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МІЖНАРОДНА ТА НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА якраз готує роль сировинних придатків і ін-дустріальних звалищ. Наприклад, сьогодні вже надходять про-позиції щодо захоронення ядерних відходів, продажу «національних квот» забруднення навколишнього середовища на багато років вперед тощо. Стратегічна мета Заходу – пода-льша деіндустріалізація і ослаблення України та Росії, «загроза об’єднання» яких для Заходу ще існує і вони будуть перешкоджати цьому всілякими способами. У цьому зв’язку українській політичній еліті необхідно, зрештою, звільнитися від ілюзій і тверезо оцінити соціально-еконо-мічну ситуацію в країні і наші можливості. 
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Постановка проблеми. Зовнішньоеконо-мічна діяльність (ЗЕД) складається як з руху товарів, так і з потоків капіталів між держав-ними та комерційними установами. У прове-денні міжнародних операцій виникає безліч ризиків, які торкаються інтересів всіх учасни-ків операцій. Одним із основних ризиків є ри-зик країни. Він показує ймовірність того, що держава чи окремі суб`єкти ЗЕД не будуть ви-конувати взяті на себе зобов`язання стосовно іноземних партнерів. Ризик країни залежить від можливості значних змін в політичній і економічній сферах держави, тому його оцін-ка при здійсненні ЗЕД є досить актуальною.  
Аналіз останніх досліджень і публіка-

цій. Окремі аспекти ризику країни дослідже-но в роботах як вітчизняних,так і зарубіжних авторів. Це роботи В. В. Вітлінського [1], Д. В. Биченкова [2], Л. Т.Сусанова [3]. Основна увага в цих роботах приділено питанням полі-тичного ризику. Разом з тим не знайшли на-лежного висвітлення проблеми оцінки еконо-мічної частини ризиків.  
Постановка завдання. Метою даної ро-боти є комплексне дослідження ризиків краї-ни та їх оцінка у міжнародному бізнесі провід-них підприємств Миколаївської області. 
Виклад основного матеріалу. Ризик кра-їни зумовлено функціонуванням підприємст-ва як системи згідно з правилами і законодав-чими нормами ведення бізнесу на території країни-партнера, де підприємство розміщу-ється або здійснює. ЗЕД. Залежно від причин і умов, що спричиняють виникнення ризику країни, розрізняють макроекономічні та полі-тичні ризики [1]. Макроекономічні ризики пов'язані з не-стійкістю макроекономічних параметрів краї-

ни. Макроекономічний ризик стосується усіх економічних суб’єктів даної країни без винят-ку й оцінюється за соціальними, економічни-ми та юридичними параметрами кожної краї-ни. Для його оцінки необхідний аналіз макро-економічних показників країни, а саме: 
– показників внутрішнього стану економіки країни (реальний приріст ВВП, ефектив-ність інвестицій, рівень інфляції за період, що аналізується, зростання грошових над-ходжень тощо.); 
– заборгованості, наявності міжнародних резервів, стану торгівельного балансу; 
– конкурентоспроможності; 
– зареєстрованого рівня безробіття. Політичний ризик відноситься до наслід-ків, котрі виникають в результаті майбутніх змін політики тієї чи іншої країни, невизначе-ності і нестабільності урядового курсу по від-ношенню до бізнесу або інвесторів. Політич-ний ризик – це сумарна взаємодія політичних, соціальних і психологічних чинників, які кар-динально змінюють економічну ситуацію в країні, що призводить до раптових втрат у сфері торгівлі й інвестицій, кредитування, валютних розрахунків і інших операцій, які проводяться юридичними і фізичними особа-ми. Політичний ризик може набувати різних форм – від збройних конфліктів до адмініст-ративних розпоряджень – за умови, що ці по-дії прямо впливають на здійснення підписа-них контрактів [4, с. 73–82]. Повніше уявлення про політичні ризики дає класифікація, відповідно до якої політич-ні ризики можуть виникати в результаті не-передбачених подій під впливом ситуації в країні і на міжнародному рівні, або в резуль-таті дій органів влади (рис. 1). 
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МІЖНАРОДНА ТА НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА Україна має досить високій рівень полі-тичного ризику [4]. Нестабільне податкове законодавство, часті зміни уряду, недоскона-лий парламентаризм не сприяє рейтингу кра-їни на міжнародному просторі. Загальна хара-ктеристика політичного ризику для України наведено в таблиці 1. Оскільки, підприємство не має безпосеред-нього впливу на політичний ризик, то основ-ним методом його управління є прогнозування настання можливих змін в країні контрагента. Навіть незначні зміни в політико-правовій сфе-рі, імпортній чи експортній політиці країни-партнера та у структурі влади можуть завдати значних збитків будь-якому підприємству.  Дослідження ризику країни являє собою процедуру накопичення соціально-політичної, економічної та іншої інформації, її аналіз, оцінювання, урахування тощо. Також 

важливими є статистичні збірники провідних світових компаній, які здійснюють аналіз, мо-ніторинг та систематизацію показників еко-номічного стану країн. Для виявлення сприятливих чи несприят-ливих тенденцій у країн-партнерів найчасті-ше застосовуються методи експертних оці-нок, яки базуються на агрегованих статистич-них даних. Їх головною характеристикою є прогресивне ранжирування достатньо вели-кої кількості країн щодо оцінювальної інфор-мації [5]. Рейтинги – це незалежна думка експертів щодо кредитоспроможності або боргових зо-бов'язань країни. Визначення рейтингу країн за рівнем ризику має кілька етапів: вибір змінних (політична стабільність, ступінь еко-номічного росту, ступінь інфляції, рівень наці-оналізації), визначення ваги кожної змінної, 
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 обробка показників з використанням експер-тної шкали, виведення сумарного індексу. До відомих рейтингових моделей, що сис-тематично подають експертну інформацію у відповідних періодичних виданнях, належать: 
– модель BERІ (Business Environment Risk Intelligence); 
– модель II (International Investor); 
– модель ICRG (International Country Risk  Guide);  
– група оцінок Standard and Poor’s; 
– модель CRT (Сredit Rating Тest ) рейтинго-вого центру A.M. Best Company. Для здійснення діяльності в України, краї-нах ближнього зарубіжжя й інших регіонах 

важливим є для будь-якої компанії оцінка ри-зиків країни. Однією з відомих методик рейтингової оцінки ризиків країни є методика визначення кредитного Рейтингу A. M. Best, заснована на комплексній кількісній та якісній оцінці ком-паній країни, їх операційної діяльності і біз-нес-профілю. Ключовим чинником індексу є політична нестабільність країни [6]. Згідно з методологію рейтингово-аналі-тичного центру A. M. Best усі країни відповід-но до значення індексу ризику країни СRТ по-діляють на 5 груп. В таблиці 2 приведені роз-поділ країн світу за рівнем ризику. 
Òàáëèöÿ 2 

Ñèñòåìàòèçàö³ÿ êðà¿í çà ³íäåêñîì «ðèçèêó êðà¿íè» CRT 

СRТ Країни, що належать до групи 

СRТ1 Австралія, Німеччина, Данія, Швейцарія, Фінляндія, Франція, Нідерланди, США, Норвегія, 
Канада, Велика Британія, Австрія, Гібралтар, Сінгапур, Швеція, Люксембург 

СRТ2 Італія, Словенія, Тайвань, Бельгія, Іспанія, Барбадос, Ірландія, Нова Зеландія 

СRТ3 Ізраїль, Китай, Польща, Кіпр, Кувейт, ОАЕ, Мексіка, Тайланд, Оман 

СRТ4 Індія, Росія, Казахстан, Туреччина, Туніс, Марокко, Індонезія, Панама, Єгипет, Маврікій, 
Йорданія, Філіпіни 

СRТ5 Білорусь, Пакистан, Сирія, Ліван, Нігерія, В’єтнам, Кенія, Алжир, Ямайка,  
Боснія і Герцоговина, Україна, Домініканська Республіка, Гана 

В першу групу з індексом СRТ1 входять найбільш розвинути країни з низьким рівнем ризику. По мірі зростання політичної та еко-номічної нестабільності номер індексу збіль-шується. Україна за показником СRТ нале-жить до 5-і групи, в яку входять країни з най-вищим індексом СRТ, що свідчить про підви-щену ризикованість суб’єктів господарюван-ня в області ЗЕД. Для підприємств Миколаївської області, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, ризики країн – партнерів додані в таблиці 3. Підвищений ризик країни мають такі відомі підприємства, як ДП «Зоря-Маршпроект», ПАТ «Лакталіс», СП ТОВ «Нібулон». Для Російської Федерації – основного пар-тнера підприємств області, розрахований та-кож Індекс конкурентоспроможності (IMD Growth Competitiveness Index 2007) [5], який складає 43. Індекс непрозорості економіки (Price Waterhouse Coopers’Opacity Index), який включає характеристики за категоріями: ко-рупція, закон, економіка, ведення розрахун-

ків, регулювання, Російська Федерація займає другу позицію поряд з країнами Венесуела, Еквадор, Індія, Турція тощо (індекс побудова-ний від найгіршого порядку речей до найсп-риятливішого). Вище наведені факти дають можливість говорити про високі ризики зов-нішньоекономічних операцій більшості підп-риємств Миколаївської області, оскільки Ро-сійська Федерація домінує як основний конт-рагент в області ЗЕД. Ризики країни є зовнішніми ризиками і відносяться до класу некерованих ризиків. Тому безальтернативними шляхами мініміза-ції ризиків країні є моніторинг та страхуван-ня. Це обумовлено тим, що в умовах сучасної глобалізованої економіки більшість процесів, що відбуваються у зовнішньому середовищі, є непрогнозованими. І єдиним засобом їх уник-нення є інтуїція осіб, які приймають рішення на підприємстві, заснована на їх багаторічно-му досвіді та даних постійного моніторингу макроекономічної та політичної ситуації на ринках країн-партнерів. 

ДЬОМІНА В. М., ОГІЕНКО О. В., КРАМАРЕНКО В. І. 
Ризики країн для підприємств Миколаївської області при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності 
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МІЖНАРОДНА ТА НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА 

Висновки і перспективи досліджень. Ризик країні з’являється внаслідок невизна-ченості у майбутньому змін політичних та економічних умов,які можуть вплинути на спроможність країни, корпорації, підприємст-ва відповідати за зобов’язаннями зовнішньо-го боргу. Підприємства Миколаївській області здійснюють зовнішньоекономічну діяльність з підприємствами, розташованими в різних країнах світу і ні в змозі уникнути ризику кра-їни. Оцінка ризиків країни згідно з методи-кою рейтинг-аналітичного центру Ambest по-казала, що найбільш суттєві ризики мають підприємства, які співпрацюють з Російської Федерацією [6]. Подальші дослідження слід продовжити в напрямку розробки механізмів запобігання ризиків країни, насамперед шляхом впрова-дження процедур страхування. 
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Таблиця  3 
Ризики країни для підприємств Миколаївської області 

Підприємства Країни-партнери CRT Характеристика групи 

ПАТ «Миколаївський суднобудівний 
завод «Океан»; 
ПАТ«Чорноморський суднобудівний 
завод»; 
ДП«Суднобудівний завод 
ім.61комунара»; 
ПАТ «Суднобудівний завод«Лиман»; 
ПАТ«Завод«Екватор» 

Австралія, Німеччина, 
Данія, Швейцарія, Фін-
ляндія, Франція, Нідер-
ланди, США, Норвегія, 
Канада, Велика Британія, 
Росія 

CRT1 Передбачуване та прозоре 
середовище, правова система 
та інфраструктура бізнесу, 
добре розвинута фінансова 
система, розвинена галузь 
страхування 

ТОВ«Миколаївський глиноземний за-
вод»; 
Виробничо-торгова фірма «Велам» 

Італія, ,Словенія, Тай-
вань, Бельгія, Іспанія, 
Росія 

CRT2 Передбачуване та прозоре 
середовище, правова система 
та інфраструктура бізнесу, 
достатньо розвинена фінансо-
ва система, розвинена галузь 
страхування 

ПАТ «Первомайський молочноконсерв-
ний комбінат»; 
ПАТ «Санта Україна» 

Ізраїль, Китай, Польща, 
Кіпр, Кувейт 

CRT3 Розвинене політичне, правове 
та бізнес — середовище, доста-
тньо розвинена галузь стра-
хування та фінансова система 

ПАТ «Конвеєрмарш»; 
ПАТ«Миколаївський машинобудівний 
завод»; 
ДП«Зоря-«Маршпроект»; 
ПАТ «Інгул»; 
ПАТ «Лакталіс» 

Індія, Росія, Казахстан, 
Туреччина, Туніс, Марок-
ко, Індонезія 

CRT4 Достатньо непередбачуване та 
непрозоре політичне середо-
вище, недостатньо розвинена 
фінансова система з ринком 
капіталу, що формується 

ПАТ Завод «Фрегат»; 
ТДВ«Первомайськ- дизельмарш»; 
ТОВ СП «Нібулон» 

Білорусь, Пакистан, 
Сирія, Ліван, Нігерія, 
В’єтнам, Кенія 

CRT5 Непередбачуване і непрозоре 
політичне, правове та бізнес 
середовище з обмеженим рин-
ком капіталу 
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COUNTRIES RISKS FOR THE MYKOLAIV REGION E 
NTERPRISES AT INTERNATIONAL TRADE 

Considered the essence of country risks, methods of analysis and evaluation. Classification defined and mac-
roeconomic factors and political risks. Investigated the risks of partner countries enterprises Mykolaiv region. 
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 УДК 339.992(477.8) 
О. С. КВАША м. Миколаїв 
ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ  
З КРАЇНАМИ ЄС:ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ  

КАРПАТСЬКОГО ЄВРОРЕГІОНУ 
 
В статті проаналізовано сучасний стан співпраці між Україною та країнами Європейського Союзу в 

рамках створеного ними Карпатського Єврорегіону, визначено проблеми, що заважають успішній взаємо-
дії та вказано на перспективи подальшого розвитку, як форми транскордонного співробітництва. 

Ключові слова: Транскордонне співробітництво, Карпатський Єврорегіон, Євросоюз, транскордон-
ні програми, індикативні асигнування. 

Постановка проблеми. Реалізуючи про-граму євроінтеграції Україна намагається че-рез відповідну систему інституцій адаптувати передовий світовий досвід, вийти на сучасні стандарти суспільно-економічного розвитку. Це можна здійснити через різні форми співро-бітництва із зарубіжними партнерами. Одна із форм такої співпраці – транскордонне спів-робітництво. Україна має дуже вдале геополі-тичне розташування та найдовший сухопут-ний зовнішній кордон серед європейських країн. Такі обставини відкривають для Украї-ни широкі можливості в сфері міжнародної економічної інтеграції, зокрема у прикордон-них територіях. Саме тому, Україна реалізову-ючи курс на європейську інтеграцію активно залучається до різноманітних форм співробіт-

ництва як з Європейським Союзом, так і з кра-їнами, які входять до складу ЄС і використо-вує такий євроінтеграційний інструмент, як транскордонне співробітництво. 
Аналіз останніх досліджень і публіка-

цій. Проблеми транскордонного співробітни-цтва України досліджували вітчизняні науко-вці та фахівці. Вони знайшли відбиток у чис-ленних публікаціях таких авторів, як В. Симо-ненко, Я. Верменич, Н. Мікула, П. Костінен, Ж. Кложнік, М. Долішній, О. Мрінська та ін. Саме ці фахівці займаються дослідженням різних вимірів транскордонного міжрегіонального співробітництва. Але залишається ще ряд пи-тань, які потребують вирішення: поряд із по-зитивними моментами створення та розбудо-ви транскордонної співпраці, існування про-

КВАША О. С.  
Транскордонне співробітництво України з країнами ЄС: проблеми та перспективи Карпатського євро регіону 


