сам по собі конфлікт — це зіткнення про�
тилежно спрямованих, несумісних одна з од�
ною тенденцій (потреб, інтересів, ціннісних
орієнтацій, соціальних установок, планів тощо)
у свідомості окремо взятого індивіда, в міжо�
собистісних взаємодіях та міжособистісних
стосунках індивідів чи груп людей.

Основною ознакою для класифікації кон�
фліктів за М. Дойчем є співвідношення між об'єк�
тивним станом справ та тим станом, який ре�
ально склався у конфліктуючих сторін. М. Дойч
виділяє шість типів конфлікту [6]:

1. "Реальний конфлікт" — це конфлікт, який
об'єктивно існує і адекватно сприймається.

2. "Випадковий, або умовний, конфлікт" —
залежить від обставин, що можуть змінювати�
ся, але ці обставини не усвідомлюються конф�
ліктуючими сторонами.

3. "Зміщений конфлікт" — реальний кон�
флікт, за яким приховується інший конфлікт,
що є справжнім чинником конфліктної ситуа�
ції.

4. "Помилково дописаний конфлікт" — кон�
флікт, що помилково тлумачиться.

5. "Латентний конфлікт" — конфлікт, який
має відбутися, але не виникає тому, що не ус�
відомлюється.

6. "Хибний конфлікт" — у цьому випадку
реальних підстав для конфлікту не існує, об�

'єктивно його немає, але він вини�
кає у свідомості конфліктуючих
сторін через помилкове сприйман�
ня та розуміння ситуації.

Можна виділити ряд методоло�
гічних підходів до аналізу конфлік�
ту. Умовно розділимо їх на п'ять
груп:

1. Конфлікт — це протистояння
цивілізацій. Такий підхід базується
на роботах С. Хантінгтон і Ф. Фу�
куями і припускає, що основною
причиною конфлікту стали проти�
річчя між орієнтацією на західну
цивілізацію і орієнтацією на Схід,
точніше, на світ ісламу [7].

2. Методологічний підхід, за
якого основою аналізу є проблема
нестачі ресурсів. Цей підхід добре
представлений в роботах авторів,
які слідують марксистської методо�

логії та теоріям соціального конфлікту Р. Да�
рендорфа і П. Сорокіна [4].

3. Третій підхід можна назвати геополітич�
ним. Згідно з ним, країна (держава), в якій роз�
ігрується конфлікт, є ареною геополітичної
сутички третіх країн. Однією з модифікацій
цього підходу можна вважати думку про те, що
діяльність міжнародної наркомафії з'явилася
основною причиною конфлікту.

4. Особливості соціальної структури, націо�
нальної психології і традицій привернули ува�
гу тих аналітиків, які вважають, що зрозуміти
конфлікт і знайти шляхи її врегулювання мож�
на лише звернувшись до соціокультурних фак�
торів розвитку суспільства. Відповідно до цьо�
го підходу, основною причиною конфлікту є
етнонаціональні особливості — кланова і ре�
гіональна боротьба.

5. П'ятий підхід можна назвати ідеологіч�
ним. Згідно з ним, конфлікт являє собою бо�
ротьбу ідеологій. Найбільш послідовно назва�
ну точку зору відстоюють комуністи.

Всі перераховані вище підходи придатні для
пояснення тих чи інших сторін конфлікту. Од�
нак, для практичних потреб вивчення конфлі�
кту і пошуків шляхів його дозволу вони мало
придатні, оскільки аналізу піддається одна або
кілька граней конфлікту, і цей матеріал висту�
пає як ілюстрація тієї чи іншої теоретичної
тези, підтвердження типологічної схеми, що
об'єднує цілий ряд конфліктів.

Проаналізовані недоліки природи конф�
лікту схематично розглядаються на рисунку 1.

Функції конфлікту за сенсом, значенням і їх
роллю можна розділити на дві групи (табл. 1):

Рис. 1. Недоліки природи конфлікту
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1) конструктивні (позитивні) функції кон�
флікту;

2) деструктивні (негативні) функції конф�
лікту.

Таким чином, конструктивний конфлікт ви�
никає, коли опоненти не виходять за рамки етич�
них норм, ділових відносин і розумних аргу�
ментів. Причинами такого конфлікту є зазвичай
недоліки в організації роботи і управління. Його
вирішення призводить до поліпшення відносин
між людьми і розвитку групи. Наслідки такого
конфлікту є функціональними і ведуть до підви�
щення ефективності діяльності організації.

Ознаки конструктивного конфлікту:
— Сприяє вирішенню проблем.
— Збільшує ступінь поглинання в обгово�

рювану проблему.
— Забезпечує емоційну розрядку.
— Дозволяє людям більше дізнатися один

про одного.
— Сприяє особистісному зростанню, прид�

бання знань і умінь у професійному спілкуванні.
Позитивне дозвіл конструктивного конфлікту

— це, насамперед, усунення недоліків, причин, що
до нього призвели. А оскільки причини ці об�
'єктивні, що відображають недосконалість орган�
ізації навчально�виховного процесу, то усунення
їх означає удосконалення навчально�виховного
процесу. Ділове рішення конструктивних кон�
фліктів — один із шляхів розвитку колективу.

Деструктивний конфлікт виникає в двох ви�
падках:

1) коли одна зі сторін жорстко наполягає на
своїй позиції і не бажає враховувати інтереси
іншої сторони чи всієї організації у цілому;

2) коли один з опонентів удається до амораль�
них методів боротьби, прагне психологічно при�
душити партнера. Наслідки такого конфлікту є
дисфункціональними і призводять до зони�осо�
бистої задоволеності, групового співробітництва
й ефективності діяльності організації. Таким чи�
ном, виникненню деструктивних конфліктів
сприяють, як правило, суб'єктивні причини.

Ознаки деструктивного конфлікту:
— Відволікає час і сили від вирішення більш

важливих справ.
— Викликає поведінка, що суперечить мо�

ральним нормам, веде до прояву заниженої са�
мооцінки.

— Поляризує позиції людей в групі і пере�
шкоджає внутрішньогрупової взаємодії.

— Посилює розбіжності у цінностях.
— Провокує неприйнятні способи дій та по�

ведінки.
Типи конфліктів можна розділити і по учас�

ті в них визначеної кількості сторін (табл. 2).

ВИСНОВОК
Таким чином, фінансова безпека — це мож�

ливість підприємства попереджати і нейтралі�

Таблиця 1. Функції конфлікту
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зовувати можливі загрози щодо погіршення
його фінансового стану. В свою чергу, механізм
вирішення фінансових конфліктів — це систе�
ма взаємоузгоджених правових процедур (за�
собів, способів), що дозволяє виявити причини
конфлікту, здійснити його формалізацію і іден�
тифікацію, вжити адекватних заходів для роз�
в'язання і подальшого запобігання протибор�
ства суб'єктів фінансового права.

Отже, фінансова безпека — головна умова
роботи будь�якої структури (держави, галузі,
підприємства), в основі якої лежать товарно�
грошові відносини. Одна із глобальних загроз
фінансовій безпеці — конфлікт інтересів.
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Таблиця 2. Типи конфліктів


