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ВСТУП 

 

 

Невирішені соціальні та економічні проблеми на сучасному 

етапі розвитку національного господарства України, підсилені 

різко негативними та гострими наслідками військової і 

політичної нестабільності, супроводжуються глибокими 

соціально-економічними протиріччями і загостренням 

масштабних соціальних та економічних загроз, що негативно 

позначається на системі економічної безпеки України. 

Відновлення докризових темпів економічного зростання, 

забезпечення інклюзивного типу розвитку економіки та 

підвищення рівня якості життя в Україні об’єктивно пов’язані зі 

зміцненням конкурентоспроможності національного 

господарства як передумови нарощування обсягів виробництва, 

розвитку внутрішнього ринку, зміцнення експортного потенціалу 

тощо. 

Цей шлях безальтернативний. Водночас, в ході формування 

та реалізації ефективної державної політики забезпечення 

конкурентоспроможності національного господарства 

України важливо не лише досягти генеральної мети, але й 

забезпечити системні синергічні ефекти у вигляді 

нівелювання критично гострих для економічної безпеки держави 

ризиків і загроз, системних структурних змін, реалізації 

інституційних реформ, що в підсумку закладе довгострокові 

засади сталого системного зростання і високого рівня 

економічної стійкості вітчизняної соціально-економічної системи 

в середньо і довгостроковій перспективі. 

Усе це актуалізує проблему обґрунтування прикладних 

механізмів та функціонально-структурних інструментів 

забезпечення конкурентоспроможності національної економіки в 

умовах сучасних загроз економічної безпеки як мети 

дослідження. 

Об’єктом у монографії визначено процес посилення 

конкурентоспроможності економіки в системі зміцнення 

економічної безпеки держави. Предметом – прикладні механізми 
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та функціонально-структурні інструменти державної політики 

забезпечення конкурентоспроможності економіки України в 

умовах дії сучасних ризиків і загроз економічної безпеки. 

Вагомою методологічною особливістю дослідження 

слугує функціонально-структурний аспект як поєднання 

функціональних і структурних характеристик в системі 

національного господарства, зміни в яких, власне, й є критеріями 

успіху державної політики щодо зміцнення конкуренто-

спроможності та формування базису економічної безпеки 

національного господарства України. 

Передусім йдеться про такі функціональні сфери, як 

макроекономіка, виробничий сектор, фінанси, інвестиції та 

інновації, інформаційні технології, зовнішньоекономічна 

діяльність, інтелектуально-кадровий потенціал, а також 

структурні зміни у сферах підприємництва, легалізації, 

імпортозаміщення, інноваційно-технологічної конкуренто-

спроможності, фінансово-ресурсного забезпечення. 

У відповідності до охарактеризованої логіки сформовані 

структурні частини монографічного дослідження. Зокрема, у 

першому розділі – Стратегічні орієнтири зміцнення 

конкурентоспроможності та забезпечення економічної 

безпеки підприємницького сектора економіки України – 

показано роль цього сектора економіки в процесах забезпечення 

конкурентоспроможності і економічної безпеки національного 

господарства; обґрунтовані стратегічні пріоритети формування 

системи економічної безпеки підприємництва; сформовано 

сучасний інституціональний базис забезпечення економічної 

безпеки підприємницького сектора економіки та визначені 

організаційні засоби державної політики зміцнення 

конкурентоспроможності підприємництва. 

У другому розділі – Механізми реалізації грошово-

кредитної політики в контексті розігріву економіки України 

та стимулювання її розвитку і забезпечення 

конкурентоспроможності – розроблено інституційно-правовий 

та організаційно-економічний механізми реалізації грошово-

кредитної політики держави в руслі стимулювання нарощування 
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темпів економічного зростання; визначені шляхи удосконалення 

параметрів функціонування грошово-кредитного сектору 

держави, а також інструменти детінізації грошово-кредитних 

відносин; визначені засоби протидії викликам глобалізації у 

грошово-кредитній системі нашої держави. 

У третьому розділі – Механізми та інструменти 

системної детінізації національної економіки України – 

розроблено організаційно-економічний механізм, впровадження 

якого в Україні орієнтоване на забезпечення детінізації 

економічних відносин у базових видах економічної діяльності; 

обґрунтовані стимули та інструменти регулювання, здатні 

забезпечити детінізацію вітчизняного бізнесу; розроблено 

інституційний механізм та визначені чинники детінізації 

вітчизняного ринку праці; сформовано антикорупційний 

механізм та ідентифіковані засоби детінізації відносин в 

соціальній сфері і системі державних послуг; визначені 

інструменти детінізації в контексті конвергенції економічного 

середовища України та ЄС. 

Однією з найбільш негативних та загрозливих для 

економічної безпеки України стала тенденція насичення в 

критично загрозливих масштабах внутрішнього ринку імпортною 

продукцією, в т. ч. на якій донедавна економіка держави 

спеціалізувалася та яку експортувала. Загрозами для структурно 

збалансованого розвитку внутрішнього ринку є й те, що 

проникнення імпорту стосується всіх регіонів держави, ключових 

видів економічної діяльності та галузей економіки. Це посилює 

ризики та загрози економічній безпеці України, зокрема в частині 

деформацій і диспропорцій функціонування внутрішнього ринку, 

зниження ефективності та уповільнення темпів нарощування 

внутрішнього виробництва, зменшення надходжень до бюджетів, 

сповільнення відтворювальних процесів, посилення залежності 

національної економіки від кон’юнктури зовнішніх ринків, 

зростання частки іноземного капіталу в економіці держави. 

Розробці елементів стратегії та функціональних інструментів 

політики імпортозаміщення в Україні присвячені результати 

дослідження висвітлені у четвертому розділі монографії – 
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Стратегування та функціональні інструменти політики 

імпортозаміщення і зміцнення економічної безпеки 

національного господарства України. 

П’ятий розділ монографії – Інституційні механізми 

забезпечення інноваційної компоненти конкуренто-

спроможності економіки України – містить результати 

дослідження і розробки нового підходу до зміцнення ключової 

компоненти конкурентоспроможності економіки – інноваційної. 

Ситуація ускладнюється не лише зниженням інноваційної 

активності, а й послабленням інноваційної безпеки України, що 

проявляється у зменшенні частки використовуваних технологій 

найвищих технологічних укладів, руйнуванні інноваційної 

інфраструктури та втраті зв’язків суб’єктів господарювання і 

науково-дослідних структур, низькому рівні впровадження 

інновацій у техніко-технологічні процеси видів економічної 

діяльності та галузей, на яких спеціалізується національна 

економіка. Це посилює актуальність застосування в Україні 

більш комплексного підходу з базуванням на впровадженні 

системи інституційних (інституційно-правових, інституційно-

економічних, інституційно-організаційних) механізмів, здатних 

забезпечити відновлення інноваційної активності та покращити 

головні параметри інноваційної безпеки держави.  

На сьогодні системною перешкодою розвитку вітчизняного 

підприємницького сектора залишається високий рівень 

трансакційних витрат. Натомість, необхідною передумовою 

розвитку економіки України є належна конкурентоспроможність 

її економічних агентів. Зміни соціально-психологічних, 

організаційно-професійних, ресурсних, фінансово-економічних 

умов започаткування та здійснення підприємницької діяльності 

не підкріплені адекватним інституційним базисом призвели до 

утворення недостатньо сприятливого економіко-правового 

середовища підприємництва з високим рівнем не лише 

виробничих, але й витрат взаємодії суб’єктів економіки. 

Незавершеність розвитку ринкових інститутів актуалізує 

проблему ефективного управління трансакційними витратами 

суб’єктів підприємництва та мінімізації негативних наслідків їх 
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впливу – тінізації і криміналізації економіки, корупції, 

недостатності соціальної, екологічної та інших складників 

безпеки соціально-економічної системи. Саме тому шостий 

розділ монографії визначено як – Механізм оптимізації 

трансакційних витрат у підприємницькому секторі 

національної економіки. 

По мірі глобалізації світової економіки, у т. ч. через активне 

застосування інформаційних та інтернет-технологій, їх 

інтеграцію у всі, без виключення, сфери суспільного життя, все 

більше актуалізується важливість становлення і розвитку 

потужного та ефективного національного сектору інформаційних 

технологій. Від цього залежать важливі передумови економічної 

безпеки держави, що проявляється в такому: попит на 

інформаційно-комунікаційні технології у світі стрімко зростає, їх 

ринок є практично не обмеженим, а сектор інформаційних 

технологій України має високий потенціал розвитку і 

забезпечення, таким чином, значної частини валового 

національного доходу, зайнятості населення, розвитку суміжних 

видів економічної діяльності; інформаційні технології слугують 

інструментом та засобом, що використовується державою у сфері 

гарантування національної та економічної безпеки, зокрема в 

інформаційно-технологічній сфері; результати функціонування 

сектору інформаційних технологій можуть впроваджуватися у 

всіх галузях економіки, забезпечуючи вищу інноваційність їх 

функціонування та кінцевого продукту, а також зміцнення 

конкурентоспроможності національного господарства. Зазначені 

аспекти розкриті у сьомому розділі монографії – Пріоритети та 

інструменти організаційно-економічного механізму зміцнення 

економічної безпеки сектору інформаційних технологій як 

основи цифровізації економіки України. 
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РОЗДІЛ 1 

СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ЗМІЦНЕННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО 

СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 

1.1 Стратегічні пріоритети розвитку системи економічної 

безпеки підприємництва 

 

Ефективність державної політики у тій чи іншій сфері 

значною мірою залежить від рівня її планування та 

програмування. Це передбачає розробку та в подальшому 

реалізацію відповідних державних документів стратегічного і 

тактичного характеру, які містять перелік економічних та 

адміністративних заходів державного регулювання економіки. 

Інструментом державної політики сприяння розвитку 

підприємництва в Україні є програми його підтримки 

(національна, регіональні та місцеві), які приймаються на 

обмежений термін. У них зазначається, що заплановані заходи є 

реальними, скоригованими на рівень розвитку економіки і 

забезпечені ресурсами, а результати – обчислюваними та 

контрольованими, що відповідає практиці економічно 

розвинених країн. Ці принципи відіграють ідеологічну функцію – 

доводять, що дії держави спрямовано на досягнення суспільно 

корисного результату, а також забезпечують ефективність 

програмних заходів, тобто ефективність використання 

суспільного ресурсу – бюджету держави 1. 

Крім того, певні стратегічні засади розвитку підприємництва 

(зокрема малого) в Україні закладено у нормативно-правовій базі 

його функціонування. Проте доцільно зазначити, що з періоду 

незалежності України і сьогодні ще не забезпечено високої 

ефективності як стратегічного, так і тактичного планування 

розвитку підприємництва, а його показники в Україні ще не 

досягли рівня розвинених держав (йдеться насамперед про 

                                                           
1
 Ляпіна К. М., Ляпін Д. В. Опитування бізнес-асоціацій. «Бізнес-клімат в Україні : сучасний стан та 

перспективи». Пріоритети розвитку бізнесу та програми політичних партій : матеріали круглого столу 

(м. Донецьк, 20 лютого 2006 р.). Донецьк : Інститут конкурентного суспільства, 2006. С. 3. 
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показники кількості діючих, новостворюваних підприємств, їх 

життєздатність протягом тривалого періоду часу, ефективність 

використання ресурсного потенціалу та практично про усі 

соціальні показники бізнесу), а рівень економічної безпеки 

підприємництва є низьким. 

Лише у 2000 р. було прийнято Закон України «Про 

національну програму сприяння розвитку малого підприємництва 

в Україні» та затверджено «Заходи щодо реалізації Національної 

програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні» 2. 

Не зважаючи на загальнодержавне визнання ролі 

підприємництва, яку воно відіграє у забезпеченні соціально-

економічного розвитку держави та її регіонів, існуюча в Україні 

політика державного регулювання підприємництва певною мірою 

носить декларативний характер, а практика її реалізації 

характеризується окремими, не пов’язаними в єдину систему 

непослідовними заходами, які не визначають критичним чином 

розвиток цього сектора економіки та забезпечення економічної 

безпеки підприємницької діяльності в державі загалом. 

Необхідно зазначити, що в Україні лише протягом останніх 

років спостерігається, що центральні органи державного 

управління звертають увагу на проблеми забезпечення 

економічної безпеки держави. Проте ще на неналежному рівні 

державні службовці вищого рівня усвідомлюють системотворчу 

роль економічної безпеки підприємництва у її зміцненні. 

Відповідно в Україні не прийнято жодного програмного 

документа стратегічного характеру у сфері економічної безпеки 

підприємництва. Це не відповідає практиці економічно 

розвинених держав, в яких підприємництво (особливо мале) є не 

тільки об’єктом державної політики, але розглядається як чинник 

національної безпеки. Більшість заходів, які щорічно плануються 

та реалізуються в Україні в межах програм підтримки малого 

підприємництва, спрямовані на поліпшення економіко-правового 

середовища щодо ведення підприємницької діяльності. Саме це 

обумовлює необхідність проведення аналізу цих програм, крім 

іншого, з метою забезпечення програмування економічної 

                                                           
2
 Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні : Закон України № 2157-III 

від 21.12.2000 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2157-14. 
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безпеки підприємництва в Україні. Важливо зазначити позитивні 

аспекти практики цієї роботи, які полягають в такому:  

- програмування підпорядковується єдиній чітко 

сформованій меті – створенню належних умов для реалізації 

конституційного права на підприємницьку діяльність та 

підвищення добробуту громадян України шляхом залучення 

населення до підприємницької діяльності, а також передбачає 

очікувані результати – прискорення розвитку малого 

підприємництва, використання його потенційних можливостей, 

перетворення його на дієвий механізм розв’язання економічних і 

соціальних проблем, сприяння структурній перебудові економіки, 

забезпечення стійкої тенденції до зростання важливих кількісних 

показників розвитку підприємництва в Україні, зміцнення 

економічної бази регіонів, реалізацію позитивного впливу на 

вирішення проблем безробіття, насичення вітчизняного ринку 

товарами та послугами. Позитивно, що зазначена мета і завдання 

вітчизняного програмування розвитку підприємництва 

відповідають більшості базових принципів формування 

середовища, економічно безпечного та сприятливого щодо 

здійснення підприємницької діяльності; 

- принципи програмування відповідають аспектам 

системного підходу, оскільки заходи розробляються та 

реалізуються постійно, на всіх рівнях ієрархії управління 

економікою (центральному, регіональному та місцевому) згідно з 

єдиною затвердженою методикою розробки 3, а також під 

моніторингом спеціально уповноваженого центрального органу 

виконавчої влади – Державної регуляторної служби України, яка 

координує діяльність центральних і місцевих органів виконавчої 

влади, пов’язану з розробкою та реалізацією заходів програм, 

здійснює їх перевірку на предмет відповідності принципам 

законодавства України у сфері регуляторної політики, а також 

звітує Кабінету Міністрів України про хід виконання тактичних 

заходів з розвитку підприємництва; 

- концептуальні засади програмування закріплені на 

законодавчому рівні – у Законі України «Про Національну 

                                                           
3
 Методичні рекомендації щодо формування і реалізації регіональних програм розвитку малого 

підприємництва. Київ : Держкомпідприємництво України, Мінекономіки України, 2000. 24 с. 
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програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні» та 

щорічних розпорядженнях Кабінету Міністрів України про 

відповідний план заходів у межах програми та обсяги його 

фінансування 4. Згідно з цими нормативно-правовими актами 

забезпечується комплексність стратегічного програмування 

підтримки підприємництва та його відповідність комплексу 

заходів, спрямованих на реалізацію державної політики розвитку 

малого підприємництва відповідно до чітко закріплених шести 

розділів програми: 

1) стан розвитку малого підприємництва (містить щорічний 

аналіз факторів, які гальмують створення та функціонування 

суб’єктів малого бізнесу); як правило, до них щорічно відносять: 

відсутність чіткої державної політики щодо малого 

підприємництва; посилення адміністративних бар’єрів; наявність 

недоліків механізму фінансово-кредитної підтримки; значний 

податковий тиск та недосконалу систему звітності; невпевненість 

у стабільності умов бізнесу; втручання органів державної влади в 

діяльність малих підприємств; 

2) мета і основні завдання програми, які зводяться до 

створення умов для реалізації права на підприємницьку 

діяльність задля підвищення добробуту громадян України; 

3) основні напрями програми, які визначають перелік 

заходів, що можуть бути реалізованими в її межах: 

удосконалення нормативно-правової бази; формування єдиної 

державної регуляторної політики; активізація фінансово-

кредитної і інвестиційної підтримки; створення інфраструктури 

та провадження регіональної політики сприяння розвитку малого 

підприємництва; 

4) фінансове забезпечення програми, яке реалізується через 

Український фонд підтримки підприємництва, Державний 

інноваційний фонд, Український державний фонд підтримки 

селянських фермерських господарств, Національну агенцію 

України з реконструкції і розвитку та їх регіональні і місцеві 

представництва; 

                                                           
4
 Про затвердження Плану заходів з виконання у 2007 році Національної програми сприяння розвитку малого 

підприємництва в Україні : Розпорядження Кабінету Міністрів України № 28-р від 31.01.2007 р. URL : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/28-2007-р. 
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5) організація і контроль за виконанням програми; 

6) реалізація програми і очікувані результати; 

- законодавчо закріплено та фізично сформовано мережу 

державних фондів підтримки підприємництва, які здійснюють 

фінансове забезпечення реалізації державної політики у сфері 

малого підприємництва. 

Разом з тим доцільно визнати, що вітчизняна система 

стратегічного планування розвитку підприємництва 

характеризується значними недоліками (у контексті зміцнення 

економічної безпеки підприємництва в Україні) (рис. 1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1.1. Недоліки стратегічного програмування державної політики 

забезпечення економічної безпеки підприємництва 

Недоліки стратегічного програмування державної політики забезпечення 

економічної безпеки підприємництва в Україні 

Програми підтримки підприємництва в Україні стосуються лише сектора МСП 

та не передбачають нормативно-методичного забезпечення розвитку інших 

секторів підприємництва (в т.ч. у територіально-секторальному аспекті, у 

реальному секторі економіки, у галузях із значною доданою вартістю), не формують 

цілісної системи економічної безпеки підприємництва, що проявляється як у 

недостатніх інтересах органів державного управління щодо розвитку підприємництва, 

а також у існуванні неадекватної системи статистичного спостереження за ним 

Відсутня належна спадковість програм (які не є навіть елементом середньо-

строкового прогнозування), низькою є якість роботи з визначення стратегічних 

цілей, спостерігається нечіткість їх формулювання, що перешкоджає поставити їм у 

відповідність систему адекватних кількісних показників-вимірників; пріоритетні 

задачі не підпорядковуються основним цілям підтримки підприємництва, що 

пояснюється відсутністю строгої ієрархії в системі цілей 

Усталений перелік кількісних індикаторів оцінки результативності програмних 

заходів є об’єктивно неповним, оскільки практично за кожним з напрямів не 

забезпечений належними статистичними даними, не містить аналізу показників-

дестимуляторів розвитку і безпеки підприємництва 

Обсяги фінансування програм підтримки підприємництва в Україні не є 

науково та/чи ресурсно обґрунтованими, змінюються хаотично як на 

центральному, так і регіональному та місцевому рівнях 

Механізм державного програмування розвитку підприємництва не базується на 

належному моніторингу цього процесу (зокрема на предмет відстеження 

ефективності заходів та витрат на їх реалізацію) 
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По-перше, програми підтримки підприємництва стосуються 

сектора малого і середнього бізнесу, а, отже, не передбачають 

будь-яких стратегічних планових заходів розвитку усіх секторів 

підприємництва, в т. ч. у територіально-секторальному аспекті, у 

реальному секторі економіки, у галузях із значною доданою 

вартістю, формування раціональної галузевої структури 

економіки (причому не лише у контексті відсоткового 

співвідношення обсягів виробництва і реалізації продукції за 

галузями економіки, але й співвідношення елементів складу 

соціально-економічної системи); засвідчують відсутність цілісної 

концепції державної підтримки підприємництва в державі.  

Це виявляється як у відсутності чітких інтересів органів 

державного управління щодо розвитку підприємництва (у т. ч. 

малого), а також в існуванні неадекватної системи статистичного 

спостереження за ним, що перешкоджає належному 

прогнозуванню та розробці ефективних регуляторних засобів 

(наприклад, незважаючи на значне збільшення кількості фізичних 

осіб суб’єктів підприємницької діяльності, лише починаючи з 

2007 р. окремі важливі показники розвитку цього сектора 

економіки внесено до державного статистичного спостереження). 

По-друге, відсутня належна спадковість програм, які не є 

навіть елементом середньострокового прогнозування (оскільки 

розробляються лише на один рік), низькою є якість роботи з 

визначення стратегічних цілей, спостерігається нечіткість їх 

формулювання, що перешкоджає поставити їм у відповідність 

систему адекватних кількісних показників-вимірників рівня 

досягнення цілей; пріоритетні завдання не підпорядковуються 

основній меті підтримки підприємництва, що пояснюється 

відсутністю строгої ієрархії в системі цілей. 

По-третє, усталений перелік кількісних індикаторів для 

оцінки результативності програмних заходів (кількість діючих 

малих підприємств на одну тисячу осіб наявного населення; 

чисельність працівників на малих підприємствах та кількість 

створених нових робочих місць; кількість підприємців – фізичних 

осіб; кількість фермерських господарств; частка малих 

підприємств у загальних обсягах реалізації продукції (послуг); 

кількість об’єктів інфраструктури бізнесу; кількість осіб, які 
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отримали допомогу та/чи пройшли підготовку у центрах 

зайнятості) є неповноцінним, оскільки практично за кожним з 

напрямів підтримки не є забезпеченим належними статистичними 

даними для розрахунку цільових індикаторів, відображає лише 

кількісні показники, не містить аналізу показників-

дестимуляторів розвитку підприємництва (наприклад, кількість 

підприємств, що припинили діяльність та/чи не мали обсягів 

реалізації; частка осіб, які пройшли підготовку та/чи 

перепідготовку у центрах зайнятості, але не здійснюють 

підприємницької діяльності; обсяги цільового державного 

фінансування через мережу центрів зайнятості у розрахунку на 

одне підприємство, яке започаткувало та успішно здійснює 

діяльність та показники, які відображають структурні зміни 

економіки та ін.). 

По-четверте, обсяги фінансування програм підтримки 

підприємництва в Україні не є науково та/чи ресурсно 

обґрунтованими, змінюються хаотично як на центральному, так і 

на регіональному та місцевому рівнях; фінансування заходів 

підтримки підприємництва, яке виділяється з місцевих бюджетів, 

часто є меншим, ніж витрати на виплату середньорічної 

заробітної плати одного працівника.  

Варто зазначити, що цей недолік стратегічного планування 

розвитку підприємництва є характерним не лише для України, а й 

для інших держав колишнього Радянського Союзу, які 

перебувають сьогодні у більш-менш рівних умовах 

сформованості підприємницького середовища. Так, у Росії 

прийнято Постанову уряду «Про умови та порядок надання 

засобів федерального бюджету, передбачених на державну 

підтримку малого підприємництва, включаючи 

сільськогосподарські (фермерські) господарства» 5. Цей 

нормативно-правовий акт є спробою визначення чітких меж 

обсягів фінансових ресурсів на реалізацію заходів підтримки 

підприємництва. Він зорієнтований на принцип конкурсного 

відбору проектів та їх наступне зведення за регіонами для 

визначення загальної вартості заявки. Крім того, у цій країні 

                                                           
5
 Демидов А. В. Развитие системы государственной поддержки малого предпринимательства в современных 

условиях : автореф. дис. … канд. экон. наук. Москва : РАГС, 2007. С. 13-15. 
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розроблено методику, яка передбачає систему квот та критеріїв 

розподілу державних фінансових ресурсів для підтримки малого 

підприємництва у регіонах, а також як дискваліфікаційні критерії 

(ефективність політики державного регулювання підприємництва 

у регіоні; рівень фінансової забезпеченості регіону; наявність 

бюджетної заборгованості регіону), так і критерії пріоритетності 

надання фінансових ресурсів (у вигляді інтегральних оцінок рівня 

розвитку підприємництва). Вважаємо необхідним здійснювати 

подальше удосконалення вітчизняної системи фінансування 

заходів підтримки підприємництва (а також закріплення 

відповідних змін у вітчизняному законодавстві) саме у цьому 

напрямі. Разом з тим в Україні необхідно передбачити чітку 

квоту щодо обсягів фінансових ресурсів, які мають виділятись з 

бюджетів усіх рівнів. Вона може коригуватись (у бік зменшення) 

через дискваліфікаційні критерії передусім низькі чи незадовільні 

значення показників інтегральної оцінки ефективності заходів 

органів державного управління у напрямі підвищення рівня 

економічної безпеки підприємництва у регіонах та на 

субрегіональному рівні.  

По-п’яте, механізм державного програмування не 

передбачає належного моніторингу цього процесу (зокрема, 

відстеження ефективності заходів та витрат на їх реалізацію), 

практично відсутнє обґрунтування сукупності показників 

моніторингу результатів реалізації програмних заходів. З метою 

запровадження ефективного моніторингу економічної безпеки 

підприємництва в Україні доцільною є класифікація його систем 

з урахуванням різноманітності аспектів, які є суттєвими з огляду 

на завдання державного регулювання та підтримки 

підприємництва: нормативно-правової бази; рівня розвитку 

підприємництва; досягнення мети програм підтримки та 

забезпечення економічної безпеки підприємництва з позицій 

бюджетування, орієнтованого на кінцевий результат; впливу 

окремих цільових заходів на ефективність функціонування та 

рівень економічної безпеки суб’єктів підприємницької діяльності; 

системного ефекту від реалізації програми підтримки. 

Наведене доводить, що вітчизняне програмування розвитку 

підприємництва не лише не в змозі увібрати в себе функцію 
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забезпечення економічної безпеки підприємництва, а й саме 

характеризується значними недоліками, які в поєднанні з 

системними перешкодами розвитку підприємництва не 

дозволяють сформувати належне економічне та правове бізнес-

середовище. Враховуючи значну взаємообумовленість (визнану 

на вищому рівні державного управління) економічної безпеки 

підприємництва та соціально-економічного розвитку держави, 

гарантування її економічної безпеки, добробуту громадян 6, 

доцільно започаткувати практику розробки і реалізації заходів 

Національної програми забезпечення економічної безпеки 

підприємництва в Україні. Заходи цієї програми мають 

ґрунтуватись на затвердженій Стратегії, а імплементація цього 

стратегічного програмного документа у вітчизняну систему 

програмування державної соціально-економічної політики може 

бути здійснена за такими напрямами: 

1) прийняття та реалізація окремої загальнодержавної 

програми (яка може реалізовуватись центральними органами 

державного управління, а фінансові ресурси на конкурсних 

засадах рівномірно або за погодженим принципом розподілятись 

за регіонами країни або передбачати розробку і реалізацію 

регіональних та місцевих програм); 

2) прийняття та реалізація загальнодержавної програми, в 

межах якої програма сприяння розвитку сектора малого 

підприємництва буде представлена окремим розділом; 

3) внесення заходів із забезпечення економічної безпеки 

підприємництва до програм соціально-економічного розвитку 

держави або програм в межах реалізації Стратегії національної 

безпеки України 7. Останнє передбачає внесення або окремих 

індикаторів чи інтегрального показника рівня економічної 

безпеки підприємництва до методики оцінки економічної безпеки 

України 8. 

Відповідно до теоретико-методологічних засад економічної 

                                                           
6
 Про концепцію вдосконалення державного регулювання господарської діяльності : указ Президента України 

№ 816/2007 від 03.09.2007 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/816/2007. 
7
 Про Стратегію національної безпеки України Україна : указ Президента України № 287/2015 від 06.05.2015 р. 

URL : https://www.president.gov.ua/documents/2872015-19070. 
8
 Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України : наказ Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України № 1277 від 29.10.2013 р. URL : https://zakon.rada. 

gov.ua/rada/show/v1277731-13. 
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безпеки підприємництва метою стратегії її забезпечення варто 

визначити забезпечення економічної безпеки підприємництва 

створення належних передумов започаткування та здійснення 

підприємницької діяльності, збереження високого рівня 

захищеності підприємницького сектора національної економіки 

від екзогенних та ендогенних загроз, посилення ролі суб’єктів 

підприємництва в мінімізації економічних загроз безпеки 

держави, забезпеченні інноваційного типу розвитку економіки та 

посиленні конкурентоспроможності держави. Досягнення цього є 

можливим за рахунок реалізації державної політики забезпечення 

економічної безпеки підприємництва, яка передбачає формування 

сприятливих макроекономічних засад здійснення 

підприємницької діяльності, розвиток фінансової бази 

підприємництва, його інноваційно-інвестиційного потенціалу, 

експортних можливостей, виробничої бази та ін. Відповідно до 

цього мають бути визнані принципи, пріоритетні завдання та 

механізми забезпечення інтересів життєздатності підприємництва 

від зовнішніх та внутрішніх загроз. 

Наголосимо, що правовою основою розробки і реалізації 

стратегії забезпечення економічної безпеки підприємництва в 

Україні є Конституція України, нормативно-правова база у сфері 

національної економічної безпеки, а також нормативно-правові 

акти, які визначають засади функціонування і розвитку 

підприємництва, доповнені Указом Президента України про 

стратегію економічної безпеки підприємництва та відповідними 

програмними документами стратегічного і тактичного характеру. 

У сукупності зазначені нормативно-правові акти сформують 

засади державної політики зміцнення економічної безпеки 

підприємництва в Україні. Важливими аспектами цієї політики 

виокремимо: поступове усунення адміністративних методів 

державного регулювання підприємництва; нівелювання джерел 

зовнішніх загроз для підприємництва (зокрема зумовлених 

існуванням проявів криміналізації, тінізації та інших дій на 

основі порушень законодавства, передусім кримінального); 

посилення принципів ринкового саморегулювання та обмеження 

функцій держави через: формування інфраструктури, розвиток 

середнього класу, реалізацію підприємницького потенціалу та 
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забезпечення економічної безпеки підприємництва; гарантування 

прав і інтересів підприємців; відповідальні за неадекватну 

макроекономічну політику; забезпечення умов розвитку довіри 

до формальних інститутів, посилення ролі інституційної та 

колективної довіри, формування реальної єдності ринкового 

простору в масштабах країни із множини вузьких локальних 

ринків; здійснення через виробництво та відтворення правил і 

законів достатнього впливу на склад, структуру, економічні 

стратегії та поведінські стереотипи підприємництва. 

Одночасно вважаємо, що до принципів державної політики у 

сфері забезпечення економічної безпеки підприємництва варто 

віднести ті, дотримання яких у посттрансформаційний період 

розвитку вітчизняної економіки дозволить сформувати належне 

середовище для активізації участі населення у підприємницькій 

діяльності: усвідомлення економічної безпеки підприємництва 

визначальним складником безпеки держави; розвиток 

нормативно-методичної бази безпеки підприємництва; 

демонополізація суспільно-економічного життя; соціальна 

відповідальність підприємств; вирівнення засад конкуренції 

суб’єктів ринку, в т. ч. у сферах економіки з різним рівнем 

привабливості (рентабельності); підвищення рівня прозорості 

відносин на зрізі «влада-бізнес»; створення стимулів до інновацій 

та ефективного використання ресурсного забезпечення, 

перевищення темпів зростання інвестицій над збільшенням 

обсягів споживання; адаптація суб’єктів підприємництва до 

конкурентної боротьби в умовах глобалізації світової економіки 

та сприяння розвитку їх експортного потенціалу; удосконалення 

галузевої структури економіки 9. 

Водночас цей перелік можна доповнити такими важливими 

принципами політики (стратегії) економічної безпеки 

підприємництва як гарантування конституційного права 

громадян на здійснення підприємницької діяльності (враховуючи 

рівний доступ та рівні умови ведення підприємницької 

діяльності); підвищення показників якості життя населення до 

середнього рівня розвинених держав; відповідність принципам 

                                                           
9
 Волошин В. І. Пріоритети та методи забезпечення економічної безпеки малого і середнього підприємництва : 

дис. ... канд. екон. наук. Львів : ІРД НАН України, 2008. С. 33-37. 
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національної економічної безпеки (у контексті формування 

раціональної структури економіки, передусім в аспекті 

«виробництво – розподіл – споживання»); зміцнення 

конкурентоспроможності та життєздатності підприємництва; 

зниження рівня прямого державного втручання у господарську 

діяльність підприємств з одночасним гарантуванням права 

власності, створення об’єктивної судової системи і правового 

захисту інтересів суб’єктів підприємницької діяльності. 

Додамо, що головними функціями державної політики у 

сфері забезпечення економічної безпеки підприємництва 

доцільно насамперед визначити захист інтересів суб’єктів цієї 

системи (якими є підприємства, громадяни та держава), їх сталий 

соціальний та економічний розвиток, включаючи структурно 

збалансований розвиток економіки. Водночас як засоби 

забезпечення політики можуть застосовуватись: нормативно-

правові акти; заходи соціально-психологічного, інформаційно-

роз’яснювального; організаційно-інституційного характеру 

(враховуючи оперативний фізичний захист); регуляторна, 

податкова, фінансово-кредитна, інноваційно-інвестиційна 

політика; системи управління економічною безпекою на різних 

рівнях ієрархії управління. Щодо форм фінансування діяльності з 

реалізації заходів, спрямованих на досягнення мети стратегії 

забезпечення економічної безпеки підприємництва в Україні, то 

це – як добровільне, так і обов’язкове страхування ризиків, 

формування резервних фондів, а також з огляду на гостроту 

проблематики цільові програми і заходи з моніторингу, 

прогнозування та усунення загроз економічній безпеці 

підприємництва на місцевому і центральному рівнях ієрархії 

управління економікою. 

До основних проблем (завдань стратегії), на подолання яких 

мають бути спрямовані заходи із забезпечення економічної 

безпеки підприємництва в Україні, віднесемо: критично низький 

показник рівня сприятливості економічного та правового 

підприємницького середовища, зокрема у рейтингах країн, які 

складаються провідними міжнародними економічними 

організаціями; низьке значення показника інтегральної оцінки 

більшості функціональних складників безпеки підприємництва та 
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незадовільні темпи їх поліпшення, погіршення значень 

макроекономічного, зовнішньоекономічного, інвестиційного, 

інноваційного функціональних складників; незадовільні 

показники фінансового стану та ефективності функціонування 

підприємств, використання ними ресурсного забезпечення; 

негативні тенденції щодо кількості діючих, новостворюваних та 

обсягів господарської діяльності підприємств; збільшення 

кількості кримінальних посягань, корупційних та 

дискримінаційних дій щодо підприємців і їх майна; низький 

рівень конкурентоспроможності підприємств та їх інноваційної 

активності. 

Для розв’язання цих проблем і усунення перешкод 

зміцнення економічної безпеки підприємництва в Україні та її 

регіонах найбільш доцільною є розробка та реалізація заходів за 

такими напрямами (у дужках вказано операційні завдання в 

межах відповідного напряму): 

1) розвиток інституціонального базису економічної безпеки 

підприємництва (для забезпечення зростання основних 

кількісних та якісних показників розвитку підприємництва; 

значне спрощення дозвільної та системи ліцензування; зниження 

рівня тінізації і монополізації економіки; усунення злочинних 

та/чи дискримінаційних дій щодо суб’єктів підприємництва); 

2) зміцнення фінансової безпеки підприємництва (розвиток 

системи фінансового сприяння суб’єктам підприємницької 

діяльності; зниження рівня податкового навантаження); 

3) розвиток експортного потенціалу вітчизняних суб’єктів 

підприємницької діяльності; 

4) поліпшення інвестиційного середовища підприємництва 

(підвищення рівня захищеності інтересів інвесторів; 

стимулювання інвестицій в основний капітал); 

5) забезпечення науково-технологічної компоненти 

підприємництва (модернізація техніко-технологічної бази 

підприємств; стимулювання інноваційної активності суб’єктів 

підприємництва; удосконалення системи захисту права власності 

та ін.); 

6) зміцнення виробничого складника економічної безпеки 

підприємництва (підвищення економічної ефективності 
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виробництва (зокрема у реальному секторі економіки) й 

використання ресурсів; зниження ресурсо- та енергомісткості 

виробництва; створення системи рівного доступу підприємств до 

господарських ресурсів, державних закупівель, комунального 

майна); 

7) посилення енергетичного складника безпеки 

підприємництва (підвищення рівня забезпеченості економіки 

паливно-енергетичними ресурсами; забезпечення високого рівня 

матеріально-технічної озброєності та збільшення обсягів 

інвестицій у вітчизняні підприємства паливно-енергетичного 

комплексу; зниження рівня енергоємності ВВП України); 

8) покращення екологічної безпеки підприємництва (суттєве 

збільшення частки впроваджених маловідходних та екологічно 

чистих технологій, а також рівня використання вторинних 

енергетичних ресурсів; оптимізація кількості та частки 

екологічних зборів у вартості товарної продукції; дотримання 

принципу належного відшкодування забруднення природного 

середовища внаслідок діяльності суб’єктів підприємництва). 

Відповідно до теоретичних узагальнень характеристик 

економічної безпеки підприємництва інституційно-системна 

модель забезпечення економічної безпеки підприємництва (SES) 

набуває вигляду: 
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де IB – рівень сформованості інституціонального базису економічної безпеки 

підприємництва; ED – кількість діючих підприємств на 1000 осіб населення; 

NB – відношення кількості новостворених підприємств до тих, що припинили 

діяльність; PE – частка прибуткових підприємств; SE – рівень тінізації 

економіки до ВВП; RS – коефіцієнт системного ризику підприємницької 
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діяльності; CE – кількість злочинних та/чи дискримінаційних (в т. ч. 

рейдерських) дій по відношенню до суб’єктів підприємницької діяльності; ME –

рівень монополізації (концентрації) економіки; TEC – середній термін 

створення нового підприємства; TL – середній термін отримання ліцензій та 

дозволів, реєстрації власності; 

F – рівень фінансової безпеки підприємництва; IL – рівень захищеності 

юридичних прав кредиторів і позичальників; CR – середній рівень відсоткової 

ставки за кредитами; KР – умовний середній загальний коефіцієнт ліквідності; 

KFS – умовний середній коефіцієнт фінансової незалежності; IR – рівень 

інфляції; EP – показник «щільності страхування»; IC – динаміка капіталізації 

підприємств; 

E – рівень реалізації експортного потенціалу підприємницького сектора 

економіки; KE – коефіцієнт відношення темпів росту експорту до темпів 

росту імпорту; TEХ – тривалість експортних операцій; EGDP – відношення 

обсягу експорту до ВВП; 

ІC – рівень сприятливості інвестиційного середовища; II – рівень захищеності 

інтересів інвесторів; AL – рівень зносу основних засобів; IA – відношення обсягу 

інвестицій до вартості основних засобів; INGDP – відношення чистого 

приросту прямих іноземних інвестицій до ВВП; 

STC – рівень інноваційної активності та забезпечення науково-технологічного 

складника економічної безпеки підприємництва; NPP – частка нових видів 

продукції (послуг); IAEP – частка підприємств, які впроваджують інновації; 

KIAE – коефіцієнт винахідницької активності; NLIAE – кількість випадків 

незаконного використання права власності; 

PC – рівень забезпечення виробничого складника економічної безпеки 

підприємництва; LP – продуктивність праці; SL – плинність кадрів; SQ – 

витратомісткість продукції; RE – рентабельність операційної діяльності 

підприємств; ВА – рівень ділової активності; MTBL – рівень забезпечення 

підприємств матеріально-технічною та технологічною базою; 

ENC – рівень забезпечення енергетичного складника економічної безпеки 

підприємництва; EL – рівень забезпечення підприємницького сектора 

національної економіки паливно-енергетичними ресурсами; AFEC – рівень зносу 

основних виробничих засобів підприємств паливно-енергетичного комплексу; 

ENGDP – енергоємність ВВП; 

EСC – рівень забезпечення екологічного складника економічної безпеки 

підприємництва; ETQ – частка впроваджених маловідходних та екологічно 

чистих технологій; SESL – рівень використання суб’єктами підприємництва 

вторинних енергетичних ресурсів; EPF – частка фактично сплачених 

екологічних зборів у загальній сумі пред’явлених. 

 

Зауважимо, що важливою умовою дієздатності заходів 

стратегії державної політики зміцнення економічної безпеки 
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підприємництва в Україні має стати належний розподіл функцій, 

повноважень (в т. ч. через нормативно-методичне забезпечення), 

а також відповідальності між основними (суб’єкти 

підприємництва, органи державного управління, громадяни) та 

другорядними суб’єктами (об’єднання підприємств та громадян, 

інші інституції) системи економічної безпеки підприємництва. 

Державна політика повинна ґрунтуватись на належному 

ресурсному забезпеченні, яке, як правило, охоплює: 

інтелектуально-кадрові, фінансові, матеріально-технічні, 

інформаційні та інші групи ресурсів. Проте, всі вони потребують 

відповідного фінансування і роль держави у цьому процесі 

повинна бути визначальною. Як вже зазначалось, обсяги 

фінансових ресурсів, які виділяються в Україні на фінансування 

заходів розвитку підприємництва, є недостатніми. Відповідно 

необхідно збільшувати обсяги цільового бюджетного 

фінансування, зокрема заходів, спрямованих на зміцнення 

економічної безпеки підприємництва, а частку витрат на ці 

заходи доцільно поступово збільшувати до рівня аналогічних 

державних витрат у розвинених країнах Європи та світу.  

Разом з тим важливо зосередити державне фінансування 

переважно на здійсненні систематичного моніторингу 

індикаторів, а також формуванні інформаційного забезпечення 

реалізації політики зміцнення економічної безпеки 

підприємництва в Україні. Водночас більшість заходів державної 

політики у цій сфері не потребують великих обсягів 

фінансування, а більше стосуються удосконалення системи 

державного регулювання економіки, підвищення ефективності 

дій держслужбовців – спрощення дозвільних та процедур 

реєстрації власності, зниження рівня податкового тиску на 

підприємства, забезпечення державного гарантування захисту 

інтересів інвесторів тощо. 

Стратегічні засади політики забезпечення економічної 

безпеки підприємництва в Україні наведено на рис. 1.2. 

Невід’ємною функцією стратегічного планування є здійснення 

контролю та коригування заходів, які необхідно реалізувати для 

досягнення генеральної мети та завдань стратегії.  
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Рис. 1.2. Стратегічні засади політики забезпечення економічної 

безпеки підприємництва в Україні 

 

НАПРЯМИ 

СТРАТЕГІЇ 

МЕТА 

СТРАТЕГІЇ 

Створення належних передумов започаткування та здійснення 

підприємницької діяльності, збереження високого рівня захищеності 

підприємницького сектора національної економіки від екзогенних та 

ендогенних загроз, посилення ролі суб’єктів підприємництва в 

мінімізації економічних загроз безпеки держави, забезпеченні 

інноваційного типу розвитку економіки та посиленні 

конкурентоспроможності держави 

НОРМА-

ТИВНО-

ПРАВОВА 

ОСНОВА 

Конституція України, нормативно-правова база у сфері національної 

економічної безпеки та яка визначає засади функціонування і розвитку 

підприємництва, доповнені відповідними програмними документами 

стратегічного і тактичного планування; державні та громадські 

суб’єкти регулювання 

ЗАСОБИ 

ЗАБЕЗПЕ-

ЧЕННЯ 

ПОЛІТИКИ  

 нормативно-правові акти; 

 засоби соціально-психологічного та інформаційно-роз’яснювального 

характеру;  

 організаційно-інституційні заходи (включаючи оперативний фізичний 

захист);  

 регуляторна, податкова, фінансово-кредитна, інноваційно-

інвестиційна політика держави;  

 системи управління економічною безпекою на різних рівнях ієрархії 

управління 

1) удосконалення макроекономічних параметрів підприємництва; 

2) зміцнення фінансової безпеки підприємництва; 

3) розвиток експортного потенціалу вітчизняних суб’єктів 

підприємницької діяльності; 

4) покращання інвестиційного середовища бізнесу; 

5) забезпечення науково-технологічної компоненти підприємництва; 

6) зміцнення виробничої складової економічної безпеки 

підприємництва; 

7) посилення енергетичного складника безпеки підприємництва; 

8) покращення екологічної безпеки підприємництва 

 

ЗАСОБИ 

КОНТРОЛЮ 

РЕАЛІЗАЦІЇ 

1) належний розподіл функцій, повноважень та відповідальності між 

суб’єктами системи економічної безпеки підприємництва; 

2) запровадження практики моніторингу рівня економічної безпеки 

підприємництва, зокрема з метою: оцінки рівня та динаміки 

інтегрального показника і часткових функціональних складових 

безпеки; визначення ефективності реалізованих заходів стратегії 

загалом та кожного зокрема; аналіз факторів впливу на складники 

економічної безпеки підприємництва, в т. ч. у регіональному та 

галузево-секторальному аспекті 
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Щодо забезпечення контролю, то найбільш дієвим та 

ефективним є запровадження практики постійного (наприклад, 

щоквартального) моніторингу цього процесу, спрямованого на 

визначення рівня та динаміки інтегрального показника і 

часткових функціональних складників; оцінку ефективності 

реалізованих заходів (у т. ч., зважаючи на обсяги фінансових 

ресурсів, виділених учасниками системи на реалізацію заходів); 

аналіз факторів впливу на зміну індикаторів, в т. ч. у 

регіональному та галузево-секторальному аспектах. 

Безпосереднім інструментом моніторингу має стати 

використання методики розрахунку рівня економічної безпеки 

підприємництва в Україні, а постійною інформаційною базою – 

дані Державного комітету статистики України і його 

регіональних відділень (для збору кількісних показників), а також 

результати періодичних соціологічних та експертних опитувань 

суб’єктів підприємницького середовища (для збору якісних 

показників). Проведення моніторингу дозволить не лише 

визначати ефективність заходів, але й своєчасно вносити 

відповідні корективи. Зокрема, функції щодо проведення 

моніторингу найбільш доцільно покласти на Державний комітет 

України з питань регуляторної політики та підприємництва, а 

централізоване керівництво розробкою і реалізацією стратегії – 

на Кабінет Міністрів України. 

Додамо, що важливе значення для забезпечення належної 

ефективності державної політики забезпечення економічної 

безпеки підприємництва в Україні належить визначенню переліку 

суб’єктів реалізації обумовленої політики, а також усвідомленню 

ними покладених на них функцій. Так, важливим завданням 

Президента України має стати ініціювання розробки стратегічних 

та тактичних планових документів у сфері безпеки 

підприємництва, а також актуалізація цієї проблеми (передусім у 

контексті зміцнення конкурентоспроможності національної 

економіки та підвищення рівня якості життя людей) на всіх 

рівнях ієрархії системи державної влади та управління. 

До головних завдань Верховної Ради України віднесемо 

прийняття нормативно-правових актів, що дозволять суттєво 

покращити стимули населення до ведення підприємницької 
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діяльності, а також функціонування вітчизняних суб’єктів 

підприємництва на засадах легального, поступального і 

пропорційного розвитку. 

Варто відмітити, що ініціювання сукупності заходів, 

спрямованих на подолання таких найбільш негативних (щодо 

підриву засад економічної безпеки підприємництва держави), як 

рейдерство, неправомірне втручання у діяльність підприємств 

представників адміністративних і контролюючих органів влади, 

інших суб’єктів, а також моніторинг процесу, мають стати 

важливими завданнями Ради національної безпеки та оборони 

України. Крім того, з огляду на важливість належного 

гарантування захищеності права приватної власності, дотримання 

антимонопольного, конкурентного та інших видів законодавства, 

в системі завдань забезпечення економічної безпеки 

підприємництва України актуалізується роль прокуратури 

України, а також судів загальної юрисдикції. 

Не варто забувати й про функції місцевих державних 

адміністрацій та органів місцевого самоврядування, оскільки 

органи влади на місцевому рівні володіють ширшим арсеналом 

передусім організаційних, інформаційних, а також економічних, 

інституційних та інших засобів сприяння розвитку 

підприємництва, а також забезпечення належного рівня його 

економічної безпеки. Крім того, стратегічні засади державної 

політики зміцнення економічної безпеки підприємництва повинні 

враховувати залежність між стадією життєвого циклу розвитку 

підприємництва та пріоритетами державної політики у сфері його 

економічної безпеки (рис. 1.3). 

Дещо інші суб’єкти реалізації політики економічної безпеки 

підприємництва пропонує Т. Гладченко, зокрема, обґрунтовує 

доцільність управління політикою зміцнення економічної безпеки 

підприємництва в Україні саме на регіональному та місцевому 

рівнях шляхом створення для цього при Головних управліннях 

економіки облдержадміністрацій регіональних управлінь 

економічної безпеки 10. 

                                                           
10

 Гладченко Т. М. Науково-методичні основи створення механізму державного управління і регулювання 

системи безпеки підприємницької діяльності: регіональний аспект : автореф. дис. … канд. наук з держ. упр. 

Донецьк : ДДАУ, 2004. С. 5-6. 



 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Рис. 1.3. Залежність між стадією життєвого циклу розвитку 

підприємництва та пріоритетами стратегії державної політики 

зміцнення його економічної безпеки 

 

Варто погодитись з тим, що ініціювання, координація та 

узагальнення роботи з розробки регіональної програми 

забезпечення економічної безпеки підприємництва мають бути 

покладеними на Головні управління економіки (співрозробниками 

програм мають бути усі суб’єкти системи економічної безпеки 

підприємництва). 

Разом з тим, враховуючи обмеженість кадрового та 

інтелектуального забезпечення останніх, а також те, що в Україні 

функціонує спеціалізований державний орган (Державна 

регуляторна служба України та його регіональні представництва), 

на якого в т. ч. покладено функції реалізації державної політики у 

сфері підприємництва, за доцільне доручити функції контролю за 

реалізацією програмних заходів та моніторингу рівня економічної 

безпеки підприємництва саме на цю структуру. 

Також варто періодично проводити експертне оцінювання 

Формування сприятливого 

суспільного ставлення, економіко-

правового середовища 

підприємницької діяльності; 

забезпечення фізичної та економічної 

безпеки Виходу на 

зовнішні 

ринки 

Покращання 

окремих 

кількісних 

показників 

розвитку* 

Створення і 

початку 

розвитку 

Етап 

розвитку 

підприєм-

ництва 

Пріоритети стратегії 

Розвиток базової інфраструктури 

підтримки малого бізнесу (бізнес-

інкубатори; фінансово-кредитні та 

страхові фонди; консультаційна та 

методична підтримка) 

Державне економічне сприяння інно-

ваційним програмам, підвищенню 

якості управління підприємствами 

Цільова державна фінансова і технічна 

підтримка зміцнення міжнародної 

конкурентоспроможності 

підприємництва 

Якісного 

розвитку і 

кооперації 

малих і 

великих 

підприємств 

* - прим.: існуючий етап розвитку підприємництва в Україні 
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стану економічної безпеки підприємництва в державі, методичні 

засади якого запропоновані Т. Хайловою 11. Зокрема, пропонується 

проводити таку роботу на основі комплексного підходу до 

всебічної експертизи ситуацій погодження чи конфлікту інтересів 

бізнесу і влади і включати до неї два блоки проблем: аналіз 

адаптованості і становлення підприємств як основного інституту 

економіки та їх діяльності щодо зміцнення економічної безпеки 

первинної ланки економіки; аналіз форм взаємодії суб’єктів 

підприємницької діяльності, органів державного управління, 

інституцій громадянського суспільства, ЗМІ. 

Автор вважає за доцільне проводити експертизу за чотирма 

етапами: 1) аналіз мотивів поведінки представників бізнесу і 

влади, процеси прийняття рішень, напрями узгодження інтересів, 

формування стратегії та тактики територіального розвитку; 

2) узагальнення ситуацій на основі розроблених експертних карт з 

переліком питань систематизації ситуації; 3) класифікація ситуації 

за обраними критеріями; 4) формування логіко-структурних 

моделей розв’язання ситуацій і прийняття рішень.  

Погоджуючись з необхідністю та актуальністю проведення 

таких експертних оцінювань, одночасно необхідно зазначити, що 

цей інструмент державного регулювання підприємництва доцільно 

використовувати для періодичної перевірки основних проблем та 

перешкод, на усунення яких має бути спрямована державна 

політика чи для оцінки рівня достовірності гіпотез про напрями 

вирішення складних аспектів відносин на зрізі «влада-бізнес» (у 

сфері зміцнення економічної безпеки підприємництва). 

Крім того, ефективна державна політика зміцнення 

економічної безпеки підприємництва має формуватись на основі 

аналізу позитивного світового досвіду у цій сфері. Разом з тим її 

заходи, які реалізують економічно розвинені держави світу, не 

можуть бути ідентично імплементовані у вітчизняну систему 

державного регулювання. Йдеться, передусім про те, що різний 

розвиток підприємництва та економіки країни загалом потребує 

селективного підходу до вибору як орієнтирів, так і конкретних 

засобів державної економічної політики.  

                                                           
11

 Хайлова Т. В. Формування державного механізму управління економічною безпекою підприємництва : 

автореф. дис. … канд. наук з держ. упр. Донецьк : ДДУУ, 2004. С. 12-14. 
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1.2 Інституціональний базис забезпечення економічної 

безпеки підприємництва 

 

З метою досягнення стратегічної мети та завдань державної 

політики зміцнення економічної безпеки підприємництва в 

Україні має бути сформовано її повноцінну інституціональну 

базу, невід’ємними компонентами якої є норми, правила та 

інститути, сукупність яких забезпечує координацію і організацію 

функцій гарантування безпеки. Наголосимо, що необхідність 

роботи у цьому напрямі, крім іншого, підтверджується тим, що як 

нормативно-правове регулювання, сукупність неформальних 

правил і норм, так і інституцій інфраструктури не лише 

економічної безпеки, але й підтримки підприємництва в Україні є 

недостатньою та значно поступається розвиненим країнам світу; 

вітчизняне законодавство не передбачає належних засад 

створення і подальшого розвитку інституційної бази розвитку та 

безпеки підприємництва, залишаючи їх лише для регіонів та міст, 

які володіють більшими фінансовими засобами та які бажають у 

добровільному порядку вести роботу у цьому напрямі; вкрай 

слабкою є існуюча в Україні система інституцій підтримки 

підприємництва, вона перебуває під загрозою повного 

руйнування (йдеться не про кількість організацій, а їх 

можливості). 

Проте без належного нормативно-методологічного та 

інституціонального забезпечення неможливо реалізувати мету 

державної політики у цій сфері, в т. ч. у контексті системотворчої 

ролі економічної безпеки підприємництва в системі безпеки 

держави, оскільки в умовах функціонування сукупності 

інститутів, які сформувались на початковій стадії проведення 

ринкових реформ, відсутності більшості невід’ємних інституцій 

громадянського суспільства, асиметрії і неповноти інформації, 

посилюється невизначеність у суспільстві, обмежуються 

можливості ефективної роботи підприємств, прийняття 

обґрунтованих інвестиційних рішень, не стимулюється 

збільшення заощаджень та інвестицій (зокрема, у реальний 

сектор економіки і людський капітал) та натомість поведінка 

економічних суб’єктів первинної ланки економіки часто є 
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недобросовісною. З метою подолання цих та інших негативних 

тенденцій ринкової трансформації економіки в Україні має бути 

вирішена проблема створення такої інституціональної системи, 

яка б в т. ч. підривала основи господарювання представників 

олігархічних, корумпованих угруповань, розмежовувала 

політичні та регуляторні функції держави 12. Додамо, що 

відповідно до цих пріоритетів варто визначити такі принципи 

розвитку інституціональної системи в Україні загалом та зокрема 

у контексті зміцнення економічної безпеки підприємництва: 

демонополізація державного управління та залучення усіх 

суб’єктів системи економічної безпеки підприємництва (зокрема 

громадян та представників підприємництва) до управління 

суспільно-економічним розвитком держави, створення 

альтернативних державним інститутів контролю; 

унеможливлення участі в економічній системі інститутів 

нелегального та тіньового секторів; зниження рівня напруги в 

інституційній системі та невизначеності економіко-правового, 

суспільного соціального і політичного середовища, досягнення 

компромісу різних суб’єктів суспільства та системи економічної 

безпеки підприємництва зокрема; формування єдиної цілісної 

інституційної системи економічної безпеки підприємництва; 

створення сприятливого середовища для збільшення інвестицій 

та найбільш раціонального і ефективного розвитку ресурсного 

потенціалу економіки; зміцнення правого та фізичного захисту 

підприємництва. 

Зазначимо, що Е. Норберг та В. Даффі запропонували підхід, 

згідно з яким економічна система визначається як механізм 

прийняття рішень в процесі виробництва, споживання та 

розподілу ресурсів, що, в свою чергу, забезпечується завдяки 

функціонуванню інститутів, які виконують в межах економічної 

системи такі функції: прийняття рішень, інформаційну та 

мотиваційну 13. Зважаючи на те, що такий підхід є певною мірою 

усталеним та відповідає реальному змісту функціонування 

                                                           
12

 Носова О. В. Институциональная система в Украине : проблемы и перспективы развития (теоретический 

подход). Ойкумена : альм. сравн. исслед. полит. ин-тов, соц.-эконом. систем и цивилизаций. Харьков, 2007. 

Вып. 5. С. 18-29. 
13

 Neuberger E., Duffy W. J. Comparative economic systems : a decision-making approach. Boston : Allyn and Bacon, 

1976. Р. 105-127. 
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системи, її закономірностям, взаємодії складників, варто саме за 

ним необхідно формувати інституціональні засади удосконалення 

системи економічної безпеки підприємництва в Україні. 

Підсистема прийняття рішень має складатись із сукупності 

інституційно-правових правил розподілу повноважень суб’єктів 

системи; інформаційна – інституцій забезпечення моніторингу 

політики у аналізованій сфері та її ефективності; мотиваційна – 

правил і механізмів реалізації рішень політики. 

Узагальнимо пріоритети зміцнення інституційного базису 

політики посилення економічної безпеки підприємництва в 

Україні на рис. 1.4. 

Проте для обґрунтування пріоритетів розвитку 

інституціональної бази політики економічної безпеки 

підприємництва та її інструментів доцільно виявити недоліки 

існуючих в Україні засобів нормативно-методичного та 

інституційного забезпечення державного регулювання 

підприємництва. Варто зазначити, що цю проблему досліджували 

такі науковці, як З. Варналій, Д. Ляпін, І. Мазур, Н. Реверчук, 

М. Козоріз, В. Волошин, О. Маліновська, Т. Гладченко, 

М. Єрмошенко, О. Носова, О. Анісімова, І. Аніщенко, Ю. Пінчук 

та багатьох інших. Разом з тим у їх працях міститься переважно 

оцінка нормативно-правової та інституційної бази розвитку, а не 

економічної безпеки підприємництва. Відповідно узагальнення 

результатів власних досліджень автора дозволяють визначити 

найбільш суттєві недоліки (викладені нижче) і відповідно напрями, 

в яких має удосконалюватись інституціональна база економічної 

безпеки підприємництва в Україні з метою їх усунення. 

Як вже зазначалось, інформаційна база стратегічного 

планування як розвитку, так і забезпечення економічної безпеки 

підприємництва в Україні є недостатньою і характеризується 

значними недоліками. У таких умовах неможливо розробляти 

належні заходи середньо- та короткострокового характеру в 

межах політики зміцнення економічної безпеки підприємництва. 

Для подолання цього насамперед необхідно запровадити систему 

постійно діючого моніторингу економічної безпеки 

підприємництва на всіх рівнях ієрархії державного управління 

економікою. 
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Рис. 1.4. Стратегічні пріоритети удосконалення інституціональної 

бази зміцнення економічної безпеки підприємництва в Україні 
 

Крім того, недостатньою є система інформування 

громадськості, суб’єктів підприємницького середовища, а також 

органів влади щодо неправомірних, дискримінаційних, 

кримінальних дій, рейдерства тощо стосовно суб’єктів 

підприємницької діяльності. Лише інколи у ЗМІ з’являється 

інформація про замахи на вбивство підприємців чи найбільш 

ІНФОРМАЦІЙНА 

ПІДСИСТЕМА 

 запровадження моніторингу 

економічної безпеки підприємництва 

на державному, регіональному та 

субрегіональному рівнях ієрархії 

управління економікою; 

 розвиток мережі інформаційно-

аналітичних центрів безпеки 

підприємництва; 

 використання соціологічних 

опитувань для виявлення якісних 

характеристик бізнес-середовища 

ПІДСИСТЕМА 

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 

 запровадження стратегічного 

програмування економічної безпеки 

підприємництва в Україні; 

 удосконалення нормативно-

правової бази зміцнення економічної 

безпеки підприємництва за найбільш 

незабезпеченими її функціональни-

ми складовими (дозвільна система, 

захист конкуренції, права власності 

та інтересів інвесторів) 

 покращання засад регуляторної 

політики; 

 посилення нормативно-правових 

засад боротьби з криміналізацією 

економіки; 

 внесення коректив у систему 

оподаткування малого 

підприємництва 

 

МОТИВАЦІЙНА 

ПІДСИСТЕМА 

 посилення мотивації органів 

місцевого самоврядування до 

здійснення заходів зі зміцнення 

економічної безпеки 

підприємництва; 

 збільшення повноважень асоціа-

тивних та громадських підприємни-

цьких організацій, у т.ч. у сфері 

контролю (нагляду) та інших 

державних функцій; 

 розвиток галузевих, територіаль-

них мереж страхових, гарантійних 

фондів, кредитної кооперації; 

 сприяння розвитку мережі базових 

інноваційно-технологічних центрів 

передачі технологій та зміцнення 

інноваційної компоненти 

економічної безпеки підприємництва 
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резонансні рейдерські атаки. Водночас загальна кількість зазіхань 

на інтереси суб’єктів підприємницької діяльності в Україні, а 

також прямих злочинних дій проти них є критично великою. 

Негативною є тенденція до збільшення кількості злочинних 

дій та злочинів у розрахунку на одного працівника, а також на 

одне діюче підприємство в Україні. Так, з метою удосконалення 

інституційної інфраструктури економічної безпеки 

підприємництва в Україні у цьому напрямі необхідно створити 

інформаційно-аналітичні центри економічного захисту 

підприємництва. Це уможливить формування мережі 

інформаційних баз (для поширення інформації), а також розробку 

рекомендацій для суб’єктів підприємництва у напрямі 

удосконалення системи їх економічної безпеки, обґрунтування 

рішень з найбільш актуальних проблем державної політики 

(зокрема, регіональних та місцевих органів державного 

управління) у цій сфері. Важливу роль може відіграти у боротьбі 

з криміналізацією економіки та забезпеченні зміцнення 

економічної безпеки підприємництва пропаганда успіхів 

легального бізнесу у поєднанні з висвітленням успішного досвіду 

такої боротьби правоохоронних органів. Так вважає А. Блінов 14. 

Він зауважує, що розповсюдження об’єктивної інформації у ЗМІ 

про стан тіньової економіки певною мірою є навіть шкідливим, 

оскільки культивує у свідомості стійке ставлення до 

широкомасштабної тіньової економіки як абсолютно невід’ємної 

для підприємницького середовища держави, яка перебуває на 

стадії ринкової трансформації, і суттєво перешкоджає процесам 

легалізації. У загальному погоджуючись з цією думкою, варто 

зазначити, що поліпшенню психологічної компоненти зміцнення 

економічної безпеки підприємництва більше сприяє 

популяризація практики ефективних дій у напрямі детінізації та 

декриміналізації бізнес-середовища.  

Інформаційна підсистема інституціонального базису 

економічної безпеки підприємництва повинна передбачати також 

роботу у напрямі організації та періодичного проведення 

                                                           
14

 Блинов А. О. Теневая экономика и административные барьеры на пути развития малого 

предпринимательства. Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных 

инвестиций : региональный аспект : сб. науч. тр. Донецк, 2007. Вип. 55. С. 919. 
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соціологічних опитувань з метою дослідження основних 

характеристик вітчизняного підприємницького середовища. 

Такий висновок можна зробити з того, що існуюча в Україні 

система збору та аналізу інформації у сфері розвитку 

підприємництва не передбачає проведення моніторингу 

показників, які якісно характеризують досліджувану сферу, а 

також не враховує суб’єктивні оцінки підприємців, представників 

органів державного управління та суспільних груп, їх думку про 

базові параметри економіко-правового середовища 

підприємницької діяльності. Важливо, щоб результати таких 

досліджень узгоджувались із системою моніторингу економічної 

безпеки підприємництва, а також були у друкованих виданнях 

статистичного характеру. 

Щодо складника прийняття рішень як підсистеми 

інституціональної бази економічної безпеки підприємництва, то в 

Україні, на жаль, відсутні документи стратегічного 

програмування її забезпечення. А це не дозволяє, по-перше, 

розробляти та реалізовувати заходи у цій сфері державної 

економічної політики і, по-друге, сформувати повноцінну 

інституціональну базу, причому не лише безпеки бізнесу, але й 

національної економічної безпеки загалом, в якій перша відіграє 

системотворчу роль. Отже, доки в Україні на найвищому, а потім 

і на всіх рівнях ієрархії системи державного управління 

створення сприятливого економіко-правового середовища 

підприємництва не буде визнано пріоритетною функцією 

розвитку держави та кожного її регіону, не можливо змінити 

ситуацію у напрямі нівелювання системних ризиків 

підприємництва, а також існуючих вад суспільно-політичних та 

соціально-економічних перетворень. Цим обґрунтовується 

необхідність удосконалення цього важливого складової 

інституціональної бази безпеки підприємництва в нашій державі, 

зокрема, через посилення програмно-нормативного 

регламентування безпеки підприємницької діяльності як 

результат розробки і реалізації Національної програми 

економічної безпеки підприємництва чи внесення відповідних 

заходів до Національної та регіональних програм підтримки 

підприємництва в Україні. Такі заходи дозволяють напрацювати 
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ефективні механізми зміцнення безпеки підприємництва, у т. ч. з 

урахування регіональної специфіки, а також в подальшому 

щорічно коригувати і виконувати їх. Фінансова підтримка заходів 

зі зміцнення економічної безпеки підприємництва на 

загальнодержавному рівні може мати селективний характер (у 

регіонах із нижчим рівнем економічної безпеки підприємництва, 

що одночасно сприятиме поступовому нівелюванню 

регіональних диспропорцій у розвитку та рівні безпеки 

підприємництва), а кошти з місцевих бюджетів можуть 

виділятись відповідно до вагомості розроблених заходів. 

Іншим недоліком існуючої інституціональної бази 

підприємництва в Україні є недостатня спрямованість засад 

вітчизняної регуляторної політики на недопущення негативного 

впливу на економічну безпеку підприємництва. Зокрема, у цьому 

контексті доцільно погодитись з В. Волошиним, який вважає, що 

для посилення контролю за рішеннями регіональних та місцевих 

органів державного управління необхідно удосконалити 

нормативно-правові засади вітчизняної регуляторної політики, 

зокрема шляхом імплементації до процедури регуляторної 

політики (підготовка проекту регуляторного акту) блоку 

«прогнозування впливу регуляторного акту на економічну 

безпеку підприємництва», що дозволить ще на стадії планування 

нормативно-правових актів в Україні суттєво підвищити рівень 

захисту суб’єктів підприємницької діяльності від прийняття 

необґрунтованих та небезпечних (з погляду економічної безпеки) 

рішень 15. 

Також потребує удосконалення вітчизняна нормативно-

правова база, зокрема, за найбільш незабезпеченими 

функціональними складниками економічної безпеки 

підприємництва (йдеться насамперед про спрощення дозвільної 

системи, удосконалення державного контролю за діяльністю 

підприємств, посилення антимонопольного законодавства та 

захисту права власності, удосконалення законодавства у сфері 

захисту прав інвесторів). Більшість показників за цими 

напрямами входять до методики розрахунку рейтингу країн за 

                                                           
15

 Волошин В. І. Пріоритети та методи забезпечення економічної безпеки малого і середнього підприємництва : 

дис. ... канд. екон. наук. Львів : ІРД НАН України, 2008. С. 120. 
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рівнем сформованості економіко-правового середовища щодо 

ведення підприємницької діяльності, яку використовують 

провідні міжнародні економічні організації, але за цими 

індикаторами безпеки підприємництва Україна посідає вкрай 

низькі позиції. 

Відповідно до цього удосконалення вітчизняного 

законодавства у сфері державного контролю (нагляду) за 

фінансово-господарською діяльністю підприємств має 

насамперед передбачати: повне усунення дублювання 

контрольних функцій адміністративних органів влади 

(представників Державної податкової інспекції та міліції, 

Міністерства внутрішніх справ, СЕС, пожежного нагляду та ін.) у 

сфері підприємництва та впорядкування процедур проведення 

позапланових заходів з контролю; значне спрощення механізмів 

та процедури перевірок (запровадження принципу здійснення 

перевірки відповідно до рівня ризику господарської діяльності за 

рівнем впливу на розвиток суспільства та/чи довкілля; створення 

єдиної системи проведення і оформлення результатів перевірок 

та застосовуваних «перевірочних форм»; обмеження частоти і 

термінів перевірок); посилення відповідальності держслужбовців 

за навмисне «нав’язування» платних послуг під час проведення 

державного контролю (нагляду), у т. ч. за рахунок використання 

афільованих структур. Необхідність роботи у цьому напрямі 

посилюється такими негативними аспектами розвитку 

підприємництва в Україні: перевірками контролюючих органів 

охоплено близько 95,0 % підприємств; суб’єкти підприємницької 

діяльності перевіряються більше, ніж один раз на рік (в 

середньому у розрахунку на одне підприємство – чотири рази); 

найчастіше суб’єктів підприємництва перевіряють податкова 

служба та СЕС (понад 50,0 % підприємств); охоплення 

перевірками є вищим у секторах, які не являють собою істотної 

небезпеки для суспільства або довкілля (громадське харчування, 

послуги, торгівля); залишається присутнім у роботі 

контролюючих органів принцип перевіряти, де ще не перевірено; 

існуюча система перевірок неефективно використовує кошти 

держави (за показником співвідношення витрат та одержуваної 

вигоди), а збільшення кількості перевірок не приводить до 
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зростання обсягів податкових надходжень 16. Доповнюючи 

наведене, поділяємо думку А. Блінова, який вважає, що критично 

поліпшити ситуацію у дозвільній сфері може лише прийняття 

Закону України «Про відповідальність посадових осіб за 

створення адміністративних бар’єрів при здійсненні 

підприємницької діяльності», оскільки в поєднанні з цим 

інструментом зможе ефективно функціонувати система єдиних 

дозвільних офісів 17. Це ще раз доводить системність як заходів у 

напрямі формування належної інституціональної бази 

економічної безпеки підприємництва, так і значення останньої у 

забезпеченні національної безпеки. 

Щодо ліцензування підприємницької діяльності в Україні то 

подальше вдосконалення інституціональних засад у цій сфері має 

здійснюватись за принципом її спрощення (чи повного усунення) 

для тих видів діяльності, які не передбачають суттєвих ризиків 

для суспільства, навколишнього середовища, культурних 

цінностей та безпеки держави. 

Важливим напрямом удосконалення інституціональної бази 

державної політики економічної безпеки підприємництва є 

удосконалення нормативно-правових засад боротьби з 

криміналізацією економіки, оскільки порушуючи конституційно 

встановлений порядок, суб’єкти господарської діяльності 

вчиняють податкові та пов’язані з ними правопорушення в 

економічній сфері, що призводить до звуження можливостей 

органів державного управління у виконанні своїх функцій. 

Одними з основних недоліків вітчизняного законодавства у цій 

сфері є відсутність системи спеціалізованих кримінально-

правових, процесуальних, фінансово-фіскальних засобів, 

спрямованих безпосередньо на боротьбу з організованими 

правопорушеннями в економічній сфері; недотримання практики 

експертизи (погодження) проектів нормативно-правових актів у 

сфері державного регулювання підприємництва щодо їх 

перевірки з погляду відповідності «ціни легальності» та «ціни 
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 Бізнес-середовище в Україні : Проект розвитку підприємництва в Україні, 2007. Київ : Міжн. фін. корпорація, 
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нелегальності» (щодо дотримання/недотримання законодавства), 

а також спрямованості на декриміналізацію підприємницького 

середовища; недостатній рівень імплементації позитивного 

світового досвіду розробки і реалізації нормативно-правових 

засад у сфері боротьби з криміналізацією економіки. Для 

забезпечення останнього за доцільне погодитись з науковцями, 

які вивчають досліджувану сферу і пропонують удосконалювати 

цей складник вітчизняної інституціональної бази економічної 

безпеки підприємництва за такими напрямами: передбачення 

кримінальної відповідальності за «незаконне збагачення» (ст. 20 

Конвенції ООН проти транснаціональної організованої 

злочинності); ратифікація Конвенції про корупцію у контексті 

кримінального права; залучення до реалізації заходів з 

декриміналізації та легалізації бізнес-середовища представників 

міжнародних організацій; створення Національного бюро 

розслідувань; реформування системи звітності правоохоронних 

органів відповідно до стандартів розвинених країн; розробка 

комплексної теоретико-методичної бази визначення обсягів та 

протидії кримінальній і тіньовій активності; ініціювання 

створення міжнародної системи протидії іллегалізації економічної 

діяльності на різних рівнях міжнародного співробітництва. 

Наслідком недостатньої та дещо ірраціональної 

інституціональної бази економічної безпеки підприємництва в 

Україні є також значна частка тіньового сектора, зокрема серед 

малих підприємств. За рахунок існуючої системи податкових 

преференцій та неналежного контролю за їх використанням, 

окремі великі підприємства (через споріднені особи, які є 

суб’єктами малого бізнесу) отримують значні конкурентні 

переваги порівняно з іншими підприємствами, приховують 

частину доходів від оподаткування, збільшуючи таким чином 

тіньовий сектор ринку (через переведення фінансових ресурсів з 

безготівкового у готівковий обіг). Все це потребує внесення 

коректив у систему оподаткування суб’єктів малого 

підприємництва в Україні насамперед за такими напрямами: 

законодавча зміна критеріїв віднесення підприємств до малих та 

розподіл суб’єктів малого бізнесу на різні рівні (наприклад, 

мікро- та малі підприємства) для запровадження більш 
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ефективної схеми їх оподаткування на основі диференційованого 

підходу до підприємств різного рівня; збільшення (з урахуванням 

інфляційних процесів, які відбулись за період функціонування в 

Україні системи спрощеного оподаткування, звітності та обліку 

суб’єктів малого підприємництва (з 1998 р. по сьогодні)) 

показників, за дотримання яких малі підприємства мають право 

користуватись спрощеною системою оподаткування та єдиними 

податком, а також збільшити граничні межі єдиного податку (під 

час обґрунтування останнього необхідно забезпечити 

взаємоузгодженість розмірів єдиного податку і мінімальної та/чи 

середньої заробітної плати. Йдеться про те, що за умови 

існуючого сумарного податкового навантаження на заробітну 

плату, за мінімальної заробітної плати, підприємствам 

економічно вигідніше укладати не трудові угоди з працівниками, 

а реєструвати останніх фізичними особами – суб’єктами 

підприємницької діяльності та укладати з ними договори підряду. 

Це руйнує засади справедливої конкуренції, а також зменшує 

надходження до державного бюджету України). 

Незначними є обсяги фінансових ресурсів, які виділяються 

вітчизняними регіональними та субрегіональними органами 

місцевого самоврядування на фінансування заходів розвитку 

інституцій інфраструктури безпеки підприємництва. Це засвідчує 

недостатню ефективність політики державного регулювання цієї 

сфери, оскільки держава повинна вживати заходи, спрямовані на 

розвиток тих інститутів та механізмів регулювання ринку, 

існування яких є необхідним в умовах ринкової системи 

господарювання й відкритого демократичного суспільства, а 

також потребує удосконалення правового методу державного 

регулювання підприємництва у напрямі підвищення рівня 

мотивації представників органів місцевого самоврядування щодо 

здійснення заходів зі зміцнення економічної безпеки 

підприємництва. Для цього необхідно збільшити частку 

податкових надходжень, яка залишається в місцевих бюджетах, 

або передбачити необхідне фінансування у державному бюджеті 

та здійснювати «повернення» коштів у регіони через Національну 

програму сприяння розвитку малого підприємництва. 
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Недостатньою також через різні причини є діяльність 

громадських та асоціативних підприємницьких організацій в 

Україні. Це виявляється, крім іншого, в такому: більшість 

існуючих суб’єктів інфраструктури підприємництва є недіючими, 

проте кошти на їх діяльність з регіонального та місцевих 

бюджетів не виділяються; задекларовано, що функціонує низка 

бізнес-інкубатори, проте жодної інформації про них немає ні в 

мережі Інтернет, ні в ЗМІ); суб’єкти системи економічної безпеки 

підприємництва практично не володіють (чи не вміють 

застосовувати) ефективними інструментами впливу на рішення 

(чи бездіяльність) органів державного управління, причому як на 

загальнодержавному, так і на місцевому рівнях; недостатньою є 

частка суб’єктів підприємницької діяльності, які визнають 

можливості підприємницьких асоціацій вагомим чинником 

поліпшення середовища для ведення підприємницької діяльності, 

а значна частика керівників підприємств вважають, що більш 

ефективним способом впливу є лише власні активні публічні 

кампанії захисту інтересів; ці інституції, як правило, є 

неприбутковими організаціями, тому не мають належного 

фінансового забезпечення, внаслідок чого їх можливості та 

життєвий цикл функціонування є коротким; спостерігається 

активна діяльність тих підприємницьких асоціацій, представники 

(керівництво) яких перебувають в органах влади або місцевого 

самоврядування, що «викривлює» природу функціонування цього 

невід’ємного елементу повноцінної інфраструктури 

підприємництва (більше того – практично нівелює її роль), 

призводить до «зрощування» бізнесу та влади. 

Наголосимо, що з огляду на позитивний світовий досвід 

участі асоціативних підприємницьких організацій в системі 

розвитку підприємництва, необхідним є таргетування вітчизняної 

державної політики у цій сфері за такими напрямами: 

1) легалізація лобістської діяльності з метою «розмежування» 

інституцій підприємництва, організацій лобіювання їх інтересів 

та влади (прийняттям відповідного закону із закріпленням у 

ньому концептуальних засад функціонування організацій, які 

здійснюють лобіювання, механізмів та принципів здійснення цієї 

діяльності, прав і обов’язків лобістських інституцій); 
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2) законодавче посилення повноважень громадських і 

асоціативних підприємницьких організацій у виконанні 

бюджетно-забезпечувальних заходів підтримки підприємництва 

(надання поручительства, виконання завдань сертифікації, 

ліцензування, перевірки та засвідчення відповідності, 

відстеження виконання норм соціально відповідальної поведінки 

бізнесу 18) і в процесах моніторингу рішень адміністративних 

органів влади, забезпечення рівного доступу суб’єктів 

господарської діяльності до місцевих ресурсів та сфер діяльності; 

3) збільшення обсягів фінансування заходів асоціативних та 

громадських підприємницьких організацій в Україні причому з 

обов’язковим дотриманням принципів прозорості та конкурсності 

проектів, обсягів їх фінансування і результатів, отриманих 

внаслідок їх реалізації, на офіційних електронних ресурсах 

органів державного управління та Державної регуляторної 

служби України. Важливо, щоб до показників ефективності 

функціонування вітчизняних підприємницьких організацій та 

об’єднань увійшла оцінка практики здійснення ними роботи з 

популяризації позитивного досвіду захисту інтересів їх членів та 

механізмів подолання адміністративних бар’єрів підприємництва. 

Як вже зазначалося, важливою є роль фінансового 

функціонального складника економічної безпеки 

підприємництва, проте його рівень в Україні є низьким, що 

значною мірою обумовлено недостатнім розвитком мережі 

інституцій фінансово-кредитного сприяння підприємництву 

(державних цільових фондів здешевлення кредитів та підвищення 

рівня доступу суб’єктів підприємництва до фінансових ресурсів, 

гарантійних, страхових фондів, кредитної кооперації підприємств 

тощо). Незважаючи на те, що вищі органи державної влади в 

Україні декларують позитивний розвиток інфраструктури 

підтримки підприємництва у фінансово-кредитній сфері, рівень 

відсоткових ставок за кредитами перевищує 

середньоєвропейський від трьох до п’яти разів, державним 

цільовим сприянням щодо пільгового кредитування 

скористалось, а середня сума такого сприяння є недостатнім для 

                                                           
18

 Економічний діалог: партнерство заради успіху : аналіт. доповідь. Київ : НІСД, Центр антикризових 

досліджень, 2007. С. 23. 
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належного оновлення матеріально-технічної бази чи реалізації 

інвестиційних проектів цих підприємств. Це свідчить про 

необхідність активізації діяльності органів державного 

управління у напрямі підвищення рівня фінансової безпеки 

підприємництва. Позитивний світовий досвід свідчить, що 

ефективним у цьому напрямі є розвиток галузевих або 

територіальних мереж страхових та гарантійних фондів, 

кредитної кооперації малого і середнього бізнесу. В Україні 

визріла необхідність прийняття єдиного універсального закону 

про кредитну кооперацію для регулювання всіх видів кредитних 

кооперативів, який передбачав би законодавче визначення 

специфічної діяльності кожного виду кредитної кооперації, його 

правовий статус, принципи та механізми функціонування 

(враховуючи діяльність фондів порук) страхових та гарантійних 

фондів, кредитної кооперації підприємництва 19. 

Ще одним аспектом проблеми посилення 

інституціонального базису економічної безпеки підприємництва 

в Україні є те, що рівень конкурентоспроможності вітчизняних 

товарів та послуг є недостатнім для завоювання зовнішніх ринків 

збуту. Значною мірою це зумовлено невисокою інноваційною 

активністю підприємств, в т. ч. через нерозвиненість 

інфраструктури інноваційної системи. Позитивно, що з метою 

створення умов для активізації інноваційної діяльності суб’єктів 

малого бізнесу Міністерством освіти і науки України 

розробляються програми, в яких пропонуються заходи, 

спрямовані на розвиток мережі базових інноваційно-

технологічних центрів передачі технологій для малих 

підприємств на базі великих промислових корпоративних 

структур, забезпечення пільгового фінансування програм 

інноваційної активності підприємств, створення бізнес-парків, 

технологічних інкубаторів, фондів підтримки інноваційного 

підприємництва, інноваційно-аналітичних бізнес-центрів 

європейського типу, бізнес-інкубаторів у технічних 

університетах. Метою створення цих інституцій, а також 

реалізації відповідних заходів має стати не лише збільшення 

                                                           
19

 Лысенкова Е. Н. Государственное правовое регулирование малого предпринимательства в целях обеспечения 

экономической безопасности : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Москва : РАГС, 2007. С. 22-23. 
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кількості організацій інноваційної підтримки, а стимулювання 

активізації попиту на науково-технічні інновації в економіці.  

Належне фінансування заходів у зазначених напрямах 

спроможне докорінно змінити ситуацію щодо посилення 

інноваційної діяльності в Україні, підвищення рівня 

конкурентоспроможності вітчизняних товарів (послуг), 

забезпечення подальшого розвитку малого бізнесу завдяки 

посиленню кооперації малих, середніх та великих підприємств в 

інноваційній сфері. 

Потрібно зазначити, що окремим аспектом удосконалення 

інституційного середовища посилення економічної безпеки 

підприємництва в Україні та спрямованим передусім на 

недопущення такого ризику економічної безпеки держави, як 

критичне зниження інноваційно-інвестиційної активності і 

науково-технічного та технологічного потенціалу економіки, 

втрата коопераційних зв’язків всередині економіки, є сприяння 

розвитку підприємницьких мереж з використанням інструментів 

функціонування вільних та спеціальних економічних зон, 

технопарків, промислових парків і т. ін.  

Так, практика світових господарських зв’язків свідчить, що 

створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних 

зон (СЕЗ) є фактором прискореного економічного зростання за 

рахунок мобілізації інвестицій, налагодження коопераційних 

стосунків між підприємствами в межах як вертикальної, так і 

горизонтальної інтеграції, активізації товарообігу, поглиблення 

економічних процесів. Аналіз міжнародної практики засвідчив 

доцільність створення СЕЗ таких двох категорій, як: 1) техніко-

впроваджувальні (пов’язані з науково-виробничими та 

інноваційними завданнями); 2) торгові та промислові зони (на 

території яких створюються переробні підприємства, складальні 

цехи, створюються промислові та зразки інноваційної продукції, 

нові технології, виробництва передусім на основі використання 

регіональних чи локальних конкурентних переваг). 

Зазначимо, що механізм створення та розвитку СЕЗ в 

Україні може передбачати два варіанти: 

1) «зверху-вниз», тобто за ініціативою центральної 

державної влади в межах відповідної державної програми; 
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2) «знизу-вверх» у порядку ринкової самоорганізації за 

ініціативою регіональних та місцевих органів влади на засадах 

спільного державно-приватного фінансування. 

Крім того, двома пріоритетними напрямами подальшого 

удосконалення діяльності СЕЗ та ТПР в Україні є покращення 

законодавства, яке регулює їх діяльність (передусім у напрямі 

сприяння ефективній комерціалізації наукових досягнень в 

інтересах економіки і суспільства, мотивації населення до 

підприємницької діяльності), а також удосконалення методики 

оцінки їх ефективності.  

Додамо, що найбільш вагомою щодо ініціювання та 

подальшого розвитку є безпосередньо роль регіональних та 

місцевих органів державної влади. Важливими завданнями у 

цьому напрямі є створення належної інфраструктури та підготовка 

кадрового забезпечення. Передусім для виробництв в межах СЕЗ 

та ТПР необхідно готувати за державним замовленням передусім з 

місцевого населення висококваліфікованих фахівців. 

Стосовно розвитку підприємницьких мереж (метою яких є 

створення та посилення коопераційних зв’язків між 

підприємствами на засадах інноваційно-інвестиційної активності, 

розвитку науково-технічного та технологічного потенціалу), то 

послідовність їх створення і подальшого розвитку передбачається 

такою: 1) усвідомлення регіональними та місцевими органами 

державного управління необхідності стимулювання розвитку 

цивілізованого підприємництва як невід’ємного чинника 

економічного розвитку, раціоналізації та структурної перебудови 

економіки; 2) активізація управлінських функцій органів місцевої 

влади у напрямі планування організаційно-економічних 

механізмів розвитку підприємницьких мереж як чинника 

раціонального розвитку підприємництва; 3) реалізація спільної 

політики органів державного управління та приватної ініціативи 

(передусім за рахунок асоціативних підприємницьких 

організацій) за такими напрямами: формування інформаційних 

реєстрів підприємницького середовища (про діючі підприємства, 

їх виробничо-господарські історії, територіально-галузеві 

об’єднання (кластери) та динаміку їх розвитку, рівень 

конкурентоспроможності, експортно-імпортну та спільну 
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продуктову направленість); здійснення планування розвитку 

промислових територіально-галузевих виробничих систем 

(кластерів) та підвищення їх конкурентоспроможності; 

стимулювання розвитку систем якості управління 

підприємствами, які входять до промислових територіально-

галузевих виробничих систем (кластерів) через запровадження 

часткового фінансування (субсидування) органами місцевого 

самоврядування частини витрат підприємств на впровадження 

систем якості менеджменту, а також створення централізованої 

системи проходження підприємствами процедур їх аудиту; 

утворення на базі асоціативних підприємницьких структур (із 

забезпеченням відповідного фінансування їх роботи) комітетів 

розвитку підприємницьких мереж, до завдань яких повинні 

увійти: сприяння у формуванні мережі коопераційних та 

конкурентних зв’язків з іншими малими, середніми та великими 

підприємствами, виконання ролі посередника щодо розвитку 

транскордонного співробітництва та встановлення більш тісної 

кооперації між вітчизняними суб’єктами підприємництва різних 

видів економічної діяльності на основі субпідрядних, 

контрактних, орендних відносин, забезпечення інформаційної 

підтримки та створення довідкової служби для проведення 

маркетингових досліджень напрямів подальшої кооперації 

підприємств і т. ін. 

 

 

1.3 Організаційні засоби державної регіональної 

політики зміцнення економічної безпеки підприємництва 

 

Якщо стратегічні засади забезпечення економічної безпеки 

підприємництва в Україні чітко визначають мету та завдання, які 

необхідно реалізувати суб’єктам системи економічної безпеки 

підприємництва, їх функції, а також основні напрями державної 

політики у цій сфері, то тактичні (передусім організаційні) засади 

цієї політики необхідно визначати за основними (чи найбільш 

незабезпеченими) функціональними складниками безпеки 

підприємництва. Останнє є важливим з огляду на необхідність 

підвищення місця України в рейтингах визнаних міжнародних 
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економічних організацій за рівнем сформованості сприятливого 

економіко-правового бізнес-середовища. Враховуючи це, 

актуальною є потреба в удосконаленні таких аспектів 

економічної безпеки підприємництва в Україні, як дозвільна 

сфера, а також інноваційний та виробничий складники.  

Водночас, додамо, що в організаційному аспекті 

регіональним органам державного управління необхідно 

передусім сформувати систему роботи з управління та зміцнення 

безпеки підприємництва. Невід’ємними ланками організаційного 

механізму системи безпеки підприємництва регіону мають стати: 

аналіз, прогнозування і планування, організація, мотивація та 

контроль (рис. 1.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1.5. Етапи організаційного механізму зміцнення економічної 

безпеки підприємництва та послідовність їх забезпечення 

 

В межах вказаної послідовності варто виділити наступні 

концептуальні характеристики: 

- аналіз рівня сформованості та дієвості системи безпеки 

Аналіз рівня сформованості та дієвості системи безпеки підприємництва 

Прогнозування і планування основних показників-індикаторів (кількісних та 

якісних) в межах функціональних складників, узагальнюючих значень 

функціональних складників та інтегрального значення рівня економічної 

безпеки підприємництва 

Організація роботи з управління системою безпеки підприємництва 

Посилення мотивації суб’єктів системи безпеки підприємництва для 

виконання як спільних, так і окремих заходів зі зміцнення безпеки 

підприємництва 

Контроль заходів, спрямованих на удосконалення характеристик системи 

гарантування економічної безпеки підприємництва 
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підприємництва передбачає виявлення її недоліків та можливих 

ризиків господарсько-фінансової діяльності підприємств; 

- організація роботи з управління системою безпеки 

підприємництва стосується створення відділу (сектору) в межах 

головного управління економікою, який виконуватиме функції її 

моніторингу, планування розвитку і удосконалення, розробкою 

превентивних заходів щодо нівелювання існуючих та 

потенційних ризиків діяльності суб’єктів підприємництва, 

звітуванням вищим органам державного управління та 

громадськості про реалізовані заходи і їх ефективність стосовно 

зміцнення економічної безпеки підприємництва);  

- мотивація суб’єктів системи безпеки підприємництва для 

виконання необхідних заходів має бути спрямованою на 

адміністративні та контролюючі органи влади і управління – з 

метою дотримання норм регуляторної політики, прозорого та 

рівного доступу суб’єктів підприємництва до господарських 

ресурсів та проходження дозвільних і погоджувальних процедур, 

недопущення неправомірного втручання у господарсько-

фінансову діяльність суб’єктів підприємництва, а також 

асоціативні підприємницькі організації, окремі підприємства та 

громадськість – з метою збільшення їх можливостей впливати на 

рішення адміністративних і контролюючих органів влади і 

державного управління);  

- контроль заходів, спрямованих на формування та розвиток 

системи зміцнення економічної безпеки підприємництва полягає 

у щоквартальному звітуванні відповідним відділом сектором 

обласної державної адміністрації про виконані заходи, обсяги їх 

фінансування та результативність, а також щорічному розрахунку 

коефіцієнтів ефективності державної політики. 

Крім того, в існуючих в Україні умовах недостатнього рівня 

фізичного захисту суб’єктів підприємництва, їх майна та 

управлінського персоналу від неправомірних та злочинних 

зазіхань (більше того - факти злочинних дій (вбивства та замахи 

на вбивство, навмисні тілесні ушкодження, розбої, грабежі, 

вимагання) щодо підприємництва у нашій державі стали 

системними та безнаказаними), регіональними органами 

державного управління необхідно реалізувати заходи, спрямовані 
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посилення системи організації захисту підприємців. 

Проблема також полягає в тому, що виконавчі та 

правоохоронні органи не зайняли наступальної позиції у 

розкритті цих злочинів і, тим більше, у попередженні аналогічних 

у майбутньому. Вказане засвідчує неспроможність влади 

забезпечити основоположні принципи громадянського 

суспільства – захист безпеки громадян та підприємців, а також 

базових засад розвитку підприємництва – формування у 

суспільстві сприятливого позитивного ставлення до ведення 

підприємницької діяльності. 

Ця проблема є особливо актуальною та загрозливою як для 

суспільного, так і економічного розвитку України, оскільки 

вказані тенденції ведуть до вагомих негативних наслідків: різкого 

зниження рівня підприємницької активності (особливо 

ініціативної його частини) та інвестиційної привабливості, 

скорочення кількості легальних робочих місць та посилення 

недобросовісної конкуренції; збільшення частки тіньового 

сектора і, відповідно, скорочення податкових надходжень до 

місцевого та загальнодержавного бюджетів; криміналізації 

суспільства тощо. 

Відповідно роль державного регулювання у вирішенні 

вказаної проблеми є визначною з огляду на гостроту її впливу на 

суспільний розвиток. Це вимагає швидкої адекватної реакції з 

боку вищих та регіональних органів державного управління. 

Зважаючи на це, а також враховуючи вагому роль 

підприємництва в економічній системі та в соціальній сфері 

держави за доцільне здійснення таких заходів: 

- визнати та проголосити широкій громадськості, що 

злочинні дії по відношенню до суб’єктів підприємницької 

діяльності та їх працівників є такими, що несуть загрозу розвитку 

суспільства та інтересам держави і підвищити рівень покарання 

за їх вчинення, а також налагодити систему поінформованості 

громадськості про хід розкриття такого роду злочинів; 

- створити при Міністерстві внутрішніх справ України 

відповідний відділ, який займався б виключно питаннями 

злочинних дій по відношенню до суб’єктів підприємницької 

діяльності із щотижневим звітуванням про кількість злочинів у 
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цій сфері та відсоток їх розкриття вищому керівництву МВС 

України та Секретаріату Президента України; 

- створити або активізувати діяльність на регіональному 

рівні (при облдержадміністраціях) робочих груп для координації 

діяльності правоохоронних органів і недержавних охоронних 

структур щодо економічного і фізичного захисту 

підприємництва, основними завданнями яких повинні стати: 

координація діяльності правоохоронних органів, 

підприємницьких об’єднань, недержавних охоронних структур 

щодо економічного і фізичного захисту підприємництва; 

вироблення пропозицій щодо формування законодавчої та 

нормативної баз з питань безпеки підприємництва; правова 

(теоретична) просвіта підприємців та громадян через організацію 

семінарів та конференцій, ЗМІ; ініціювання та сприяння 

висвітленню в ЗМІ досвіду охоронної діяльності тощо; 

- проводити щоквартальні форуми, присвячені співпраці 

владних структур та бізнесу, першочергове завдання яких – 

висвітлення практики захисту підприємництва в Україні від 

злочинних зазіхань. 

Іншим важливим аспектом проблеми удосконалення 

організаційного механізму посилення економічної безпеки 

підприємництва на регіональному рівні є значне спрощення 

доступу суб’єктів підприємництва до господарських ресурсів, а 

також проходження дозвільних і погоджувальних процедур. 

Прозорість та ефективність дозвільної системи впливає на 

рівень сформованості конкурентного середовища та значною 

мірою визначає ділову активність населення. Недосконалість та 

складність проходження дозвільних процедур підприємствами 

призводить як до руйнування засад справедливої конкуренції та 

належного економіко-правового середовища, так і до зниження 

рівня економічної безпеки підприємництва в регіонах України. 

Зазначимо, що регіональні органи державного управління та 

місцевого самоврядування протягом останніх років одержали 

більшу самостійність у вирішенні соціальних та економічних 

проблем своїх територій, а підприємцям надані ширші 

можливості щодо реалізації економічних та соціальних інтересів, 

включаючи вирішення місцевих завдань забезпечення стійкого 



 

53 

розвитку. Разом з тим вирішення цих завдань залежить від рівня 

сформованості належного економіко-правового поля щодо 

ведення підприємницької діяльності, включаючи належний та, 

що особливо важливо, рівний для всіх суб’єктів ринку доступ до 

господарських ресурсів та прав на провадження певних дій щодо 

здійснення господарської діяльності. 

Дозвільна система впливає на рівень сформованості 

конкурентного середовища та значною мірою визначає ділову 

активність населення. Вітчизняна дозвільна система є 

бюрократичною та обтяжливою. За експертними оцінками 

принаймні один дозвіл щорічно отримує 54,0 % підприємств, а 

середній час на отримання дозволів та ліцензій становить 

471 день; середня кількість процедур, необхідних для отримання 

дозволу, налічує 30; витрати на отримання дозволу/ліцензії 

становлять в середньому 150,0 % від доходу на душу 

населення 20. 

Проходження дозвільних процедур є особливо обтяжливим 

для вітчизняних малих і середніх підприємств. Про це свідчать 

результати опитувань підприємців (на прикладі Львівської 

області), які проходять дозвільні процедури: 

- підприємці не задоволені умовами, створеними місцевою 

владою для здійснення підприємницької діяльності (13,1 % – 

повністю не задоволені; 20,5 % – загалом не задоволені; 45,4 % – 

задоволені лише окремими аспектами); 

- оцінка роботи обласної влади у напрямі спрощення 

дозвільних процедур у сфері підприємництва на рівні області, 

міст та районів є незадовільною – 2,27 за п’яти бальною шкалою 

оцінювання; 

- серед факторів гальмування та розвитку підприємництва в 

регіоні окремі органи державної влади, які здійснюють дозвільні 

процедури, отримали такі оцінки: санстанція – 26,1 %; пожежний 

нагляд – 17,1 %; енергонагляд – 2,6 %; екологічний нагляд – 

1,3 %; 

- серед основних причин, які гальмують розвиток малого 

бізнесу, недосконалість дозвільної системи визнали 13,9 % 

підприємців у м. Львові та 8,9 % підприємців області; 
                                                           
20
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54 

- боротьбу з корумпованістю та усуненням бюрократичних 

перепон під час ведення бізнесу підприємці визначають 

першорядними завданнями органів державної влади для розвитку 

і підтримки бізнесу в регіоні (відповідно, 47,1 % та 46,7 % серед 

усіх можливих заходів) 21. 

Значний рівень бюрократизму, інколи тривалість і 

складність проходження дозвільних процедур, необхідність 

додаткових витрат на лобіювання чи пришвидшення їх 

проходження є перешкодою особливо для малих та середніх 

підприємств, які через об’єктивні причини інколи навіть 

відмовляються від їх проходження через обмеженість кадрових, 

фінансових ресурсів, коротший порівняно з великими 

підприємствами життєвий цикл діяльності (чи інвестиційних 

проектів тощо). Дозвільні процедури часто використовуються як 

інструмент недобросовісної конкуренції, створення штучних 

бар’єрів доступу на ринок підприємств малого та середнього 

бізнесу і лобіювання таким чином інтересів крупного бізнесу 

та/чи суб’єктів бізнесу, представники яких перебувають в органах 

влади. 

Необхідно зазначити, що недосконалість дозвільної системи 

в Україні є одним з чинників, які перешкоджають подальшому 

розвитку підприємництва, досягненню показників його розвитку 

рівня розвинених держав, формуванню позитивного іміджу 

України у світовому рейтингу країн не тільки за рівнем 

сформованості підприємницького середовища, але й 

інвестиційної привабливості, конкурентоспроможності країни 

тощо. 

Разом з тим підприємці, в т. ч. малого і середнього бізнесу, 

визнають процедури проходження частини дозволів не 

складними. Тому удосконалення потребують дозвільні 

процедури, проходження яких є суттєвим бар’єром для 

здійснення діяльності підприємств. Відповідно на їх спрощення 

має бути насамперед спрямована політика органів державного 

управління. Зокрема, сюди відносять такі дозволи та погодження: 

на будівництво; на відведення земельної ділянки; на 
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 Стратегія розвитку МСП Львівської області на період до 2020 року. URL : http://www.lev.org.ua/ 

articles/Lviv_SME_strategy.html. 
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купівлю/оренду державного/комунального майна; дозволи 

спеціального призначення щодо використання природних 

ресурсів; на розміщення малих архітектурних форм. 

Значною мірою призвели до неналежного рівня 

ефективності дозвільної системи в Україні такі чинники: 

1. Складність, тривалість та, як наслідок – значна вартість 

проходження дозвільних і погоджувальних процедур. Ця причина 

містить дві компоненти: 

1.1. Об’єктивно більшість положень вітчизняної дозвільної 

системи (наприклад, стандартизації будівельних робіт, 

встановлення обладнання, використання природних ресурсів, 

побутового обслуговування населення та праці і т. ін.) 

ґрунтуються на нормативно-правовій базі, розробленій ще за 

Радянського Союзу, є дотичними і потребують погодження в 

інших відомствах і інспекціях; є застарілими, складними та 

тривалими щодо проходження і тому часто час на одержання 

дозволів на будівництво, зміну робочих годин, встановлення 

обладнання, використання природних ресурсів є тривалим, а 

витрати на їх одержання – суттєвими. 

1.2. Суб’єктивні чинники, зумовлені тим, що: 

- механізм проходження дозвільних процедур часто 

ускладнюється навмисно (важко знайти інформацію, 

непрозорими є правила проходження дозвільних процедур у 

сфері господарської діяльності; відповідні погоджувальні органи 

володіють цілим арсеналом напівлегітимних засобів затягування 

чи відмови у надання дозволів), процес супроводжується 

додатковими витратами і згаяним часом через низку 

«прихованих», неписаних правил, процедур та вимог, 

запроваджених місцевими органами влади; 

- надмірною є кількість дозвільних органів різних профілів, а 

також рівнів управління (центральний, регіону, місцевий, 

сільський тощо), рішення яких стосовно одного і того ж 

підприємницького проекту різняться, що свідчить про їх 

суб’єктивність, відсутність належного рівня відповідальності 

службовців, політизованість рішень тощо; 

- часто недотримуються часові межі, визначені 

законодавством для надання відповідного дозволу; 
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- отримання дозволів практично ніколи не обходиться без 

відповідних витрат на їх супроводження чи сприяння у прийнятті 

позитивного рішення (часто такі додаткові трансакційні видатки 

становлять до половини вартості капіталовкладень у проект, для 

реалізації якого потрібен відповідний дозвіл); 

- сьогодні не існує жодного спеціального державного 

консультативного органу, який надавав би на пільгових (чи 

безоплатних) засадах інформацію з процедур отримання дозволів. 

2. Недосконалість механізму проходження дозвільних 

процедур, яка полягає у: 

- відсутності зворотного зв’язку між адміністратором та 

заявником, а також законодавчо встановленого належного рівня 

контролю за рішеннями дозвільних органів, відповідальності 

посадових осіб за відповідні рішення; у багатьох дозвільних 

офісах не дотримуються вимоги вітчизняного законодавства 

щодо висвітлення інформації, необхідної суб’єктам 

підприємницької діяльності для отримання відповідних дозволів 

в мережі Інтернет, відсутні веб-сторінки (інформація 

розміщується, як правило, тільки на веб-сторінках міських 

адміністрацій, містить інформацію про порядок роботи 

дозвільного офісу та лише перелік послуг) тощо. 

3. Недостатність відповідальності посадових осіб дозвільних 

служб та низький рівень обізнаності підприємців про механізм 

притягнення їх до відповідальності (незважаючи на наявність 

системних порушень в Україні відсутня практика притягнення як 

адміністраторів, так і посадових осіб дозвільних органів до 

адміністративної та/чи кримінальної відповідальності, 

включаючи публічне висвітлення такої роботи). 

4. Низький рівень громадського контролю за рішеннями 

адміністраторів і дозвільних органів. 

5. Неналежний рівень підготовленості та кваліфікації 

адміністраторів, низький рівень їх впливу на рішення, які 

приймаються посадовими особами дозвільних органів; 

адміністратори при одержанні заявки на дозвіл не здійснюють 

попереднього консультування щодо повноти поданих документів 

та ймовірності одержання позитивного висновку. 

Питання проходження дозвільних процедур регулюються 
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Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської 

діяльності» 22, норми якого значною мірою визначають як основні 

терміни, положення і принципи державної політики у цій сфері, 

так і порядок проходження дозвільних процедур, видачі дозволів, 

відповідальність посадових осіб. Дозвільні офіси, створені 

практично у всіх обласних центрах та містах України, стали 

істотним зрушенням у напрямі удосконалення вітчизняної 

дозвільної системи. 

Позитивним є схвалення Концепції вдосконалення 

державного регулювання господарської діяльності, в якій серед 

актуальних проблем розвитку господарської діяльності важливе 

місце відводиться недосконалості вітчизняної дозвільної системи, 

її бюрократичності та обтяжливості. До пріоритетних напрямів 

вдосконалення державного регулювання господарської діяльності 

внесено: спрощення дозвільної системи, її уніфікація, визначення 

єдиних вимог щодо порядку видачі, переоформлення та 

анулювання документів дозвільного характеру; забезпечення 

практичної реалізації декларативного принципу та 

запровадження принципу «мовчазної згоди», за яким суб’єкт 

господарювання за певних умов набуває право на провадження 

окремих дій щодо здійснення господарської діяльності без 

одержання відповідного документа дозвільного характеру; 

визначення необхідності одержання документів дозвільного 

характеру, враховуючи рівень ризику виду діяльності для безпеки 

населення і довкілля. Концепцією також передбачено прийняття 

Закону України «Про перелік документів дозвільного характеру у 

сфері господарської діяльності», що є своєчасним та необхідним. 

Проте багатьма місцевими органами державного управління 

робота зі спрощення дозвільних і погоджувальних процедур не 

визнана як системотворча щодо створення умов, сприятливих для 

розвитку бізнесу та активізації ділової активності населення. 

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської 

діяльності» потребує подальшого вдосконалення з врахуванням 

існуючих перешкод розвитку підприємництва. Незважаючи на те, 

що правила та процедури отримання дозволів переважно 

                                                           
22

 Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності : Закон України № 2806-IV від 06.09.2005 р. URL : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2806-15. 
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встановлюються на місцевому рівні, вони регулюються на різних 

рівнях державного управління (окремі з них встановлюються та 

регулюються Законами України, інші – Постановами Кабінету 

Міністрів, а нормативні документи таких державних органів, як 

Державний комітет з нагляду за охороною праці регулюють інші 

види дозволів).  

У таких умовах актуальною стає потреба у вивченні та 

імплементації ефективного закордонного досвіду удосконалення 

дозвільної діяльності підприємництва у вітчизняну систему 

регулювання підприємницької діяльності. 

У випадку збереження існуючих недосконалостей 

вітчизняної дозвільної системи Україна й надалі втрачатиме 

позиції у світових рейтингах країн за рівнем сформованості 

ринкового, інвестиційного середовища. Наша країна відставатиме 

не лише від розвинених країн, але й країн, створених на території 

колишнього Радянського Союзу, в яких вже активно 

відбуваються реформи у досліджуваній сфері. Натомість 

подальше удосконалення вітчизняної дозвільної системи є 

інструментом підвищення рівня підприємницької активності 

населення; деконцентрації (демонополізації) товарних ринків та 

механізму доступу до обмежених господарських ресурсів і прав 

діяльності; усунення штучних бар’єрів у започаткуванні роботи 

підприємств, призупинення їх роботи через складність 

(об’єктивну неможливість) отримання ними доступу до 

інфраструктури, будівництва, модернізації чи переобладнання 

приміщень; подолання корупції тощо. 

З урахуванням недоліків та проблем, які існують, а також 

позитивного світового досвіду доцільно вжити заходи у контексті 

удосконалення вітчизняної дозвільної системи підприємництва за 

такими ключовими напрямами: 

1. Посилення контролю та відповідальності посадових осіб 

дозвільних органів. Метою заходів цього напряму є підвищення 

рівня відповідальності посадових осіб (сьогодні згідно з Законом 

України «Про дозвільну систему у сфері господарської 

діяльності» за несвоєчасне прийняття рішення, порушення 

строків прийняття рішення чи видачі дозвільного документа, 

безпідставну відмову та ін. передбачено накладення штрафу від 
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20-ти до 50-ти неоподатковуваних мінімальних доходів громадян, 

що є недостатнім та з урахуванням інфляційних процесів не 

відповідає існуючим умовам, а також принципу «перевищення 

рівня відповідальності над можливою вигодою»); розширення 

переліку порушень порядку видачі дозвільних документів 

(наприклад, за недотримання принципу «мовчазної згод»; 

ненадання консультаційної допомоги щодо перевірки повноти 

документації (інформації), яку подає заявник; затягування 

дозвільної процедури); посилення громадського контролю (для 

чого необхідно створити з представників громадських та 

асоціативних підприємницьких організацій робочі групи з 

моніторингу рішень дозвільних органів для посилення 

публічного контролю рішень, які стосуються суб’єктів 

підприємницької діяльності, забезпечення рівного доступу всіх 

підприємств до прав на провадження певних дій у сфері 

господарської діяльності і формування системи «прозорих» 

взаємовідносин бізнесу та адміністративних органів влади, 

пришвидшення проходження підприємствами дозвільних і 

погоджувальних процедур). 

2. Проведення ревізії переліку існуючих ліцензій та дозволів 

у всіх сферах підприємницької діяльності (досвід Кенії (за 

показником одержання ліцензій та дозволів Кенія посідає 24 

місце у рейтингу Світового банку), яка переглянула вимоги за 

усіма ліцензіями та дозвільними процедурами, за результатами 

чого було прийнято рішення відмінити 438 ліцензій та дозволів і 

спростити близько 700). 

3. Удосконалення роботи місцевих дозвільних органів. 

Забезпечення подальшого удосконалення вітчизняної дозвільної 

системи у цьому напрямі може бути реалізованим через: 

- посилення їх спеціалізації за видами дозволів (з метою 

спрощення як процедур отримання дозволу, так і проходження 

погоджень суміжних погоджувальних служб доцільно 

запровадити єдині дозвільні офіси за найбільш складними 

дозволами (наприклад, дозволи на будівництво, 

придбання/одержання в оренду державного/комунального 

майна/землі; використання природних ресурсів). Наприклад, 

створення єдиного офісу видачі дозволів на будівництво (досвід 
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Румунії та Грузії) передбачає об’єднання процесів погодження 

будівельних проектів профільними, а також суміжними 

відомствами – Міністерством культури, Міністерством 

навколишнього середовища та водних ресурсів, відповідними 

відомствами з електроенергетики і телекомунікацій. Необхідно 

зазначити, що для спеціалізованих єдиних дозвільних офісів 

мають бути розроблені науково обґрунтовані максимальні 

терміни (між вхідною та вихідною ланками) проходження 

дозвільної процедури (досвід Грузії (за показником одержання 

ліцензій та дозволів Грузія посідає 42 місце у рейтингу Світового 

банку). Внаслідок встановлення термінів для видачі рішень лише 

у сфері будівництва від моменту одержання санкцій від 

санітарного інспектора до моменту початку будівництва і 

погодження від бюро археології кількість погоджувальних дій 

скоротилась з 29 до 17, а час на отримання дозволу на 

будівництво – з 285 до 137 днів. Уряд Канади (за показником 

одержання ліцензій та дозволів Канада посідає 32 місце у 

рейтингу Світового банку), переглянувши будівельний кодекс, 

скоротив термін розгляду заявок на будівництво, згідно з яким 

повний цикл часу для погодження всієї документації з 

будівництва становив 77 днів); 

- посилення диференціації дозвільних заявок (проектів) 

щодо спрощення процедур і термінів погодження документів 

дозвільного характеру невеликими об’єктами (досвід Республіки 

Кореї та Лаоської НДР); 

- обов’язкове впровадження у діяльність дозвільних офісів 

принципу затвердження дозвільних заявок за замовчуванням, 

наприклад, за умови відсутності відмови (без поважної причини) 

з боку органів влади протягом максимально встановленого 

терміну на видачу відповідного дозволу (досвід Іспанії); 

- внесення до порядку проходження дозвільних документів 

вимоги щодо попередньої письмової оцінки адміністратором 

дозвільного офісу пакету документів, який подається 

підприємцем. 

4. Створення органу з контролю та моніторингу дозвільної 

системи. На цю інституцію можуть бути покладені функції щодо 

ревізії кількості та механізмів проходження процедур дозвільного 
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характеру, попереднього аналізу проектів вітчизняних 

нормативно-правових актів щодо порушення принципів 

ефективної дозвільної системи та здійснення дій з попередження 

їх проходження у Верховній Раді України та місцевого 

самоврядування, організація роботи з функціонування гарячих 

ліній, моніторингу доходів та витрат державних службовців, які 

працюють у дозвільних службах, висвітлення результатів 

моніторингу порушень у дозвільній сфері та прийнятті щодо них 

санкцій. 

5. Популяризація досвіду проходження дозвільних процедур 

та підвищення рівня обізнаності підприємців щодо прав і 

обов’язків дозвільних адміністраторів та посадових осіб 

дозвільних органів. Регіональним та місцевим органам 

державного управління необхідно виділити в межах регіональних 

та міських програм підтримки підприємництва фінансові ресурси 

на проведення систематичних комунікативних і навчальних 

заходів із залученням підприємців, науковців, представників 

органів державної влади та дозвільних органів, які стосуються 

проблематики проходження дозвільних процедур, позитивного 

досвіду удосконалення дозвільної системи, а також щодо 

процедури притягнення до відповідальності дозвільних 

адміністраторів та/чи представників дозвільних органів у разі 

порушення ними норм вітчизняного законодавства щодо 

дозвільної системи у сфері господарської діяльності (із 

забезпеченням широкого висвітлення такої практики у ЗМІ). 

Наголосимо, що лише комплексний та системний підхід до 

подальшого удосконалення вітчизняної дозвільної системи, 

зокрема у секторі малих і середніх підприємств, спроможний 

докорінно змінити ситуацію щодо рівня сформованості і 

сприятливості економіко-правового поля ведення 

підприємницької діяльності в регіонах України та підвищити 

рівень її економічної безпеки. 

Додамо, що важливим аспектом організаційного механізму 

посилення економічної безпеки вітчизняних суб’єктів 

підприємництва є удосконалення роботи регіональних та 

місцевих органів державного управління щодо підготовки кадрів 

для підприємництва. Зауважимо, що у цьому контексті потрібно: 
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- посилити програмно-нормативне планування системи 

підготовки персоналу для вітчизняних підприємств, а також 

фінансовий аспект стимулювання такої роботи за рахунок 

включення відповідних розділів з належним фінансування у 

програми соціально-економічного розвитку та програми 

підтримки підприємництва на місцевому рівні; 

- ініціювати залучення іноземних фахівців до навчальних та 

заходів з підвищення рівня кваліфікації вітчизняних керівників і 

працівників апарату управління підприємств, галузевих 

спеціалістів, а також розвиток системи кооперації підготовки 

вітчизняних та зарубіжних кадрів для підприємництва; 

- розробити і реалізувати сукупність організаційно-

економічних стимулів (включаючи відшкодування частини 

витрат суб’єктів підприємництва на такі заходи, проведення 

комунікативних заходів і т. ін.) підвищення кваліфікації кадрів у 

сфері підприємництва; 

- активізувати практику розвитку молодіжного 

підприємництва; 

- запровадити вивчення курсів з економічної безпеки 

підприємництва на економічних спеціальностях вищих 

навчальних закладів. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ 

ПОЛІТИКИ В КОНТЕКСТІ РОЗІГРІВУ ЕКОНОМІКИ 

УКРАЇНИ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ЇЇ РОЗВИТКУ І 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

 

2.1 Інституційно-правовий механізм грошово-кредитної 

політики 

 

Системні зрушення щодо посилення фінансової безпеки 

держави відбуваються відповідно до завдань, визначених Угодою 

про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Указом 

Президента України «Про Стратегію сталого розвитку «Україна-

2020», програмними документами Уряду. У процесі 

реформування фінансової сфери виконання поставлених завдань 

досягнуто вагомих результатів у врівноваженні дисблансів 

розвитку грошово-кредитного сектору. Йде мова про стабілізацію 

макрофінансової ситуації та формування передумов для 

відновлення кредитування реального сектору економіки, 

поступове відновлення довіри до банківської системи та 

національної валюти, послідовну модернізація банківської 

системи та НБУ як її ключового елемента, забезпечення помірної, 

порівняно з попередніми роками, девальвації національної 

грошової одиниці. 

Важливим кроком стимулювання розвитку грошово-

кредитного сектору в системі забезпечення фінансової безпеки 

економіки України є затвердження Комплексної програми 

розвитку фінансового сектору до 2020 року, яка передбачає 

оновлення «дорожньої карти» реформ у грошово-кредитній 

сфері, шляхом розширення переліку заходів, спрямованих на 

розроблення та впровадження нового валютного законодавства, 

перехід на міжнародний стандарт фінансової звітності IFRS 9, 

лібералізацію податкового законодавства для торговців цінними 

паперами, перехід на стандарти міжнародних розрахунків 

ISO 20022, удосконалення оверсайту (нагляду) платіжних систем, 

оновлення та виконання стратегії розвитку державних банків, 

розвиток fintech (галузі фінансових технологій, що конкурують із 
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традиційними банками та іншими фінансовими компаніями), 

вдосконалення практики колективного інвестування у цінні 

папери тощо. 

Водночас, незважаючи на застосовані НБУ та Урядом 

антикризові заходи в цілях стабілізації грошово-кредитної сфери, 

відновити докризові параметри її розвитку так і не вдалося. Для 

оновлення грошово-кредитної системи та максимального 

використання можливостей кризових зламів в цілях 

реформування фінансової сфери необхідно розробити і 

реалізувати інноваційні стратегічні підходи та інструменти, 

покликані забезпечити збалансованість грошової маси, 

удосконалення параметрів функціонування фінансово-кредитного 

сектору, стримування інфляції та забезпечення стабільності 

грошової одиниці, детінізацію грошово-кредитного сектору. 

У контексті останнього чи не найважливішими є 

модернізація інституційно-правового механізму грошово-

кредитної політики, дієвість якого дає змогу швидко й ефективно 

з прийнятним рівнем трансакційних витрат, забезпечити захист 

інтересів суб’єктів грошово-кредитних відносин, мінімізацію та 

недопущення реалізації ризиків і загроз грошово-кредитній 

безпеці держави, регулювання нормативно-правового поля 

залежно від зміни зовнішньої та внутрішньої кон’юнктури в цій 

сфері, створення необхідних інституційно-правових умов для 

розвитку грошово-кредитного сектора, формування ефективного 

суб’єктно-інституційного забезпечення грошово-кредитної 

безпеки держави. 

Під інституційно-правовим механізмом грошово-кредитної 

політики необхідно розуміти становить сукупність формальних 

та неформальних «правил гри», зокрема, норм, законів, процедур, 

інших документів інформаційно-роз’яснювального характеру, що 

приймаються органами публічного управління, які б здійснювали 

регулюючий вплив на суб’єктів грошово-кредитної сфери, а 

також запровадження стандартів управління інститутами 

грошового обігу та кредитних відносин шляхом визначення 

чіткого алгоритму прийняття управлінських рішень, забезпечення 

належного моніторингу та контролю за їх виконанням, що 
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сприятиме підвищенню рівня керованості грошово-кредитною 

сферою. 

Варто зазначити, що формування інституційно-правового 

механізму грошово-кредитної політики в системі забезпечення 

фінансової безпеки держави повинно здійснюватися шляхом 

реалізації: (1) інструментів прийняття рішень – запровадження 

стратегічного програмування розвитку грошово-кредитної сфери, 

удосконалення нормативного посилення інституційних засад 

мінімізації загроз фінансовій безпеці держави за дестабілізації 

грошово-кредитної сфери; (2) мотиваційних інструментів – 

створення належних інституційних умов для ефективного 

розвитку грошового обігу і кредитних відносин, формування 

оптимальної збалансованої структури використання 

адміністративних (прямих) та економічних (непрямих) методів 

впливу на розвиток грошово-кредитної сфери в цілях посилення 

фінансової безпеки держави; (3) інформаційних інструментів – 

запровадження моніторингу державної політики у сфері 

функціонування грошово-кредитної сфери, розширення 

повноважень асоціативних і громадських організацій щодо 

розроблення та контролю державної політики у сфері 

регулювання грошово-кредитної сфери.  

Додамо, що для нашої держави проблема реформування 

інституційно-правового механізму грошово-кредитної політики 

залишається актуальною протягом всього періоду незалежності, 

оскільки значною мірою кризові процеси у вітчизняній 

фінансовій системі обумовлені негативними аспектами 

функціонування грошово-кредитної сфери держави, де в 

недостатній мірі реалізуються грошово-кредитні інструменти з 

підтримки макроекономічної стабільності, економічного 

зростання та зміцнення конкурентоспроможності національної 

економіки. Такий висновок робимо, виходячи з того, що 

розглядаємо інституційно-правовий базис розвитку грошово-

кредитного ринку не лише в аспекті законодавства, яке визначає 

господарські і економічно-правові умови здійснення грошово-

кредитної політики чи управління параметрами безпеки в цій 

сфері, але й у контексті чіткого встановлення умов, правил і 

процедур реалізації базових функцій державного управління, як-от 
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– стратегування і планування, організації політики і 

стимулювання всіх її суб’єктів, аналізу і контролю, 

відповідальності за отримані результати. 

Звернімо увагу на те, що за період незалежності в Україні 

прийнято доволі велику кількість стратегій, концепцій, програм, 

законів, положень та інших нормативно-правових актів, 

покликаних забезпечити розвиток грошово-кредитної сфери в 

контексті посилення фінансової безпеки держави. Однак, 

неузгодженість дій органів влади, наділених повноваженнями 

щодо вироблення і реалізації політики в грошово-кредитній 

сфері, недієвість механізмів координації і вироблення спільних 

заходів щодо визначення основних засад формування і реалізації 

збалансованої державної грошово-кредитної політики призводять 

до невизначеності та невиконання положень інституційно-

правового базису грошово-кредитної безпеки в Україні. 

Зокрема, йде мова про такі деструктивні параметри 

формування інституційно-правового механізму грошово-

кредитної політики України як: (1) грошово-кредитна, фіскальна 

та бюджетна політика держави на сьогодні існують практично 

незалежно одна від одної, що призводить до неузгодженості 

заходів НБУ та Уряду щодо макрофінансової стабілізації; 

(2) зусилля НБУ здебільшого сконцентровані на врівноваженні 

дисбалансів валютної сфери, при цьому не приділяється 

достатньо уваги іншим складовим грошово-кредитного 

регулювання; (3) існує внутрішня неузгодженість грошово-

кредитних інструментів через недієвість механізмів координації і 

вироблення спільних заходів щодо визначення основних засад 

формування і реалізації збалансованої державної грошово-

кредитної політики; (4) середньострокове та довгострокове 

стратегічне планування і прогнозування розвитку грошово-

кредитного сектору до цього часу залишається нерозробленим; 

(5) розпорошеність та дублювання функцій, особливо 

організаційних, між кількома центральними органами виконавчої 

влади, відсутність належного рівня координації дій між органами 

публічного управління, які опікуються грошово-кредитною 

сферою; (6) переважання ролі неформальних інститутів над 

формальними в процесі прийняття управлінських рішень. 
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Очевидно, що такі структурні викривлення формування та 

реалізації інституційно-правового механізму грошово-кредитної 

політики не створюють передумов для усунення дисбалансів 

фінансової та економічної системи України і побудови 

фундаменту сталого збалансованого економічного зростання. 

Більше того, домінування неформальних інститутів над 

формальними в процесі структуризації інтересів і стимулів 

учасників грошово-кредитних відносин негативно впливає на 

функціонування грошово-кредитної сфери та зміцнення 

фінансової безпеки держави, посилює дисбаланси банківської та 

валютної системи, призводить до тінізації грошово-кредитного 

сектору. У розвинутих країнах світу формальні інститути 

превалюють над неформальними в процесі прийняття рішень і 

тим самим знижують дестабілізуючий вплив загроз. Водночас в 

Україні особистісні інтереси переважать над суспільними в 

процесі прийняття управлінських рішень, що посилює корупційні 

впливи та бюрократизує відносини у грошово-кредитній сфері. 

Це вносить системний ірраціоналізм у функціонування 

інституційно-правового базису розвитку грошово-кредитного 

сектору як елементу системи фінансової безпеки держави та 

знижує його ефективність. 

До найважливіших системно-структурних недоліків 

інституційно-правового забезпечення грошово-кредитної безпеки 

держави належить відсутність довгострокового та 

середньострокового прогнозування і планування розвитку 

грошово-кредитного сектору на загальнодержавному рівні. Так, у 

Стратегії національної безпеки України, затвердженій Указом 

Президента України від 06.05.2015 р. № 287/2015 фінансова 

безпека взагалі не згадується, а серед загроз економічній безпеці 

виокремлюються лише такі її фінансові чинники, як економічна 

криза, виснаження фінансових ресурсів держави, неефективне 

управління державним боргом. При визначенні ж ключових 

завдань політики національної безпеки у внутрішній сфері, 

зокрема в забезпеченні економічної безпеки, виокремлюється 

лише ефективне використання бюджетних коштів, міжнародної 

економічної допомоги та ресурсів міжнародних фінансових 

організацій, дієвий контроль за станом державного боргу, 
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стабілізація банківської системи, забезпечення прозорості 

грошово-кредитної політики та відновлення довіри до 

вітчизняних фінансових інститутів. 

А в Концепції забезпечення національної безпеки у 

фінансовій сфері, схваленій розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 15.08.2012 р. № 569-р, лише констатується, що 

національна безпека у фінансовій сфері включає питання безпеки 

в бюджетній сфері, у сфері управління державним боргом, 

гарантованим державою боргом і боргом корпоративного 

сектору, податковій сфері, сфері фінансів реального сектору 

економіки, банківській сфері, сфері валютного ринку та у сферах 

функціонування фондового ринку і небанківського фінансового 

сектору. Тоді як безпека розвитку грошово-кредитної сфери не 

розглядається як складова фінансової безпеки держави і, 

відповідно, стратегічні пріоритети, механізми та засоби 

підвищення ефективності державної політики розвитку грошово-

кредитного сектору в системі забезпечення фінансової безпеки 

економіки України залишаються так і не розробленими. Це 

свідчить про неусвідомлення державними органами влади 

необхідності стратегування розвитку грошово-кредитного 

сектору в цілях започаткування процесів стабілізації фінансової 

системи України.  

Модернізація інституційно-правового механізму грошово-

кредитної політики потребує підвищення якості довго- та 

середньострокового економічного прогнозування і планування 

для забезпечення формування та реалізації економічно 

обґрунтованої політики України, з огляду на те, що надмірно 

оптимістичні макроекономічні прогнози призводять до 

системних проблем економічного розвитку. Це, в свою чергу, 

потребує формування відповідної законодавчої бази, зокрема, 

першочергово необхідно внести доповнення до законів «Про 

основи національної безпеки України», «Про державні цільові 

програми», «Про державне прогнозування та розроблення 

програм економічного і соціального розвитку України» та 

«Бюджетний кодекс України».  

Відповідні зміни до законодавства мають бути спрямовані, 

зокрема, на нормативне визначення та врегулювання таких 
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аспектів, як: завдання стратегічного прогнозування та 

планування; суб’єкти (органи державної влади, їх підрозділи) 

процесу планування, їх повноваження та порядок взаємодії; 

перелік і вимоги до змісту документів планування і 

прогнозування, які розробляються на загальнодержавному і 

відомчому рівнях, порядок їх розробки, експертизи, погодження, 

затвердження, коригування та періодичності перегляду; заходи, 

на основі яких визначатимуться результати виконання завдань 

розвитку грошово-кредитного сектору за попередній період, 

формулюватимуться та уточнюватимуться цілі, загрози та 

основні напрямки державної грошово-кредитної політики; 

завдання комплексного огляду грошово-кредитного сектору, 

порядок та терміни його проведення; процес моніторингу і 

регулярної оцінки стану та загроз грошово-кредитній безпеці, 

незалежної експертизи документів у сфері забезпечення грошово-

кредитної безпеки, та інформування і подання пропозицій щодо 

актуалізації документів планування у сфері грошово-кредитної 

безпеки; порядок визначення обсягів необхідного фінансування 

грошово-кредитного сектору та узгодження процесу планування 

його розвитку з процесом бюджетного планування; місце 

стратегічного прогнозування та планування у грошово-кредитній 

сфері в загальнодержавному процесі стратегічного планування та 

складання Державного бюджету; контроль за реалізацією 

документів стратегічного планування 23. 

Крім того, на сьогодні відсутній усталений методичний 

підхід до оцінки рівня фінансової безпеки грошово-кредитного 

сектору національної економіки, не визначені критерії оцінки і 

перелік індикаторів, їхні порогові значення, відсутня методика їх 

розрахунку, невирішені методологічні проблеми прогнозування 

їхнього рівня в середньо- і довгостроковій перспективі, що також 

стримує формування цілісної системи забезпечення 

досліджуваної безпеки. У більшості випадків грошово-кредитна 

безпека не оцінюється окремо від економічної та фінансової 

безпеки через складність розмежування критеріїв оцінки та 

показників економічної та фінансової сфери. Крім того, не 

                                                           
23

 Формування моделі економічного розвитку України у післякризовому світі : аналіт. доповідь. Київ : НІСД, 

2013. 65 с. 
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прослідковується взаємозв’язок між індикаторами і загрозами 

грошово-кредитної безпеки, тобто при визначенні системи 

індикаторів не враховується ступінь впливу загроз економічної 

безпеки в грошово-кредитній сфері. Це призводить до того, що 

визначення стратегічних орієнтирів та цільових показників 

розвитку грошово-кредитного сектору здійснюється на основі 

інтуїтивних уявлень і припущень без прогнозно-аналітичних 

досліджень, що призводить до неможливості вироблення 

ефективних дій органів державної влади щодо реалізації 

грошово-кредитної політики. 

Очевидно, що в цілях удосконалення інституційно-

правового механізму грошово-кредитної політики в системі 

забезпечення фінансової безпеки економіки України необхідно 

удосконалити методику оцінки рівня грошово-кредитної безпеки 

шляхом, по-перше, розширення переліку кількісних індикаторів 

розвитку грошового обігу і кредитних відносин та якісних 

характеристик рівня адаптованості грошово-кредитної системи 

до ринкових умов, по-друге, удосконалення методичних підходів 

до обґрунтування порогово-граничних значень індикаторів 

грошово-кредитної безпеки та побудови зон грошово-кредитної 

безпеки, по-третє, використання методу головних компонент при 

розрахунку вагових коефіцієнтів, який усуває надмірний 

суб’єктивізм під час визначення вагомості індикаторів грошово-

кредитної безпеки у формуванні значення її інтегрального 

показника на основі використання методу експертного 

опитування, по-четверте, застосування мультиплікативної форми 

інтегрального індексу, що характеризує досліджувані залежності 

нелінійними зв’язками, які є більш притаманними економічним 

процесам та явищам, поряд з лінійними.  

Доцільним є здійснення оцінки таких функціональних 

складових грошово-кредитної безпеки, як: монетарна сфера 

(рівень монетизації економіки, швидкість обігу грошей, 

монетизація економіки готівкою, частка готівки у структурі 

грошової маси, індекс купівельної спроможності грошей), 

банківська (рентабельність капіталу банків, рентабельність 

активів банків, рівень кредитування економіки, рівень 

капіталізації банків, частка довгострокових депозитів у 
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загальному обсязі депозитів, частка іноземного капіталу в 

статутному капіталі банків, середньозважена річна ставка по 

операціях рефінансування НБУ, облікова середньорічна ставка 

НБУ) та валютна системи (рівень доларизації кредитів, рівень 

доларизації депозитів населення, рівень міжнародних валютних 

резервів (місяці імпорту)). 

Крім того, важливим етапом усунення методичного недоліку 

інституційно-правового механізму грошово-кредитної політики є 

врахування не лише кількісних, але і якісних характеристик 

грошово-кредитної політики. Йде мова про оцінку рівня 

незалежності НБУ у формуванні та здійснені грошово-кредитної 

політики, оцінку рівня відкритості і доступності інформації щодо 

реалізації грошово-кредитної політики, оцінку рівня підзвітності і 

відповідальності НБУ в ході реалізації грошово-кредитної 

політики, оцінку рівня координованості дій Уряду і НБУ, що 

дасть змогу сформувати достовірну інформаційно-аналітичну 

основу реального стану грошово-кредитної безпеки держави, 

визначити міри її ризиків і загроз, а відтак і розробити дієві 

управлінські рішення органів державної влади щодо реалізації 

грошово-кредитної політики. 

Водночас гібридний конфлікт з Росією змусив Україну 

переосмислити старі та визначити нові стратегічні підходи та 

інструменти розвитку грошово-кредитного сектору. Реформи у 

грошово-кредитній системі, які реалізуються Україною у складних 

умовах гібридної війни, здійснюють позитивний синергетичний 

вплив на підвищення ефективності державної політики розвитку 

грошово-кредитного сектору в цілях посилення фінансової 

безпеки України. Зокрема, найбільшим досягненням 

реформування грошово-кредитної політики став перехід до 

режиму інфляційного таргетування, що стало передумовою 

багаторазового уповільнення темпів цінового зростання. 

Перехід до режиму інфляційного таргетування в Україні 

відбувався в три етапи 24: (1) до 2015 р. створювалися технічні 

передумови, що передбачали початок реформування НБУ, 

побудову макроекономічних моделей та перехід до квартального 
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 Реалізація режиму інфляційного таргетування в Україні. URL : https://bank.gov.ua/doccatalog/document? 

id=49122259. 
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прогнозного циклу; (2) у першій половині 2015 р. відбувалося 

створення інституційних передумов, що передбачали зміни в 

процесі прийняття рішень щодо монетарної політики, 

організацію щоквартальної публікації Інфляційного звіту НБУ, 

розробку проекту Стратегії монетарної політики на 2016-

2020 рр.; (3) у 2015-2017 рр. тривало впровадження режиму 

інфляційного таргетування, що передбачало проведення 

монетарної політики, спрямованої на цінову стабільність, 

прийняття рішень згідно з оголошеним графіком та розвиток 

системних комунікацій у монетарній сфері. 

Поряд з тим, існують певні ризики ефективного 

впровадження в Україні режиму інфляційного таргетування, 

зокрема: неякісний фінансовий менеджмент публічного сектора, 

нерозвинутий фінансовий ринок, низький рівень довіри суб’єктів 

господарювання до грошово-кредитної політики, високий рівень 

доларизації національної економіки, висока чутливість економіки 

до динаміки міжнародних потоків капіталу. 

Разом з тим, додамо, що інфляція має передусім не 

монетарний, а структурний характер, пов’язаний з 

незавершеністю ринкових реформ та загостренням політико-

економічної ситуації у країні. Більше того, НБУ в умовах 

макроекономічної нестабільності спроможний значно меншою 

мірою, ніж у розвинутих країнах світу, контролювати інфляцію, 

оскільки значний вплив на неї здійснює коливання валютного 

курсу та немонетарні чинники, зокрема, ціни на сировину на 

світових ринках. Проблема впровадження інфляційного 

таргетування в Україні обумовлена несформованістю 

необхідного інституційного середовища, що, в свою чергу, може 

посилювати загрози фінансовій безпеці та здійснювати 

деструктивний вплив на соціально-економічний розвиток 

держави. 

Необхідною передумовою запровадження режиму 

таргетування інфляції в Україні є забезпечення реальної 

незалежності НБУ шляхом удосконалення нормативно-правового 

базису, в якому чітко повинно бути регламентовано порядок 

фінансування цієї установи, забезпечення політичної 

незаангажованості членів Ради та членів правління НБУ, 
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формуючи її з незалежних фахівців у галузі макроекономіки, а не 

за партійними квотами або наявністю бізнес інтересів – для чого 

необхідно внести відповідні зміни до ст. 9 Закону України «Про 

Національний банк України». Також необхідним є підвищення 

обізнаності та розуміння громадськістю монетарної політики 

НБУ шляхом проведення регулярних комунікаційних заходів 

щодо рішень з монетарної політики з різними цільовими групами, 

регулярного оприлюднення як інфляційних прогнозів, так і звітів 

засідань. 

Варто відмітити, що високий рівень доларизації 

національної економіки ускладнює досягнення цільових 

показників інфляції з використанням традиційного 

інструментарію монетарної політики та зумовлює необхідність 

застосування режиму гнучкого таргетування, при якому 

підтримка стабільності цін доповнюється іншими допоміжними 

цілями, такими, як валютний курс, забезпечення фінансової 

стабільності та економічного зростання. За таких умов, рівень 

валютного курсу повинен розглядатися як частина 

трансмісійного механізму, що впливає на цінову і фінансову 

стабільність у країні. Такий режим може розглядатися як 

перехідний, що забезпечує органам влади умови для підготовки 

ключових елементів, необхідних для повноцінного впровадження 

інфляційного таргетування в міру забезпечення дієвості впливу 

на монетарні показники процентних ставок, наявності 

відповідних фондових інструментів та інструментів валютного 

хеджування та успішного імпортозаміщення, яке б уможливило 

зниження впливу валютного курсу на внутрішні ціни. 

Не менш важливого стратегічного значення набуває питання 

модифікації інституційно-правового механізму валютно-курсової 

політики в цілях забезпечення курсової стабільності гривні як 

чинника підвищення ефективності функціонування грошово-

кредитного сектору. Йде мова про необхідність переходу до 

нової, більш ліберальної моделі валютного регулювання, де 

ринкові інструменти повинні превалювати над 

адміністративними. Для цього, на заміну ухваленого ще в лютому 

1993 р. Декрету «Про систему валютного регулювання та 

валютного контролю», необхідно першочергово ухвалити 
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законопроект «Про валюту», який передбачає удосконалення 

механізмів валютного регулювання, зокрема, норми 

обов’язкового продажу валютної виручки, порядок 

оподаткування операцій з купівлі-продажу готівкової та 

безготівкової валюти, граничні терміни здійснення платежів за 

експортно-імпортні операції, механізм контролю з боку банків та 

НБУ достовірності експортно-імпортних контрактів. 

В умовах гібридної війни Російської Федерації проти 

України та підвищеного попиту на валюту НБУ змушений 

регулювати процес репатріації дивідендів у «ручному» режимі. 

Так, лише у 2016 р. з України на законних підставах було 

виведено капітал на суму близько 700 млн дол. США. З метою 

унеможливлення відтоку капіталу з України до Російської 

Федерації, було внесено зміни до чинного законодавства у 

валютній сфері. Відтепер НБУ має право відмовляти у видачі 

індивідуальних ліцензій на здійснення окремих валютних 

операцій, якщо виявить у поданих документах інформацію про 

те, що учасник або особа, на користь чи в інтересах якої 

проводиться ця операція має місцезнаходження у країні, визнаній 

Верховною Радою України державою-агресором/державою-

окупантом 25. 

Крім легального виводу капіталу з України шляхом 

перерахування за кордон дивідендів, можуть бути використані 

інші схеми, зокрема, фіктивний експорт чи фіктивний імпорт, що 

зумовлює необхідність щомісячного отримання Національним 

банком України від всіх банків статистичної звітності за формою 

№ 531 «Звіт про резидентів – суб’єктів зовнішньоекономічної 

діяльності, які перевищили встановлені законодавством строки за 

розрахунки за експортними операціями», що містить вичерпну 

інформацію про юридичну особу, з метою подальшого вжиття 

штрафних санкцій щодо неї 26. Такі дії НБУ вкрай негативно 

впливають на стійкість фінансової системи та зменшують 

інвестиційну привабливість країни в цілому, однак негайного 

реагування потребують ситуативні ризики, що створює та 
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 Національний банк посилив заходи для унеможливлення відтоку капіталу до Російської Федерації. URL : 

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=44407312&cat_id=55838. 
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 Гладких Д. М. Ключові ризики валютно-курсової стабільності в Україні та напрями їх мінімізації в умовах 

гібридної війни : аналіт. зап. URL : http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/val_kurs-b26c6.pdf. 
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використовує Росія в якості «гібридної зброї» для дестабілізації 

валютного ринку України. Це потребує усунення недоліків 

нормативно-правового регулювання процесу репатріації 

дивідендів, нарахованих іноземним інвесторам, що 

використовуються для здійснення відтоку капіталу за кордон. 

Крім цього, виникає необхідність завершення законодавчого 

впорядкування реструктуризації проблемної заборгованості за 

кредитами, наданими в іноземній валюті та ухвалення на 

законодавчому рівні сучасної системної законодавчої бази про 

валютні деривативи, що дасть змогу більш активно 

використовувати в Україні наявні інструменти валютного ринку 

(свопи, ф’ючерсні та форвардні контракти) і стимулюватиме 

розбудову його повноцінної інфраструктури.  

Передумовою удосконалення параметрів функціонування 

фінансово-кредитного сектору є оздоровлення банківської 

системи. У 2017 р. НБУ так і не вдалося відновити довіру до 

вітчизняної банківської системи, про що свідчить повільне 

відновлення депозитного ринку, скорочення обсягів кредитування 

реального сектору економіки та погіршення якості кредитного 

портфеля банків, що зумовлює необхідність удосконалення 

нормативно-правових засад розвитку банківської системи.  

Водночас значні ризики фінансовій безпеці України формує 

зростання частки іноземного капіталу в банківській системі, 

зокрема, російського капіталу. Так, частка присутності 

іноземного капіталу у вітчизняній банківській системі зросла з 

43,3 % у 2016 р. до 53,6 % у 2017 р. при його оптимальному 

значенні для фінансової безпеки держави на рівні 20,0-25,0 %. 

Тоді як, частка статутного капіталу банків з російським 

державним капіталом у загальній сумі статутного капіталу 

працюючих банків зросла з 9,9 % у 2014 р. до 30,7 % у 2017 р. 

Задля нівелювання таких ризиків у березні 2017 р. проти банків з 

російським капіталом уведені економічні санкції, що 

унеможливлюють виведення ними капіталу з України на користь 

материнських компаній з РФ, здійснення будь-яких фінансових 

операцій на користь пов’язаних з ними осіб (зокрема 

материнських структур). Водночас санкції не зупиняють 

розрахунків між резидентами України та їх контрагентами, які 
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мають рахунки в материнських банках, та не заважають 

працюючим в Україні банкам з державним російським капіталом 

виконувати свої зобов’язання перед клієнтами та вкладниками 27. 

З метою підвищення монетарного суверенітету банківської 

системи України необхідно забезпечити поступове зниження 

частки банків з капіталом іноземного походження у статутному 

капіталі банків до рівня нижче 40,0 % шляхом уведення 

додаткового нормативу максимального сукупного розміру 

власного капіталу банків з іноземним капіталом державного 

походження. Такий норматив має розраховуватися щомісячно 

щодо кожної країни інвестування окремо та не повинен 

перевищувати 10,0 % сукупного власного капіталу банківської 

системи України. Зауважимо, що удосконалення інституційно-

правого базису розвитку монетарної, валютно-курсової та 

банківської сфери як складових грошово-кредитного сектора 

стане підґрунтям зміцнення фінансової безпеки держави. 

Варто додати, що на сьогодні так і залишається актуальними 

удосконалення теоретичних і практичних інституційних аспектів 

незалежності НБУ. Зокрема, це стосується встановлення чіткого 

розподілу повноважень НБУ, Міністерства фінансів України, 

Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, 

Державної фіскальної служби, Антимонопольного комітету 

України у сфері формування і реалізації грошово-кредитної 

політики та координації їх дій у досягненні цілей грошово-

кредитної політики і на цій основі забезпеченні фінансової 

безпеки держави. Координація грошово-кредитної, бюджетної та 

податкової політик має ґрунтуватись на виробленні спільних 

завдань, цільових показників, виконання яких сприяло б 

забезпеченню збалансованості грошової маси, удосконаленню 

параметрів функціонування фінансово-кредитного сектору, 

забезпеченню стабільності грошової одиниці та детінізації 

грошово-кредитного сектору в контексті посилення фінансової 

безпеки держави. 

Важливим напрямом підвищення керованості грошово-

кредитної політики є впровадження системи нагляду та контролю 

                                                           
27

 Національний банк запропонував уведення санкцій щодо українських банків з російським державним 

капіталом. URL : https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ article?art_id=45410963&cat_id=55838. 

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/
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за діяльністю грошово-кредитних інститутів, що базується на 

пруденційних принципах. Це дасть можливість наглядовим 

органам своєчасно виявляти підвищені ризики в діяльності 

фінансових інститутів, мінімізувати випадки банкрутства та 

системної кризи в їх діяльності, здійснювати контроль за їх 

платоспроможністю, ліквідністю та прибутковістю, прогнозувати 

результати господарської діяльності за результатами 

представленої звітності. 

Більше того, у короткостроковій перспективі доцільним є 

об’єднання функцій нагляду і контролю за фінансовими 

інститутами в одному органі – НБУ шляхом об’єднання 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і 

Нацкомфінпослуг. Таким чином буде забезпечено вищу 

ефективність заходів з державного регулювання фінансових 

інститутів шляхом реалізації в Україні консолідованої моделі 

нагляду за фінансовим сектором, в межах якої всі функції 

управління будуть зосереджені в одному органі.  

Формування ефективної системи державного регулювання 

фінансових інститутів, що базується на єдиному баченні завдань, 

принципів та механізмів реалізації з врахуванням національних 

особливостей та світової практики функціонування таких 

інститутів, є важливою та необхідною передумовою 

вдосконалення інституційного базису розвитку грошово-

кредитного сектора України.  

Відтак, формування дієвого інституційно-правового 

механізму грошово-кредитної політики з метою забезпечення 

фінансової безпеки держави доцільно спрямувати на створення 

ефективної системи органів публічного управління, яка б 

здійснювала регулюючий вплив на суб’єктів грошово-кредитних 

відносин, створювала стимули для активізації розвитку грошово-

кредитного сектору, систематизації законодавства в грошово-

кредитній сфері, нівелювання деструктивної дії суперечливих 

положень окремих нормативно-правових актів, структурування 

системи публічного контролю в грошово-кредитній сфері, 

формування належного інформаційно-аналітичного забезпечення 

грошово-кредитної безпеки (рис. 2.1). 
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Рис. 2.1. Структура інституційно-правового механізму грошово-

кредитної політики в системі зміцнення фінансової безпеки України 

Суб’єктно-інституційне забезпечення 

грошово-кредитної політики 

 

Правила, що регулюють економічну поведінку в 
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Мета:  

формування дієвого інституційно-правового механізму грошово-кредитної політики з метою забезпечення 

фінансової безпеки держави 
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сектору; 
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Удосконалення системи 
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середовища: 
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політики; 
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збалансованості грошової маси; 
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кредитного сектору 
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Додамо, що реалізація вищезазначених заходів у 

короткостроковій перспективі створить інституційно-правові 

передумови, зокрема, як формальні, так і неформальні правила 

гри, а також дієве суб’єктно-інституційне забезпечення грошово-

кредитної сфери, для мінімізації внутрішніх дисбалансів розвитку 

грошово-кредитної сфери та посилення фінансової безпеки 

України. Водночас удосконалення інституційно-правового 

механізму грошово-кредитної політики в системі забезпечення 

фінансової безпеки держави, безперечно, визначає її базис, однак 

сучасні економічні виклики дестабілізації фінансових систем 

різних рівнів та фінансово-економічних відносин диктують 

необхідність обґрунтування організаційно-економічного 

механізму грошово-кредитної політики як елементу системи 

фінансової безпеки держави. 

 

 

2.2 Організаційно-економічний механізм грошово-

кредитної політики та інструменти збалансованості грошової 

маси 

 

Системна політико-економічна криза, яка розгорнулася в 

Україні в 2014-2017 рр., призвела до розбалансування грошової 

маси та дестабілізації національної грошової одиниці у формі 

девальвації, зростання частки готівки у загальному обсязі 

грошової маси, стагнації кредитування суб’єктів реального 

сектору економіки та масового вилучення депозитів з банківської 

системи. У свою чергу, дисбаланси грошово-кредитної сфери 

вкрай негативно позначилися на ефективності функціонування 

фінансової системи держави загалом, якісному виконанні її 

функцій та завдань, зокрема в частині створення передумов для 

збалансованого та комплексного соціально-економічного 

розвитку України. За таких умов посилюється необхідність 

обґрунтування організаційно-економічного механізму грошово-

кредитної політики та інструментів збалансованості грошової 

маси в контексті зміцнення фінансової безпеки національної 

економіки України. 
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В рамках цього, результатом формування та практичної 

реалізації організаційно-економічного механізму грошово-

кредитної політики в системі забезпечення фінансової безпеки 

держави має стати формування дієвого функціонування грошово-

кредитної сфери держави, де достатньою мірою реалізуються 

базові функції з підтримки макроекономічної та фінансової 

стабільності, економічного зростання та конкурентоспро-

можності національної економіки. Досягнення очікуваних 

результатів здійснюється завдяки реалізації стратегічних 

напрямів державної грошово-кредитної політики та їх засобів, 

серед яких: (1) забезпечення збалансованості грошової маси; 

(2) удосконалення параметрів функціонування фінансово-

кредитного сектору; (3) детінізація грошово-кредитного сектору; 

(4) протидія викликам глобалізації у грошово-кредитній сфері. 

Структура сформованого організаційно-економічного механізму 

грошово-кредитної політики в системі забезпечення фінансової 

безпеки держави наведена на рис. 2.2. 

Варто зауважити, що на початку 2015 р. розбалансування 

грошової маси набуло безпрецедентного масштабу у вигляді 

галопуючої інфляції і різких девальваційних провалів на фоні 

глибокого падіння виробництва, зниження обсягів зростання 

грошових агрегатів, критичної зміни природи емісії – від випуску 

грошей під викуп валюти до емісії під викуп НБУ ОВДП, а також 

прихованого емісійного фінансування бюджетного дефіциту. При 

цьому, регулятивні заходи НБУ щодо забезпечення 

збалансованості грошової маси у період 2014-2015 рр. мали дещо 

безсистемний характер і не забезпечували повноцінного 

виконання грошима усіх їх функцій, зокрема, функції міри 

вартості і засобу нагромадження. Більше того, в цілях мінімізації 

інтенсивності розвитку девальваційно-інфляційної спіралі 

галопуючої інфляції та обвальної девальвації НБУ, з одного боку, 

перейшов до режиму вільного плавання, з іншого – застосував 

максимально жорсткі антикризові заходи, що так і не створило 

необхідних умов для активізації кредитування реального сектора 

економіки, забезпечення потреб суб’єктів господарювання у 

фінансових ресурсах, збільшення товарного наповнення грошової 

одиниці. 
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Рис. 2.2. Організаційно-економічний механізм грошово-кредитної 

політики в системі зміцнення фінансової безпеки держави 

 

Мета – підвищення ефективності 

державної грошово-кредитної політики в 

системі зміцнення фінансової безпеки 

держави 

1. Забезпечення 

збалансованості 

грошової маси 

2. Удосконалення 

параметрів 

функціонування 

фінансово-кредитного 

сектору 

3. Детінізація 

грошово-кредитного 

сектору 

4. Протидія викликам 

глобалізації у грошово-

кредитній сфері 

 

Суб’єкти- 

учасники: 

фінансово-

кредитні 

інституції, 

небанківські 

інституції, 

інвестори 

Стратегічні цілі та напрями державної 

грошово-кредитної політики 

Завдання та дії 

Результат – дієве функціонування грошово-кредитної сфери держави, де достатньою мірою 

реалізуються базові функції з підтримки макроекономічної та фінансової стабільності, 

економічного зростання та фінансової безпеки держави 

Суб’єкти 

регулювання: 

органи 

законодавчої та 

виконавчої влади; 

державні та 

міжнародні 

інституції  

Елементи управління 

Організаційні компоненти: 

планування, координація, 

моніторинг, контроль, 

збалансування інтересів суб’єктів 

 

Економічні компоненти: методи, 

важелі, інструменти, ресурсне 

забезпечення, оцінювання ризиків 
 

Грошово-кредитні компоненти: 

грошовий обіг, режими 

таргетування, валютний курс, 

облікова ставка, ін.  

Засоби 

1.1. Стабілізація 

вартості національної 

грошової одиниці. 

1.2. Оптимізація 

структури грошової 

маси. 

1.3. Розвиток 

платіжних систем та 

ринку електронних 

грошей. 

1.4. Вдосконалення 

системи 

макропруденційного 

регулювання 

2.1. Активізація 

довгострокового 

кредитування реального 

сектору. 

2.2. Підвищення 

фінансово-кредитного 

забезпечення банківських 

інституцій. 

2.3. Розвиток 

альтернативних форм 

фінансово-кредитної 
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2.4. Удосконалення 

фінансово-кредитної 

інфраструктури 
 

3.1. Розвиток 

інфраструктури 

здійснення 

безготівкових платежів. 

3.2. Удосконалення 

операцій з 

«технічними» цінними 

паперами. 

3.3. Нівелювання схем 

ухилення від 

оподаткування з 

використанням 

грошово-кредитних 

інструментів. 

3.4. Мінімізація 

тіньового валютного 

ринку 

4.1. Розвиток ринку 

криптовалют. 

4.2. Активне 

впровадження технології 

блокчейн. 

4.3. Розвиток цифрової 

інфраструктури, 

інноваційних платіжних 

систем, кредитних 

електронних платформ. 

4.4. Розвиток інтернет-

банкінгу.  

4.5. Створення умов для 

впровадження технологій 

мережевого 

сегментування 

 А) Нормалізація законодавчої бази  

 Б) Забезпечення належного захисту 

інтересів та прав інвесторів 
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Перешкоди забезпечення збалансованості грошової маси у 

кризовий період в Україні обумовлені суперечливістю наслідків 

антикризових і модернізаційних заходів в силу існування 

специфічних особливостей перебігу грошово-кредитних процесів 

в Україні. По-перше, реалізація НБУ політики стримування 

інфляції шляхом застосування адміністративних методів 

контролю за темпами приросту грошової бази в умовах, коли 

інфляція має переважно немонетарне походження, через 

зростання вартості продовольства, енергоресурсів, значний вплив 

монополізації ринків, деформацію споживчих настроїв, не є 

ефективною, оскільки занадто жорсткий контроль за монетарною 

базою призводить до демонетизації економіки та падіння обсягів 

ВВП. Помірне зростання грошової бази в умовах посилення 

тиску на інфляцію з огляду на зростання цін виробників лише 

частково уможливило утримання інфляційних процесів, які 

зумовлені значною мірою дестабілізаційними факторами 

немонетарного походження, та не є пов’язаними з надлишком 

грошової пропозиції в Україні. 

По-друге, нестійкість кон’юнктури грошового ринку із 

негативним мультиплікативним ефектом на грошову масу 

обумовлена не лише неефективним монетарним регулюванням 

НБУ, але і низкою зовнішніх чинників, зокрема, структурною 

деформацією національної економіки, нерівномірними товарно-

грошовими відносинами із міжнародними суб’єктами, 

незбалансованістю експортно-імпортних та інвестиційних 

потоків валюти. Йде мова передусім про високий рівень 

залежності національної економіки від світових цін та надмірну 

відкритість економіки, низькотехнологічну структуру експорту, 

споживчий характер імпорту, низький інвестиційний клімат, 

високий рівень боргового навантаження через недостатньо 

ефективне використання позикових коштів. При цьому, 

важливим вектором політики збалансованості грошової маси 

НБУ має стати балансування між потребою використання 

зовнішніх фінансових ресурсів для відновлення високих темпів 

економічного зростання та зменшення зовнішньої фінансової 

залежності в цілях забезпечення стійкості вітчизняної грошово-

кредитної системи. 
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По-третє, в Україні зберігається розрив між можливостями 

фінансової системи продукувати фінансові ресурси і здатністю 

нефінансового сектора ефективно використовувати і 

обслуговувати їх, що обмежує можливості НБУ реалізувати 

стимулюючу монетарну політику. Нівелювання рефінансування 

як інструмента регулювання ліквідності, валютні розриви у 

структурі активів і пасивів банківської системи, високі вимоги до 

платоспроможності позичальників замість інструментів 

компенсації ризиків, інертність впровадження системи 

довгострокового інвестиційного кредитування призвели до 

фактичного невиконання банківською системою функції 

збалансування грошової маси. 

По-четверте, поглиблюється тенденція до переспрямування 

потоків фінансових ресурсів у державний сектор економіки 

шляхом втягування банківської системи у фінансування дефіциту 

бюджету за рахунок купівлі ОВДП, що збільшує залежність 

банківської системи від стану державного бюджету, формує 

ризики посилення розриву між рівнем розвитку грошового і 

реального секторів економіки, сприяє «перегріву» грошових 

ринків. 

Додамо, що в умовах першочергової необхідності вирішення 

завдання забезпечення доступу банків до ліквідності у 2014-

2015 рр. НБУ зосередив свої зусилля на отриманні 

рефінансування або розміщення коштів на депозитних 

сертифікатах НБУ через надкороткострокові операції (овернайт) 

для банків, відібраних за певними критеріям. Це призвело, з 

одного боку, до зростання спекулятивних валютних операцій і 

розвитку девальваційно-інфляційної спіралі, а з іншого – до 

формування циклу структурного профіциту ліквідності. 

Зауважимо, що забезпечення збалансованості грошової маси 

першочергово повинно здійснюватися на основі ефективного 

використання інструментів грошово-кредитної політики шляхом 

посилення їх позитивного впливу на пропозицію грошей та їх 

вартість. Одним із грошово-кредитних інструментів, який може 

використовуватися НБУ як чинник формування помірного 

структурного дефіциту ліквідності у банківській системі для 

забезпечення керованості процентних ставок монетарним 
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регулятором і відновлення кредитування реального сектора 

економіки, є обов’язкові резервні вимоги. Для цього необхідно 

удосконалити порядок їх формування та зберігання через: 

(1) розширення критеріїв диференціювання величини резервних 

вимог за абсолютними сумами коштів, внесених на банківські 

депозити, за цільовою спрямованістю кредитів, які надаються 

банками, за типом кредитних установ, їх розмірів, та залежно від 

вибору пріоритетів під час здійснення активних операцій; 

(2) зменшення обсягів обов’язкових резервів на величину 

довгострокових інвестиційних кредитів, які надані за рахунок 

самостійно сформованих ресурсів, величину придбаних ОВДП та 

депозитних сертифікатів НБУ; (3) запровадження нарахування і 

сплати відсотків на величину обов’язкових резервів банків в 

цілях підвищення ефективності їх функціонування та розвитку 

фінансово-кредитних відносин вітчизняних комерційних банків з 

НБУ. 

Водночас світовий досвід свідчить, що даний інструмент 

грошово-кредитного регулювання не відноситься до числа 

операційних, а використовується лише в умовах виникнення 

системно-структурних диспропорцій банківського сектору та 

високих інфляційних ризиків, обумовлених монетарними 

чинниками. До прикладу, Європейський центральний банк 

використовує систему обов’язкових мінімальних резервів для 

створення резервів ліквідних коштів. Тому цей інструмент 

монетарного впливу доцільно трансформувати зі списку 

інструментів оперативного втручання НБУ у розвиток грошово-

кредитного ринку до категорії інструментів, які забезпечують 

довгостроковий та структурний вплив на зміну грошової 

пропозиції і використовуються лише у разі посилення ризиків 

макрофінансової дестабалізації. 

Натомість основним інструментом монетарної політики в 

Україні має стати ключова процентна ставка, ефективне 

використання якої в цілях забезпечення збалансованості грошової 

маси потребує визначення ключової ставки як процентної ставки 

за основною операцією з регулювання ліквідності (на сьогодні це 

операції з депозитними сертифікатами НБУ); уніфікацію 

облікової ставки та ставки за основною операцією; звуження 
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коридору ставок за кредитами овернайт та депозитними 

сертифікатами овернайт; використання інших операцій для 

згладжування впливу на процентні ставки значних коливань 

обсягу ліквідності на ринку та для сприяння розвитку фінансових 

ринків 28. При цьому, облікова ставка може набути змісту 

ключової ставки за умови виконання заходів щодо оптимізації 

структури та обсягів монетарних операцій.  

Кризові процеси 2015-2018 рр. зумовили необхідність 

застосування альтернативних інструментів забезпечення 

грошової стабільності за рахунок використання інструментів 

антикризової дії, які покликані відігравати допоміжну роль на 

міжбанківському кредитному ринку, сприяти розвитку грошових 

ринків та покращувати механізм монетарної трансмісії. Серед 

яких слід виокремити: рекапіталізацію банківської системи, прямі 

кредити підприємствам, викуп їх боргів, надання державних 

гарантій по кредитах не фінансовому сектору, субсидування 

процентних ставок, податкові пільги, пряме державне 

фінансування стратегічно важливих підприємств, які 

постраждали від кризи. 

При цьому, основними інструментами регулювання грошової 

маси в обігу мають стати операції управління ліквідністю 

банківської системи, зокрема, операції РЕПО та мобілізаційні 

операції НБУ у спосіб продажу депозитних сертифікатів овернайт. 

Станом на сьогоднішній день функцію абсорбції ліквідності 

здебільшого виконують операції постійного доступу за 

депозитними сертифікатами овернайт, які здійснюються за 

ініціативою банків, і унеможливлюють ефективну мобілізацію 

структурного профіциту ліквідності та відновлення ефективного 

функціонування міжбанківського ринку.  

Отже, в цілях успішного регулювання структурного 

дефіциту ліквідності необхідно перейти від політики 

ситуативного задоволення потреб комерційних банків 

(постійного доступу до кредитів рефінансування) до політики 

розміщення грошової маси на відкритому ринку у спосіб 

проведення ринкових операцій НБУ з цінними паперами (як 

                                                           
28

 Дорожня карта Національного банку України з переходу до інфляційного таргетування. URL : 

https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=28704716. 
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депозитними сертифікатами НБУ, так і ОВДП). Використання 

ринкових механізмів дозволяє сформувати та підтримувати 

відносний дефіцит ліквідності, що сприятиме оптимізації рівня 

процентних ставок і використанню їх в якості монетарного 

інструменту. 

Водночас одним із чинників, який знижує ефективність 

функціонування процентного каналу трансмісійного монетарного 

механізму в Україні, нівелюючи значення облікової ставки НБУ 

як важливого регулятивного інструменту грошової маси, є 

неефективно функціонуючий ринок цінних паперів, в межах 

якого не створено передумови для встановлення ринкової ціни на 

грошовому ринку України та забезпечено еластичну реакцію 

суб’єктів грошового ринку на зміни у монетарній політиці НБУ, 

пов’язані у першу чергу зі зміною рівня процентних ставок. 

Більше того, нерозвиненість ринку цінних паперів суттєво звужує 

можливості суб’єктів господарювання щодо альтернативного 

розміщення чи залучення тимчасово вільних грошових ресурсів, 

обмежуючи їх, депозитним та валютним ринками. Як наслідок, це 

призводить до зниження ефективності функціонування 

процентного каналу монетарного трансмісійного механізму, 

системно посилює деструктивний вплив ризиків на грошову масу 

через стимулювання доларизації в усіх секторах економіки. 

З метою розвитку вітчизняного ринку цінних паперів як 

чинника забезпечення збалансованості грошової маси необхідним 

вбачається запровадження наступного комплексу заходів щодо 

подальшої розбудови первинного і вторинного ринку державних 

цінних паперів, розвитку ринку деривативів, збільшення рівня 

ліквідності шляхом залучення до торгів приватних інвесторів та 

розвитку інтернет-трейдингу, забезпечуючи їм можливість 

спрощеної податкової звітності по біржових угодах, полегшення 

оподатковування фізичних осіб по угодах із цінними паперами і 

похідними фінансовими інструментами, виокремлення клірингу в 

окремий вид професійної діяльності, забезпечення захисту прав 

міноритарних акціонерів, розвитку ринку похідних фінансових 

інструментів, поступової лібералізації валютного регулювання в 

частині операцій з іноземними цінними паперами та валютними 

операціями для придбання іноземних цінних паперів, розвитку 
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торговельної, облікової та розрахункової компоненти 

інфраструктури ринку цінних паперів за рахунок технологічної 

консолідації біржового ринку та створення центрального 

депозитарію. 

Як наслідок, з огляду на посилення деструктивних тенденцій 

розвитку вітчизняного грошового ринку та необхідності 

вдосконалення основних принципів його функціонування в 

умовах євроінтеграції, що в свою чергу формує нові ризики та 

загрози фінансової безпеки держави, виникає необхідність 

розроблення пріоритетних напрямів підвищення ефективності 

державної політики розвитку грошової сфери в контексті 

посилення фінансової безпеки держави, серед яких (рис. 2.3): 

стабілізація вартості національної грошової одиниці шляхом 

застосування антиінфляційних заходів і регулювання валютного 

ринку, удосконалення процентної політики; збалансування 

структури грошової маси (грошових агрегатів); розвиток форм і 

методів регулювання платіжних інновацій та розвитку ринку 

електронних грошей; використання пруденційного підходу в 

монетарній політиці. 

Варто зазначити, що при розробці напрямів та інструментів 

забезпечення збалансованості грошової маси необхідно 

врахувати не лише внутрішні трансформаційні процеси на 

грошовому ринку, але і зовнішні чинники, зокрема, особливості 

стагфляційної кризи, поточної динаміки інфляційних процесів і 

специфіки сформованої системи грошово-кредитного 

регулювання в Україні; структурні характеристики національної 

економіки; виклики, пов’язані із веденням військових дій на 

Донбасі, що обумовлює жорсткий дефіцит фінансових ресурсів і 

вимагає короткострокових дій; впровадження міжнародних 

стандартів банківської діяльності (МСФЗ, норм Базель-2 і Базель-

3); реалізацію міждержавних угод щодо модернізації грошово-

кредитного сектора у контексті підписання Угоди про асоціацію 

між Україною та ЄС; досвід розвинутих країн світу, які успішно 

вирішили завдання переходу до режиму гнучкого курсоутворення 

та інфляційного таргетування в кризових умовах. 
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Рис. 2.3. Напрями, інструменти та засоби забезпечення 

збалансованості грошової маси в контексті посилення фінансової 

безпеки України 
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Ключовою проблемою розробки інструментів стабілізації 

грошового обігу є оптимальний вибір довгострокових і 

середньострокових цілей, а також проміжних орієнтирів. При 

цьому, стабілізація грошового обігу повинна базуватися на 

відновленні довіри до національної грошової одиниці. Саме тому 

у 2017 р. пріоритетною ціллю грошово-кредитної політики 

визначено зниження інфляції за індексом споживчих цін до рівня 

однозначного показника та утримання її на такому рівні в 

середньостроковій перспективі шляхом поетапного переходу до 

режиму інфляційного таргетування, який спрямований на 

підтримку стабільності цін і зосереджений на мінімізації 

відхилень у прогнозах інфляції від оголошеної інфляційної мети, 

що зумовить забезпечення ефективного виконання гривнею своїх 

функцій та підтримання її купівельної спроможності.  

Досягнення основної цілі режиму інфляційного таргетування 

в Україні у середньостроковій перспективі передбачає 

проведення процентної політики, яка відповідатиме інфляційним 

цілям шляхом збереження внутрішньої вартості гривні за рахунок 

відносно високих процентних ставок (політика «дорогих 

грошей»); згладжування надмірних коливань обмінного курсу без 

протидії стійким тенденціям до зміцнення чи знецінення 

національної грошової одиниці; нівелювання фіскального 

домінування через спрямування монетарної політики винятково 

на цілі цінової стабільності; недопущення використання 

емісійних коштів для фінансування фіскальних та 

квазіфіскальних потреб; проведення виваженої бюджетної 

політики в цілях обмеження дефіциту бюджету та підвищення 

планових соціальних виплат; усунення квазіфіскальних 

дисбалансів шляхом приведення адміністративного регульованих 

цін до ринково обґрунтованих рівнів відповідно до 

затвердженого графіка. 

Крім того, ризик розбалансованості грошової маси 

посилюється надмірним рівнем доларизації вітчизняної 

економіки, що, в свою чергу, призводить до зростання чутливості 

обмінного курсу до зміни грошової пропозиції, зниження дієвості 

облікової ставки як інструменту регулювання грошової маси, 

посилення чутливості структури і обсягів грошової маси до 
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коливань обмінного курсу національної валюти і девальваційних 

очікувань. Зменшення частки валютної складової грошової маси 

в Україні дозволить підвищити керованість грошового обігу та 

сприятиме повноцінному виконанню вітчизняною грошовою 

одиницею своїх функцій, які лежать в основі збалансованості 

грошової маси. 

Тому існує гостра необхідність розробки інструментів 

забезпечення у середньостроковій перспективі рівня доларизації 

кредитного портфеля банків та депозитного портфеля банківської 

системи на рівні, нижчому за 40,0 %, шляхом посилення цінової та 

курсової стабільності, прогнозованості динаміки обмінного курсу 

національної валюти, використання інструментів хеджування 

валютних ризиків. Тоді як серед адміністративних заходів 

зниження рівня доларизації можна виділити такі, як обмеження 

рівня кредитування в іноземній валюті, запровадження 

обов’язкового резервування зовнішніх кредитів на спеціальних 

рахунках у центральному банку, посилення контролю за 

отриманням резидентами дозволів від органів валютного 

контролю на залучення іноземних кредитів чи на випуск 

зовнішніх позик, вирішення питання конвертації валютних 

кредитів у гривневі. 

Серед організаційно-економічних інструментів забезпечення 

валютної стабільності варто виокремити наступні: посилення 

передбачуваності курсової динаміки, розвиток інструментів 

страхування валютних ризиків, удосконалення регулювання 

потоків капіталу через запровадження пільгового режиму 

оподаткування таких операцій та реінвестування прибутків, 

застосування податкових пільг для залучення капіталу в країну, 

запровадження податку на міжнародні спекулятивні трансакції у 

формі оподаткування капіталу, що виводиться з країни менш ніж 

через рік після його введення, розширення практики 

використання гривні в міжнародних розрахунках, підвищення 

прозорості процесу курсоутворення шляхом запровадження 

порядку звітування НБУ про обсяги щоденних валютних 

інтервенцій. 

Варто зазначити, що зниження рівня доларизації вітчизняної 

економіки ринковими методами можливе лише за умови 
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відновлення довіри населення до національної грошової одиниці, 

що досягається шляхом забезпечення стабільності гривні і 

прогнозованості державної монетарної політики. Основним 

чинником зниження рівня доларизації може стати сталий 

економічний розвиток країни, забезпечити який можливо лише в 

умовах переходу економіки до із кризового до звичайного 

режиму функціонування. 

Для забезпечення збалансованості грошової маси в Україні з 

позицій валютно-курсової політики слід вжити низки заходів, 

спрямованих на сприяння стабілізації валютного курсу шляхом 

скорочення терміну повернення валютної виручки підприємств-

експортерів, стимулювання своєчасного повернення та 

збільшення надходження в Україну валютних коштів 

підприємств-експортерів через механізм автоматичного 

відшкодування ПДВ та поетапного зниження норм обов’язкового 

продажу їх виручки. Важливим кроком на шляху формування 

необхідного інституційно-правового базису валютного 

регулювання є прийняття у 2018 р. Закону України «Про валюту і 

валютні операції», на заміну прийнятого ще у 1993 р. Декрету 

«Про систему валютного регулювання та валютного контролю», 

який передбачає вільне здійснення валютних операцій їх 

суб’єктами на основі принципу «дозволено все, що не 

заборонено», максимальне спрощення проведення таких 

операцій, покращення інвестиційного клімату та інвестиційної 

привабливості України, а також реалізацію зобов’язань, 

прийнятих Україною згідно Угоди про асоціацію між Україною 

та Європейським Союзом, впровадження принципів регулювання 

руху капіталу Європейського Союзу. Це сприятиме 

встановленню в Україні сучасного ліберального режиму 

валютного регулювання. 

З огляду на критично високу частку готівки у загальному 

обсязі грошової маси стратегічним напрямом вдосконалення 

функціонування монетарного трансмісійного механізму грошово-

кредитного регулювання в Україні є зменшення частки агрегату 

М0 у грошовій масі шляхом стимулювання розвитку 

безготівкових розрахунків і карткових платіжних систем, 

обмеження суми готівкових платежів, що уможливить 
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нівелювання деструктивного впливу збільшення грошової маси на 

товарний попит, мінімізацію тиску готівкового ринку, передусім, 

на валютний курс, збільшення фінансово-ресурсного потенціалу 

вітчизняних банківських інституцій та підвищення ефективності 

функціонування монетарного трансмісійного механізму. 

При цьому, стимулювання розвитку безготівкових 

розрахунків можна здійснювати за допомогою застосування 

заходів економічного (зниження або скасування комісійних 

платежів за виконання операцій через банкомати або термінальні 

пристрої) та адміністративного (обмеження на операції з 

готівкою) характеру. Водночас НБУ в переважній більшості 

використовує адміністративні заходи. Так, у зв’язку із значними 

оборотами готівки поза банками, зростанням потреби в 

забезпеченні стабільних надходжень готівки до банківської 

системи та прискорення її обігу прийнято Постанову Правління 

НБУ від 06.06.2013 р. № 210 «Про встановлення граничної суми 

розрахунків готівкою», де було встановлено граничну суму 

розрахунків готівкою за участю фізичних осіб у розмірі 150,0 тис. 

грн. Тоді як у 2017 р. в цілях формування фінансового ресурсу 

для кредитування реального сектору економіки, зменшення 

обсягів тіньової економіки, легалізації доходів населення, 

збільшення прозорості фінансових потоків НБУ виступив з 

ініціативою знизити граничну суму розрахунків готівкою за 

участю фізичних осіб до 50,0 тис. грн. 

Відмітимо, лімітування обсягу готівкових платежів не є 

достатньо ефективним інструментом забезпечення 

збалансованості грошової маси, оскільки формує лише 

тимчасовий позитивний ефект у контексті застосування 

антикризових заходів щодо стабілізації грошового обігу і 

вирішення завдання детінізації грошово-кредитного сектора, 

зниження витрат на обслуговування грошового обороту, 

стимулювання припливу інвестицій у реальний сектор економіки.  

Забезпечення збалансованості грошової маси в контексті 

посилення фінансової безпеки України потребує розробки низки 

дієвих організаційно-економічних інструментів активізації 

переходу від готівкових розрахунків до електронних платіжних 

методів шляхом, по-перше, зниження комісійних за послуги до 
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0,2-0,5 %, а також платежів щодо оформлення, обслуговування та 

використання платіжних карт клієнтів, по-друге, забезпечення 

технічного поширення безготівкових розрахунків населення в 

Україні, зокрема вдосконалення центрального маршрутизатора 

НБУ, обладнання та програмного забезпечення розрахунково-

клірингових і процесінгових центрів, по-третє, впровадження в 

обіг нових платіжних інструментів (e.g. eMoney, Electronic Bill 

Presentment and Payment), по-четверте, забезпечення високого 

рівня економічної безпеки та надійності безготівкових 

розрахунків і захисту прав споживачів, по-п’яте, підвищення 

рівня фінансової грамотності населення та його мотивації щодо 

здійснення безготівкових розрахунків із використанням 

платіжних інструментів. 

Додамо, що під впливом активного розвитку інформаційних 

технологій глобальна фінансова система, в т. ч. України, зазнала 

трансформацій у вигляді розвитку інтернет-банкінгу, індустрії 

Big data, кредитних електронних платформ, блокчейну та 

криптовалют із поступовою відмовою від готівкових розрахунків. 

Водночас Україна на сьогодні залишається неактивним 

учасником світового ринку криптовалют ані за обсягом 

видобутку, ані за кількістю та сумами транзакцій із 

використанням криптовалют, ані за ступенем розвитку 

специфічної інфраструктури. Крім того, в Україні біткоін та інші 

криптовалюти до цього часу не мають визначеного правового 

статусу. Незважаючи на це, у 2016 р. попит на біткоін в Україні 

зріс у п’ять разів, зокрема, тижневий обсяг торгів збільшився з 

500,0 тис. грн до 2,5 млн грн. При цьому, функціонування 

криптовалют в Україні формує нові ризики та загрози для 

фінансової безпеки України, зокрема, втрату державної монополії 

на емісію грошей, зменшення сеньйоражу центрального банку, 

зниження попиту на національну валюту, розвиток нелегальних 

транзакцій 29. 

Тіньовий ринок криптовалют, що фактично вже працює в 

Україні, потребує заходів щодо його легалізації шляхом внесення 

змін в чинне законодавство у сфері банківської діяльності та 

                                                           
29

 Власюк О. С. Забезпечення фінансової безпеки як пріоритет модернізації фінансової політики України. 

Наукові праці НДФІ. 2012. Вип. 3. С. 33-39. 
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грошового обігу. Так, у Верховній Раді Україні вже зареєстровані 

три законопроекти з цього питання: № 7183 від 06.10.2017 р. 

«Про обіг криптовалюти в Україні», № 7183-1 від 10.10.2017 р. 

«Про стимулювання ринку криптовалют та їх похідних в 

Україні», законопроект «Про внесення змін до Податкового 

Кодексу України», який має на меті врегулювати питання 

оподаткування прибутку від торгівлі криптовалютами та 

майнінгу. Крім того, вже сьогодні існує необхідність розвитку 

цифрової інфраструктури (доступу, сервісу, ресурсів), а також 

створення умов для впровадження технологій мережевого 

сегментування.  

Зауважимо, що забезпечити збалансованість грошової маси у 

довгостроковому періоді шляхом запобігання системних ризиків і 

подолання дисбалансів на мікро- і макрорівні покликаний 

макропруденційний підхід на основі формування механізму 

аналізу, контролю і моніторингу системних ризиків, виявлення 

вразливих секторів фінансової системи та каналів поширення 

кризових явищ між ними, розроблення і реалізацію превентивних 

рішень та заходів, відновлення стабільності системи у випадку 

розгортання кризових тенденцій. При цьому, важливо 

забезпечити підвищення рівня координованості заходів 

пруденційного нагляду України із відповідними заходами інших 

країн світу з метою забезпечення збалансованості потоків 

капіталу через кордони України. 

Більше того, макропруденційний підхід до управління 

грошовою сферою покликаний забезпечити раціональне 

розміщення та ефективне використання фінансових ресурсів і на 

цій основі – внутрішню та зовнішню стабільність грошової 

системи, що визначає такі основні інструменти: адаптацію 

пруденційних вимог Базельского комітету для застосування їх 

для брокерсько-дилерських компаній, інвестиційних фондів і 

страхових організацій з урахуванням необхідності м’якших вимог 

для ринків, що розвиваються; передбачення можливості 

використання і розробку правил формування спеціальних 

резервів; контроль за «розривами» в структурі балансів 

фінансових установ і організацій (леверидж, ліквідність та ін.); 

посилення орієнтації стандартів пруденційного нагляду на 
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попередження накопичення системних ризиків на мікрорівні 

грошового ринку на основі врахування змін у міжнародній 

практиці пруденційного нагляду; підвищення координації дій 

органів державного регулювання для недопущення проциклічних 

наслідків застосування окремих заходів щодо суміжних сфер; 

розвиток і вдосконалення систем розкриття інформації та 

пруденційного нагляду за регулюванням ризиків позабіржових 

фінансових продуктів і спекулятивних сегментів ринку 30. 

Крім того, досягти збалансованості грошової маси доцільно 

шляхом реалізації інституційних заходів посилення 

координуючого механізму фіскальної та монетарної політики, 

зокрема, щодо приведення державного боргу до економічно 

безпечних меж, підвищення фіскальної прозорості, подальшого 

розвитку середньострокового фіскального планування, 

налагодження регулярного міжвідомчого функціонального 

співробітництва.  

Важливою умовою забезпечення збалансованості грошової 

маси є підвищення прозорості та інформаційної відкритості перед 

громадськістю монетарної політики НБУ, що сприятиме 

покращенню функціонування грошових ринків та зміцненню їх 

стійкості; посиленню авторитету центрального банку та 

збільшенню довіри до усієї грошово-кредитної системи; 

нівелюванню можливостей політичного впливу на монетарну 

політику. Реалізація цих завдань потребує організації чітких 

процедур і механізмів роз’яснення ключових моментів 

монетарної політики НБУ, обґрунтування принципів узгодження 

монетарної, валютної та цінової політики; системне 

оприлюднення інформації щодо результатів дії інструментів НБУ 

на грошову сферу та реальний сектор економіки; поширення 

інформації щодо основних ризиків та механізмів їх впливу на 

ключові грошово-кредитні показники; розкриття науково 

обґрунтованої інформації щодо розвитку процесів у грошово-

кредитній сфері в короткостроковій та середньостроковій 

перспективі. 
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Важливим висновком дослідження є обґрунтування та 

доведення необхідності системної і комплексної реалізації 

запропонованих напрямів та інструментів, що дозволяє значно 

підвищити дієвість та ефективність державної політики 

забезпечення збалансованості грошової маси, здатної позитивно 

вплинути на усунення критичних дисбалансів соціально-

економічного розвитку, що утворилися та посилилися в умовах 

гібридного протистояння з Російською Федерацією. Проте 

подальша оптимізація грошово-кредитної політики України 

потребує удосконалення параметрів функціонування фінансово-

кредитного сектору як основи посилення макрофінансової 

стабілізації та стимулювання економічного зростання.  

 

 

2.3 Удосконалення параметрів функціонування грошово-

кредитного сектору 

 

Сучасний етап соціально-економічного розвитку України 

характеризується системними вадами функціонування фінансово-

кредитного сектору, які полягають у недостатньому виконанні 

завдань і функцій щодо забезпечення розвитку національної 

економіки на основі формування й оптимального розподілу 

фінансових потоків між секторами та видами економічної 

діяльності, а також досягненні необхідного рівня капіталізації 

фінансово-кредитного сектору. При цьому, фінансово-кредитний 

сектор обмежується не лише реалізацією функцій формування, 

розподілу та перерозподілу фінансових ресурсів, але і забезпечує 

ефективне функціонування усієї економічної системи.  

У складі фінансово-кредитного сектора в залежності від 

каналів руху грошових потоків і місця концентрації фінансових 

ресурсів виділяють такі функціональні сфери як: банківську 

систему (центральний та комерційні банки), спеціалізовані 

фінансово-кредитні інституції (страхові, лізингові, факторингові 

компанії, форфейтинг, франчайзинг, краудфандинг, кредитні 

спілки, венчурні фонди) та фінансово-кредитну інфраструктуру 

(біржі, торгово-інформаційні системи, реєстратори, депозитарії, 

«майданчики» спільного інвестування, фонди підтримки 
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підприємництва, інформаційно-консалтингові структури, 

фінансово-інвестиційні аналітичні агентства). Кожна з яких має 

властиві для них методи формування фінансових ресурсів, є 

відносно самостійною та охоплює особливу сферу застосування, 

є взаємопов’язаною та взаємозалежною й найбільш ефективною 

лише тоді, коли функціонує для досягнення єдиної мети – 

забезпечення фінансової безпеки економіки України. 

Додатково зауважимо, що фінансово-кредитний сектор 

покликаний виконувати завдання щодо акумуляції необхідного 

обсягу фінансових ресурсів з метою задоволення потреби всіх 

учасників економічних відносин в їх функціонуванні і розвитку, 

забезпечення оптимального розподілу сформованих фінансових 

ресурсів між функціональними сферами і підсистемами для 

подолання диспропорцій у розвитку окремих ланок економічної 

системи, розроблення і впровадження різноманітних фінансових 

інструментів для мобілізації, розподілу і перерозподілу 

фінансових ресурсів в цілях диференціації та розширення їх 

джерел формування та напрямів використання.  

В умовах дестабілізації фінансово-економічної ситуації в 

Україні, внаслідок зміни економічної кон’юнктури країни, 

часткової втрати фінансових активів у результаті воєнних дій, 

глибокої девальвації національної валюти та втрати 

платоспроможності ряду банків, посилюються проблеми 

функціонування фінансово-кредитного сектору як передумови 

забезпечення фінансової безпеки держави, що передусім 

обумовлено недостатнім обсягом фінансово-кредитних ресурсів 

залучених із внутрішніх джерел, а орієнтація на зовнішні джерела 

капіталу посилює ризики втрати фінансової незалежності 

держави, зниження фінансово-економічної ефективності та 

ефективності реалізації національних економічних інтересів у 

фінансовій сфері. З огляду на багатоаспектність функцій, що 

виконуються фінансово-кредитним сектором в національному 

господарстві, актуалізується завдання обґрунтування прикладних 

механізмів удосконалення параметрів його функціонування в 

системі забезпечення фінансової безпеки економіки України. 

Важливу роль у зміцненні фінансової безпеки держави 

відіграє банківська система, яка покликана здійснювати 
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розрахунки між фізичними особами, суб’єктами господарювання 

та державою, забезпечувати залучення коштів вкладників, їх 

подальше надання позичальникам в якості кредитних ресурсів, 

обслуговувати боргові зобов’язання підприємств, забезпечуючи 

фінансову-економічну стабільність держави та її соціальний 

розвиток. Водночас роль банківської системи в контексті 

посилення фінансової безпеки держави слід розглядати з таких 

позицій, по-перше, банківські інституції як фінансово-кредитні 

посередники займають значну частку фінансово-кредитного 

ринку та перерозподіляють позичкові капітали, по-друге, з огляду 

на функціональне призначення банківські інституції беруть 

активну участь у формуванні грошової пропозиції та здійснюють 

значний вплив на економічний розвиток загалом, по-третє, банки 

надають суб’єктам ринку широкий спектр послуг, що, в свою 

чергу, впливає на реалізацію суспільних економічних інтересів 31. 

Очевидно, що без ефективно функціонуючої банківської системи 

неможливо забезпечити високий рівень фінансової безпеки 

держави, оскільки економічна система загалом та окремі суб’єкти 

господарювання не можуть розвиватися без додатково залучених 

грошових коштів, а залучені й акумульовані через банківську 

систему грошові ресурси виступають основними джерелом 

поповнення фінансових ресурсів підприємств. 

Варто зауважити, що в Україні функціонує дворівнева 

банківська система, яка складається з НБУ, що виконує функції 

головного регулюючого органу системи, здійснює грошово-

кредитну політику та займає провідне місце в регулюванні всієї 

фінансової системи країни, та банків другого рівня, взаємодія між 

рівнями будуються у двох площинах – по вертикалі й по 

горизонталі відповідно до положень Закону України «Про банки і 

банківську діяльність». Від ефективного функціонування якої 

залежать результативність грошово-кредитного регулювання 

економіки, ефективність кредитно-розрахункового 

обслуговування господарського обороту тощо. 

Сьогодні вітчизняна банківська система є одним з 

найрозвиненіших секторів фінансово-кредитного ринку, зокрема, 

                                                           
31

 Дзюблюк О. В., Галіцейська Ю. М. Теоретичні та прикладні аспекти реалізації банками ресурсної політики : 

монографія. Тернопіль : Астон, 2012. С. 10. 
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на неї припадає понад 90,0 % фінансових послуг в Україні. 

Водночас у 2014-2015 рр. зіткнулася із найбільш глибокою кризою 

за часи свого існування, внаслідок чого чотири роки поспіль 

фіксує збитки. Основною причиною збиткової діяльності 

вітчизняних банків є погіршення якості їх кредитного портфеля 

через незадовільний фінансовий стан значної кількості 

позичальників та погіршення їх платіжної дисципліни внаслідок 

комплексу негативних чинників, зокрема, повільних темпів 

відновлення виробництва, погіршення стану ринку праці, 

зниження платоспроможного попиту населення. Більше того, 

скорочується кількість працюючих банків, що, з одного боку, 

формує передумови економічного відновлення шляхом очищення 

банківської системи України від проблемних, недостатньо 

капіталізованих банків, а з іншого, посилює фінансову 

дестабілізацію в країні, оскільки втрати клієнтів збанкрутілих 

банків погіршують їх фінансовий стан та ділові очікування. 

Як результат, скорочення фінансово-ресурсної бази банків 

обумовило замороження кредитної активності. Внаслідок чого, 

банківська система значною мірою перестала виконувати 

покладену на неї функцію фінансово-кредитного забезпечення 

реального сектору економіки, натомість здійснюється 

кредитування переважно короткострокових проектів, пов’язаних 

із торгівлею та переробкою. Тоді як високі процентні ставки 

унеможливлюють кредитування проектів з довготривалим 

періодом реалізації. В свою чергу політика НБУ полягала у 

підвищенні облікової ставки з 6,5 % у 2013 р. до 14,0 % у 2014 р. 

та 30,0 %, починаючи з березня 2015 р. За результатами 

перегляду розміру облікової ставки станом на 07.10.2018 р. її 

затверджено на рівні 18,0 %. Проте таке зниження облікової 

ставки майже не вплинуло на активізацію процесів кредитування 

реального сектору економіки. 

Додатковим негативним чинником, який призводить до 

збільшення дефіциту кредитних ресурсів для реального сектору, є 

перерозподіл тимчасово вільних коштів банків з кредитного 

портфеля у портфель боргових цінних паперів держави та 

кредитування дефіциту державного бюджету та НБУ шляхом 

купівлі ОВДП та короткострокових депозитних сертифікатів, 
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оскільки високі процентні ставки, які пропонує держава, суттєво 

знижують зацікавленість банків у кредитуванні реального 

сектору економіки. При цьому, загальна сума інвестицій банків 

на придбання обох цих фінансових інструментів становила на 

01.01.2014 р. 91,0 млрд грн, на 01.01.2017 р. – 316,0 млрд грн. 

Високі ризики кредитної діяльності через нестабільну 

вартість грошей в умовах високої інфляції і невизначеної 

курсової динаміки, дефіцит фінансових ресурсів через високу 

частку проблемних кредитів банків, ускладнений доступ до 

зовнішніх ринків капіталу та відплив депозитів з банківської 

системи значно звужує джерела фінансування підприємств 

реального сектору економіки, тоді як в умовах розгортання 

кризових процесів потреби його у фінансово-кредитній підтримці 

істотно зросли. При цьому, сектор середнього і малого 

підприємництва традиційно належить до найбільш ризикованих 

позичальників, тому вимоги до забезпечення за такими 

банківськими кредитами жорсткі, а процентна ставка – висока. 

За таких умов, ключовим пріоритетом НБУ та комерційних 

банків у середньостроковій перспективі має бути відновлення 

кредитування підприємств реального сектору економіки, які 

відіграють системну роль у ринковій економіці, поєднуючи 

реалізацію суто економічних завдань – виробництва товарів і 

послуг, утворення фінансового ресурсу тощо, а також соціальних 

– створення робочих місць, забезпечення доходів працюючого 

населення, реалізації трудового потенціалу нації. Разом з тим, у 

період подолання кризових економічних процесів забезпечити 

розвиток такого високоризикованого напряму кредитування без 

державної підтримки практично неможливо.  

У компетенції держави щодо удосконалення параметрів 

функціонування фінансово-кредитного сектору лежить 

вирішення низки завдань, по-перше, формування необхідних 

інституційних умов стимулювання кредитування реального 

сектору економіки і, по-друге, забезпечення бюджетної 

фінансової підтримки, потрібної для відновлення процесу 

кредитування банками вітчизняних підприємців. Зокрема, 

першочергово необхідно забезпечити поступове зниження рівня 

облікової ставки як чинника здешевлення кредитних ресурсів. 
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Крім того, важливо досягти позитивного рівня процентних ставок 

НБУ відносно прогнозованої базової інфляції внаслідок 

впровадження режиму інфляційного таргетування, який 

уможливлює забезпечення низької та стабільної інфляції в 

Україні, що, в свою чергу, дає змогу банкам прогнозувати 

середньострокові відсоткові ставки та приймати кредитні 

рішення з урахуванням таких прогнозів. 

З метою активізації кредитування банками корпоративних 

позичальників існує гостра необхідність обмеження продажу 

комерційним банкам державних цінних паперів, зокрема, 

боргових облігацій Уряду, депозитних сертифікатів «овернайт», 

що відволікає вільні фінансові ресурси банківської системи від 

кредитування підприємств реального сектору економіки. 

Одним з інструментів активізації кредитування реального 

сектору слід вважати структурне рефінансування надійних 

системних банків з метою подальшого спрямування цих коштів 

підприємствам реального сектору економіки, ключовим 

принципом якого має стати залежність обсягів та вартості 

кредитів, наданих НБУ комерційних банкам, від обсягів та якості 

кредитів, що надаються банками підприємствам. На рівні НБУ 

необхідно розробити перелік індикаторів ефективності та 

механізму контролю реалізації таких схем. 

Не менш важливе значення має надання податкових пільг 

комерційним банкам, які займаються кредитуванням малого і 

середнього бізнесу, та розширення фінансового забезпечення 

процесу кредитування малих і середніх підприємств в частині 

законодавчого закріплення переліку пріоритетних галузей 

економіки і підприємств, які підлягають державній підтримці та є 

пов’язаними з імпортозаміщенням та сегментами виробництва 

замкнутого циклу продукції, що передбачає збільшення кількості 

ланок створення доданої вартості; розробки механізмів 

довгострокового рефінансування банків для кредитування 

підприємств, що займаються інвестиційно-інноваційною 

діяльністю; зменшення розміру обов’язкових резервів банків з 

урахуванням частки мікрокредитів та кредитів, наданих малим 

підприємствам, в загальному обсязі кредитного портфеля банку. 

Окремо варто наголосити на необхідності розробки механізмів 
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спрямування фінансових ресурсів на кредитування реального 

сектора економіки через запровадження фідуціарної 

відповідальності через надання змоги комерційним банкам 

отримувати рефінансування за умови спрямування певної 

частини коштів на пріоритетні цілі економічного розвитку, 

визначені на державному рівні. 

В умовах ускладненого доступу до банківських ресурсів для 

підприємців на початковому етапі їхньої діяльності видається 

доцільним розвиток мікрокредитування у вигляді прямого 

банківського мікрокредитування або передачі мікрокредитної 

програми спеціально створеній банком дочірній структурі, що 

передбачає розроблення необхідного нормативно-правового 

регулювання, в якому існує потреба чіткого визначення 

параметрів мікрофінансової діяльності, видів організацій для 

включення до державного реєстру мікрофінансових організацій, 

їх права та обов’язки. Також важливо розробити єдині стандарти 

мікрокредитування у сфері одержання бюджетних ресурсів та 

особливі податкові режими для мікрофінансових організацій. 

У зв’язку із низьким рівнем правового захисту кредиторів та 

частими випадками виникнення конфліктів з позичальниками 

існує гостра необхідність покращення захисту прав кредиторів 

шляхом прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо відновлення кредитування» з 

метою стимулювання активного використання кредитування як 

фінансового інструменту та зниження вартості кредитних 

ресурсів для спрощення доступу суб’єктів господарювання та 

фізичних осіб до кредитів. Зокрема, законопроектом 

передбачається зменшення фінансового навантаження на 

позичальників, що сприятиме відновленню економіки та 

активізації кредитуванню фізичних осіб; усунення схеми 

незаконного виведення майна з-під обтяження кредитора; 

спрощення процесу та зменшення витрат боржників та 

кредиторів при врегулюванні боргу за рахунок вдосконалення 

позасудових інструментів; урегулювання прогалин щодо 

погашення кредитів у випадку визнання спадщини відумерлою та 

низку інших питань у процесі спадкування. Без належних змін 

нормативно-правового регулювання щодо вирішення спорів 
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схильність банків до кредитування буде вкрай інертною, оскільки 

величезні збитки банків значною мірою зумовлені 

недобросовісною поведінкою позичальників. 

Додатковою гарантією щодо вдосконалення процесів 

управління кредитними ризиками комерційних банків є створення 

та ведення Кредитного реєстру – інформаційної системи, що 

забезпечує збирання, накопичення, зберігання, зміну, 

використання, поширення (надання) інформації про кредитні 

операції банків та про стан виконання зобов’язань за такими 

операціями, аналіз та кваліфікацію кредитів. Зокрема, 

04.03.2018 р. набув чинності Закон України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо створення та ведення Кредитного 

реєстру НБУ та вдосконалення процесів управління кредитними 

ризиками банків», який передбачає зобов’язання надавати до 

Кредитного реєстру інформацію: банками щодо боржників, якщо 

сума заборгованості (за основною сумою та відсотками) за 

кредитними операціями дорівнює або перевищує 100 розмірів 

мінімальних заробітних плат (372,3 тис. грн); Фондом 

гарантування вкладів фізичних осіб про кредитні операції банків 

(які НБУ відніс до категорії неплатоспроможних або відкликав 

банківську ліцензію та вирішив ліквідувати). Прийняття цього 

законопроекту дасть змогу значно покращити якість кредитного 

портфеля банків за рахунок відмови в наданні кредитів 

позичальникам з поганою кредитною історією та слугуватиме 

зміцненню фінансової стабільності банківських установ. 

У зв’язку із погіршенням економічного становища всередині 

країни значна кількість підприємств потребують реструктуризації 

боргів з боку комерційних банків шляхом зниження відсоткової 

ставки чи відтермінування погашення тіла боргу. Прийнятий 

Закон України «Про фінансову реструктуризацію» створив умови 

для спрощення й прискорення процесу реструктуризації боргів та 

полегшення господарської діяльності позичальників. Однак 

процес фінансової реструктуризації боргів не користується 

високим попитом серед комерційних банків та боржників через 

низку недоліків. Зокрема, невизначеним у Податковому кодексі 

України залишається питання застосування податкових пільг з 

податку на прибуток (в частині пільг для боржника при списанні 
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частини заборгованості) та пільг з ПДВ (у частині застосування 

ПДВ при подальшому продажу кредиторами стягнутого майна). 

Крім того, в Україні відсутнє законодавство, яке б чітко 

визначало умови діяльності з повернення заборгованості, що 

призводить до застосовування незаконних методів впливу при 

поверненні заборгованості з боржника. Наразі у Верховній Раді 

України знаходиться на розгляді проект Закону «Про особливості 

здійснення врегулювання простроченої заборгованості», який 

покликаний запровадити нову систему регулювання правових 

відносин шляхом впровадження інституту професійної діяльності 

з повернення простроченої заборгованості, що сприятиме 

зменшенню обсягів проблемної заборгованості в банківській 

системі. 

В цілях запровадження кращих ефективних практик захисту 

прав споживачів та створення законодавчого підґрунтя для 

збільшення довіри до фінансового сектору існує необхідність 

створення установи фінансового омбудсмена – незалежного 

органу, який вирішуватиме спори споживачів фінансових послуг 

та сприятиме захисту їх прав. Більше того, такий механізм вже 

функціонує в 24 з 28 країнах ЄС та в багатьох інших розвинутих 

країнах світу. Прийняття проекту Закону України «Про установу 

фінансового омбудсмена» зумовить відновлення довіри 

споживачів до фінансово-кредитного сектору та його зростання, 

збільшення обсягів кредитування та створення підґрунтя для 

економічного зростання, зменшення навантаження на судову 

систему України, посилення захисту прав споживачів фінансових 

послуг та підвищення рівня їх фінансової обізнаності 32. 

Впровадження описаних вище заходів повинне попередити 

розгортання ризиків, пов’язаних із наслідками політико-

економічної кризи та забезпечити фінансову стабільність 

банківської системи України у середньостроковій перспективі.  

Однак у сучасних умовах системні кризові явища в 

банківський системі України не дозволяють розглядати 

банківське кредитування як єдине ефективне джерело 

фінансового забезпечення економічного зростання і вимагають 
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 Про установу фінансового омбудсмена : проект Закону України № 2351-VIII від 20.03.2018 р. URL : 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63512. 
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активізації та збільшення обсягів залучення на ці цілі інших 

джерел капіталу. Важливими джерелами фінансових ресурсів в 

економіці ринкового типу є небанківські фінансово-кредитні 

інституції. Впродовж останніх років група небанківських 

фінансово-кредитних інституцій в сукупності випереджала 

банківські установи за темпами нарощування загальних і чистих 

активів. Однак сформований їх фінансово-кредитний потенціал у 

сучасних умовах недостатньо використовується у фінансових 

процесах національного господарства та в забезпеченні зростання 

вітчизняної економіки. Як результат лише 5,0 % активів 

фінансового сектора акумульовано небанківськими фінансово-

кредитними інституціями. 

Найбільш потужними небанківськими фінансово-

кредитними інституціями на сьогодні є венчурні фонди, які 

використовують ризиковані стратегії інвестування і покликані 

функціонувати в тих сегментах фінансового ринку, які не є 

пріоритетними для банків. Однак в Україні венчурні фонди 

практично не вкладають кошти у високотехнологічні галузі, а 

переважно кредитують середньоризикові та короткострокові 

проекти (будівництво, нерухомість). Як наслідок, вітчизняні 

венчурні фонди не виконують функції залучення фінансових 

ресурсів у реальний сектор економіки, зокрема у 

високотехнологічні галузі, а є лише інструментом оптимізації 

управління активами фінансово-промислових холдингів та 

зниження податкового навантаження (звільнення від податку на 

прибуток). Така ситуація стала наслідком дії низки системних 

внутрішніх чинників, що сформувалися в період політико-

економічної нестабільності в Україні, зокрема, стагнації 

національного фондового ринку, впровадження законодавчих та 

податкових змін у сферу інститутів спільного інвестування (ІСІ), 

ініціювання запровадження додаткового оподаткування для ІСІ та 

переведення їх на загальну систему оподаткування підприємств. 

Крім того, інституційно-правовий базис венчурного 

фінансування в Україні є недосконалим. Його функціонування 

регулюється положеннями передбачає існування лише одного 

Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та 

корпоративні інвестиційні фонди)». Проте в законі йдеться лише 
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про інвестиційні фонди, які здійснюють діяльність з об’єднання 

(залучення) грошових коштів інвесторів для отримання прибутку 

від вкладень у цінні папери, корпоративні права та нерухомість, 

тобто інвестиції у вже існуючий бізнес, а не на розвиток 

інноваційної сфери. Тому, для ефективного розвитку венчурного 

бізнесу в Україні першочергово необхідно розробити Закон 

України «Про венчурні фонди», який би регламентував 

організаційні та правові основи їх створення і діяльності 

венчурних фондів, порядок державної реєстрації та контролю у 

сфері венчурного інвестування, особливості діяльності венчурних 

інноваційних фондів. Крім того, важливо впровадити механізми 

державної підтримки та страхування венчурних інвестицій, а 

також передбачити штрафні санкції щодо інституцій венчурного 

фінансування, які не вкладають кошти у високотехнологічні 

галузі, а обмежуються традиційними.  

Пріоритетним напрямом активізації кредитування 

підприємств реального сектора економіки в умовах нестачі 

банківських і державних фінансових ресурсів є стимулювання 

процесу кредитної кооперації та активізація діяльності кредитних 

спілок. Водночас впродовж останніх років зафіксовано істотне 

погіршення показників діяльності кредитних спілок в Україні. 

Так, за даними Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання в сфері ринку фінансових послуг у 2017 р. кількість 

кредитних спілок скоротилася до 397 од., що на 124 установи або 

23,8 % менше в порівнянні з 2016 р. За таких умов існує 

необхідність удосконалення умов функціонування кредитних 

спілок через вдосконалення законодавства в частині прийняття 

Закону «Про кредитну кооперацію», який передбачав би 

законодавче визначення специфічної діяльності кожного виду 

кредитної кооперації, його правовий статус, принципи та 

механізми функціонування страхових та гарантійних фондів, 

кредитної кооперації підприємництва. Крім того, існує 

необхідність впровадження державної системи гарантування 

вкладів для кредитних спілок та розробки механізму 
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рефінансування кредитних спілок з боку НБУ, що дозволить 

знизити вартість ресурсів, які надаються кредитними спілками 33. 

Світовий досвід свідчить про можливість ефективного 

використання нетрадиційних способів фінансово-кредитної 

підтримки реального сектору економіки, таких як лізинг, 

форфейтинг, франчайзинг, факторинг, краудфандинг, які мають 

суттєві переваги адресності, прозорості та гнучкості над 

традиційними формами залучення фінансових ресурсів. 

Доцільним є реформування нормативно-правової бази для 

розвитку лізингових відносин шляхом усунення суперечностей в 

нормативних актах, що регулюють лізингову діяльність щодо 

встановлення сум, які зараховуються до валового доходу 

лізингодавця, та валових витрат лізингоодержувача при сплаті 

лізингових платежів, що включають частину вартості майна, 

переданого у фінансовий лізинг, а також запровадження 

механізму реєстрації майна, переданого у фінансовий лізинг, із 

метою запобігання його незаконного продажу або іншого 

недоцільного використання. 

Генеруючим, а також системоутворювальним чинником 

процесів формування, залучення, розподілу, перерозподілу та 

використання фінансових ресурсів є фінансово-кредитна 

інфраструктура, метою якої є створення інституційного 

середовища, стимулюючого та сприятливого для залучення, 

розподілу й ефективного використання фінансово-кредитних 

ресурсів в цілях формування достатнього фінансово-кредитного 

забезпечення реального сектору економіки в цілях зміцнення 

фінансової безпеки України. Крім того, ефективно функціонуюча 

фінансово-кредитна інфраструктура покликана забезпечити 

досягнення економічно прийнятної вартості залучення 

фінансових ресурсів та мінімізацію трансакційних витрат через 

формування раціональної і збалансованої системи елементів 

фінансово-кредитної інфраструктури та забезпечення 

«прозорості» і рівних «правил гри» на фінансово-кредитному 

ринку; підвищення фінансово-кредитної активності шляхом 

належної консалтингово-інформаційної підтримки; забезпечення 
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 Белінська Я. В. Інструменти активізації кредитування підприємництва в умовах економічної депресії. URL : 
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доступності, «прозорості» та належної диверсифікації джерел 

залучення суб’єктами реального сектору економіки фінансово-

кредитних ресурсів; задоволення потреб суб’єктів у фінансово-

кредитному ресурсі; формування оптимальної структури 

фінансово-кредитного сектору за рахунок зростання частки 

кредитів небанківських фінансово-кредитних інституцій. 

Однак ефективна і повноцінна фінансово-кредитна 

інфраструктура України ще не сформована і, відповідно, її 

результативність та можливості низькі. Йде мова про 

розпорошеність біржової торгівлі, тоді як у розвинутих країнах 

світу існує система фондової торгівлі на єдиній торговельній 

платформі; відсутність на ринку єдиної інституції, яка б 

забезпечила функціонування системи депозитарного обліку 

цінних паперів; низький рівень розвитку розрахункової діяльності.  

Варто зазначити, що в Україні функціонує дворівнева 

депозитарна система: Національний депозитарій і депозитарії, які 

ведуть рахунки, здійснюють кліринг і розрахунки з цінними 

паперами, та зберігачі, що здійснюють обслуговування 

бездокументарної форми цінних паперів, і реєстратори, що 

посвідчують права власників іменних документарних цінних 

паперів. Водночас значна кількість реєстраторів на ринку 

спотворює реальну картину та спонукає до зловживань і 

маніпуляцій з реєстрами. Крім того, існують проблеми щодо 

різних підходів до обліку прав власності на цінні папери та, 

відповідно, неузгодженість у діяльності зберігачів цінних паперів 

та реєстраторів власників іменних цінних паперів 34. Як наслідок, 

акції поки що не стали ефективними інструментом перерозподілу 

фінансових ресурсів на користь реального сектору економіки, що 

потребує створення централізованої депозитарної системи, 

визначення принципів та порядок здійснення діяльності 

учасниками нижнього рівня Національної депозитарної системи 

(зберігачами та реєстраторами цінних паперів) та взаємодію між 

рівнями з метою залученню фінансових ресурсів через 

інструменти фінансово-кредитної інфраструктури. 
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Необхідною умовою удосконалення параметрів 

функціонування фінансово-кредитного сектору в Україні є 

забезпечення інформаційно-аналітичної підтримки через 

інформаційно-консалтингові структури, фінансово-інвестиційні 

аналітичні агентства, які надаватимуть необхідну інформацію 

про: існуючі вітчизняні можливості залучення фінансово-

кредитних ресурсів для суб’єктів підприємництва, перелік 

документів і умови для отримання кредиту; залучення грантових 

програм ЄС: Horizon 2020, Competiveness of Small and Medium 

Enterprises (програма для підвищення рівня 

конкурентоспроможності МСП, доступ на нові ринки, 

збереження стійкості компаній в умовах конкуренції, розвиток 

підприємницької культури), LIFE, Pericles 2020, Poland-Belarus-

Ukraine Programme, Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine 

Programme, Romania-Ukraine Programme, Black Sea Programme.  

Ще одним важливим елементом фінансово-кредитної 

інфраструктури є Фонд підтримки підприємництва, 

функціонування якого спрямоване на надання фінансової 

допомоги підприємствам, які не повністю відповідають критеріям 

кредитних організацій, зокрема, наявність кредитної історії, 

необхідні обсяги руху грошових коштів та реалізації продукції, 

баланс ліквідності, наявність прибутків і визначений термін 

діяльності підприємства. При цьому, фонди залежно від 

реального стану справ у позичальника можуть надавати 

відстрочку або змінювати умови погашення позики без 

необхідності додатково резервувати кошти, що змушені робити в 

таких випадках кредитні організації. Також важливою функцією 

фондів є здійснення правового і інформаційного консультування 

позичальників, що не завжди практикується кредитними 

організаціями 35. 

Таким чином, структурно-логічна схема практичної 

імплементації запропонованих підходів, спрямованих на 

удосконалення параметрів функціонування фінансово-кредитного 

сектору в системі забезпечення фінансової безпеки економіки 

України, набуває вигляду як на рис. 2.4. 
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Рис. 2.4. Напрями та заходи удосконалення параметрів функціонування 

фінансово-кредитного сектору в системі забезпечення фінансової 

безпеки економіки України 
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сектора до 

системних криз 

 покращення 

структури 

фінансування 

національної 

економіки за 

рахунок більшої 

частки інвестицій 

цієї групи 

фінансових 

інститутів 

 

 задоволення 

потреб суб’єктів, 

які не відповідають 

критеріям 

кредитних 

організацій, у 

фінансово ресурсі; 

 мінімізація 

трансакційних 

витрат; 

 належна 

консалтингово-

інформаційна 

підтримки 

Елементи 

фінансово-

кредитного сектору 

Фінансово-кредитна 

інфраструктура 
(біржі, торгово-

інформаційні 

системи, реєстратори, 

депозитарії, фонди 

підтримки 

підприємництва, 

інформаційно-

консалтингові 

структури, 

фінансово-

інвестиційні 

аналітичні агентства) 

 

Заходи 

 створення централізованої депозитарної 

системи; 

  визначення принципів та порядок 

здійснення діяльності зберігачами та 

реєстраторами цінних паперів; 

 розвиток біржової торгівлі; 

 забезпечення інформаційно-аналітичної 

підтримки підприємств реального сектору 

економіки; 

 формування «майданчиків» спільного 

інвестування; 

 залучення грантових програм ЄС; 

 створення фондів підтримки 

підприємництва 

 

Очікувані 

результати 
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Реалізація запропонованих заходів сприятиме активізації 

довгострокового кредитування реального сектору, створення 

якісного ринку кредитних ресурсів, зростання фінансово-

кредитного потенціалу банківських інституцій, посилення їх 

стійкості до системних криз, покращення структури 

фінансування національної економіки за рахунок більшої частки 

інвестицій цієї групи фінансових інститутів, задоволення потреб 

суб’єктів господарювання у фінансово ресурсі, мінімізації 

трансакційних витрат, ін.  

Водночас збереження високого рівня тінізації грошово-

кредитного сектору загрожує досягненню зазначених очікуваних 

результатів та знижує потенціал реформування фінансової 

системи загалом, що потребує розроблення та впровадження 

засобів детінізації. 

 

 

2.4 Інструменти детінізації грошово-кредитної системи 
 

Значні масштаби тіньової економіки визначено серед 

ключових глобальних ризиків найближчого майбутнього 36, що 

характерно як для розвинених країн, так і країн, що 

розвиваються. Успадкована Україною радянська модель 

економічного розвитку традиційно містила вагомий тіньовий 

складник. Тінізація національної економіки є загрозою 

національним інтересам і національній безпеці України в 

економічній сфері, зокрема фінансовій безпеці держави. Так, 

Міністерство економічного розвитку та торгівлі України, 

оцінюючі масштаби неформальної економіки за чотирма 

методами, визначило інтегральний показник рівня тіньової 

економіки в Україні у 2017 р. в межах 31,0 % від офіційного 

ВВП 37. Тоді як, Міжнародний валютний фонд, згідно 

оприлюднених в січні 2018 р. даних, оцінив розмір тіньового 

сектора в структурі економіки України в 44,8 %.  

                                                           
36

 The Global Risks Report 2017, 11th Edition / World Economic Forum. – January, 2017 URL : 

https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2016. 
37

 Загальні тенденції тіньової економіки в Україні. URL : http://www.me.gov.ua/Documents/Download?id= 

bba0ca59-6863-4527-a039-968357fb6763. 
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Основними системними чинниками високого рівня тінізації 

національної економіки залишаються несприятливі умови 

ведення підприємницької діяльності (наявність надмірного 

регуляторного і податкового тиску на корпоративний сектор), 

несформованість інституційних умов для розвитку 

конкурентоспроможної економіки, високий рівень монополізації 

внутрішнього ринку, низька ефективність функціонування 

органів судової і правоохоронної системи, високий рівень 

корумпованості, недостатній рівень захисту прав на рухоме й 

нерухоме майно, в т.ч. і прав на фінансові активи.  

Наголосимо, що чи не найбільш важливе стратегічне 

значення для реалізації системної, комплексної і виваженої 

політики детінізації економіки в Україні має оптимізація 

співвідношення легальної та іллегальної економіки у грошово-

кредитному секторі. Йде мова про важливість проблеми протидії 

іллегальній економіці в цій сфері, оскільки підсилюється дія та 

деструктивний вплив загроз фінансовій безпеці держави, зокрема, 

недостатнє наповнення і нераціональне використання коштів 

бюджетів всіх рівнів, критичне зростання внутрішнього і 

зовнішнього державного боргу, нестабільність функціонування 

банківських інституцій, їх банкрутства разом із втратою 

фінансового ресурсу суб’єктів господарювання і населення, 

«втеча» капіталів, формування системи квазістрахування, 

оперування валютними спекуляціями, що свідчить про широту і 

всеохопливість проникнення тінізації практично у всі складові 

фінансової безпеки держави. 

Зауважимо, що тіньова діяльність в грошово-кредитній сфері 

пов’язана передусім із нелегальною конвертацією грошових 

коштів, незаконною емісією цінних паперів банків, вексельним 

обігом, розкраданням безготівкової грошової маси і бюджетних 

коштів шляхом фальсифікації даних щодо фінансово-

господарської діяльності підприємств, заставного майна 

(оцінювання його вартості чи наявності), застосування механізму 

фіктивного банкрутства тощо. Це призводить до втрати дієвості 

грошово-кредитної політики через значний обсяг грошової маси, 

що не підпадає під регулювання, а також дієвості фіскальних 

інструментів, зменшення податкових надходжень до бюджету, 
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відпливу капіталу та дестабілізації валютної системи, погіршення 

інвестиційного клімату та зниження можливостей щодо 

обслуговування зовнішнього боргу.  

Виходячи з цього, перспективним в контексті забезпечення 

високого рівня ефективності державної політики стає висновок 

про взаємозв’язок політики детінізації грошово-кредитного 

сектору та формування дієздатної системи фінансової безпеки 

України. Таким чином, можна досягти синергічного ефекту, коли 

будуть реалізовуватися не часткові заходи, зорієнтовані на 

протидію тінізації грошово-кредитних відносин в окремих їх 

видах діяльності, а проводитиметься комплексна політика 

зміцнення ключових параметрів фінансової безпеки держави 

через детінізацію її проявів. За таких умов слід розпочати з 

базових концептуальних засад функціонування системи 

фінансової безпеки держави та виявити взаємозв’язки і 

взаємовпливи з елементами і складовими державної політики 

детінізації. 

Одним із найбільш важливих напрямів подолання тінізації 

грошово-кредитного сектору в контексті посилення фінансової 

безпеки держави є протидія відмиванню «брудних» грошей, 

системна координація якої здійснюється міжурядовою 

організацією FATF (Financial Action Task Force on Money 

Laundering), метою функціонування якої є розвиток і 

впровадження на міжнародному рівні заходів і стандартів з 

боротьби щодо відмивання грошей. Додамо, що у 2001 р. Україну 

було віднесено до «чорного списку» FATF через невиконання 

низки рекомендацій, серед яких: обов’язковий моніторинг усіх 

фінансових систем, прийняття законопроектів щодо регулювання 

фінансових інституцій, надання фінансової звітності із сумнівних 

фінансових операцій, співпраця фінансового сектору з 

відповідними органами для перешкоджання відмиванню коштів, 

відсутність фіктивних компаній, унеможливлення відмивання 

грошей злочинними угрупуваннями, забезпечення обміну 

інформацією з міжнародними організаціями.  

Підставою для виключення України із «чорного» списку» у 

2002 р. стало прийняття Верховною Радою України низки 

законопроектів: «Про внесення змін до Закону України «Про 
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запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», 

«Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-

процесуального кодексу України», «Про внесення змін до деяких 

законів України з питань запобігання використання банків та 

інших фінансових установ з метою легалізації коштів, одержаних 

злочинним шляхом», а також прийняття Постанови Кабінету 

Міністрів України «Про утворення у складі Міністерства фінансів 

України Державного департаменту фінансового моніторингу».  

Відповідно до діючого законодавства державний фінансовий 

моніторинг – це сукупність заходів, які здійснюються суб’єктами 

державного фінансового моніторингу і спрямовуються на 

виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї 

масового знищення. Система фінансового моніторингу в Україні 

є дворівневою і складається із первинного і державного рівня. 

Суб’єктами первинного фінансового моніторингу є: банки, 

страховики (перестраховики), кредитні спілки, ломбарди та інші 

фінансові установи; платіжні організації, члени платіжних 

систем, еквайрингові та клірингові установи; товарні, фондові та 

інші біржі; професійні учасники ринку цінних паперів; компанії з 

управління активами та ін. Суб’єктами державного фінансового 

моніторингу є: НБУ, центральний орган виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 

запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, 

Міністерство юстиції України, центральні органи виконавчої 

влади, що забезпечують формування державної політики у 

сферах надання послуг поштового зв’язку та економічного 

розвитку, Національна комісія з цінних паперів та фондового 

ринку, Національна комісія, що здійснює державне регулювання 

у сфері ринків фінансових послуг.  

Проте вказані кроки щодо детінізації грошово-кредитного 

сектору виявилися недостатньо ефективними і носять характер 

швидше мінімізації загострення суперечностей між Україною та 

країнами-членами FATF, а не системною програмою зі зниження 
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тінізації грошово-кредитного сектору. За даними НБУ, на 

початок 2018 р. поза межами банківської системи знаходилося 

27,5 % грошової маси в національній валюті. Значне збільшення 

позабанківського грошового обігу спостерігалося у 2014 р. (на 

45,2 млрд грн у порівнянні із 2013 р.), що становило біля 30,0 % 

всієї грошової маси. Ці кошти широко використовуються для 

розрахунків у тіньовому секторі економіки, перетворившись на 

постійний інструмент незаконних валютних операцій. 

Поповнюють тіньовий позабанківський грошовий обіг також і 

неповернені кредити. За даними НБУ, на початок 2016 р. 

заборгованість за ними становила 2,1 млрд грн або 22,1 % у 

загальному обсязі кредитів, наданих суб’єктам господарської 

діяльності та населенню 38. Крім того, активного використання 

набули банківські операції з переказу безготівкових коштів у 

невраховану готівку, що є значною статтею неконтрольованого 

прибутку більшості банків. 

При цьому, основними чинниками активізації використання 

готівки слід вважати: значну частку неофіційних доходів фізичних 

та юридичних осіб; низький рівень безготівкових розрахунків 

населення за товари, роботи та послуги; високий рівень 

доларизації розрахунків, широке використання підприємствами та 

банківськими інституціями операцій із залученням офшорних 

компаній; застосування фінансових інструментів, за якими 

допустима виплата коштів «на пред’явника», нерозвиненість 

страхового сегменту ринку фінансів, створення й використання 

фіктивних фірм, нерозвиненість вторинного фондового ринку, 

наявність каналів прихованого вивозу іноземної валюти за кордон, 

позитивне сальдо купівлі-продажу іноземної валюти, яка 

використовується населенням у вигляді заощаджень, а також у 

тіньовому обігу за участю юридичних і фізичних осіб. Слід 

виділити основні напрями використання населенням готівки: 

формування меншою мірою ризикових до інфляції заощаджень в 

іноземній валюті, обслуговування тіньового товарообігу всередині 

країни, фінансування «човникової» торгівлі. 

Більше того, потреба у значних обсягах готівкових коштів, 

які обертаються в позабанківській системі, зумовлює 
                                                           
38
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розроблення різних схем і структур для їх отримання, зокрема, 

створення фіктивних підприємств, лжебанків, конвертаційних 

центрів, підприємств зі змішаною формою власності та 

розміщення їх філій в офшорних зонах. Одними з 

найпоширеніших способів відмивання коштів через фіктивні 

підприємства є: (1) електронний переказ коштів на рахунки 

фіктивних фірм, що може бути використаний для тіньового 

переведення грошових коштів в межах і поза межами державних 

кордонів; (2) використання суб’єктів сектору страхування для 

відмивання коштів, що обумовлено тим, що часто страхові 

послуги реалізуються за допомогою брокерів-посередників, які 

діють незалежно від страхової компанії, яка пропонує страховий 

продукт, а також із застосуванням перестрахування ризиків, у 

т. ч. за кордоном. Більше того, функціонування фіктивних 

підприємств посилює ризики та загрози для фінансової безпеки 

держави, зокрема, створює умови для розширення масштабів 

недобросовісної конкуренції та незаконної конвертації 

безготівкових коштів у готівку, легалізації (відмиванні) коштів, 

одержаних злочинним шляхом, приховування фактів здійснення 

незаконних видів діяльності, ухилення від оподаткування. 

В Україні, починаючи з 2013 р. НБУ встановило обмеження 

щодо проведення розрахунків готівкою за продані товари, 

здійснені роботи чи надані послуги. Так, у 2016 р. граничні суми 

розрахунків для фізичних осіб суттєво знизились (в три рази). З 

початку 2017 р. сума розрахунків встановлена для підприємств 

між собою протягом одного дня в розмірі 10,0 тис. грн; між 

фізичною особою та підприємством протягом одного дня в 

розмірі 50,0 тис. грн; фізичних осіб між собою за договорами 

купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню, у 

розмірі 50,0 тис. грн. Разом з тим, вирішення проблеми великих 

обсягів готівкових розрахунків, які в сучасних умовах 

перешкоджають економічному розвитку країни, та підвищення 

ефективності грошово-кредитної політики регулятора, 

залишаються невирішеними, що вимагає розвитку безготівкових 

роздрібних платежів та спеціальних платіжних засобів для 

населення. 
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З метою ефективного управління ризиком обігу готівки 

необхідно переглянути граничні пороги для готівкових 

розрахунків; створити необхідні умови для здійснення 

безготівкових розрахунків населення з використанням платіжних 

карток за житлово-комунальні послуги, спожиту електричну 

енергію, природний газ, послуги зв’язку і транспорту, здійснення 

грошових переказів через об’єкти поштового зв’язку, а також при 

сплаті податків і зборів під час переміщення товарів, 

транспортних засобів через митний кордон України; розширити 

можливості здійснення безготівкових розрахунків у закладах 

торговельної мережі та пунктах надання послуг; забезпечити 

розвиток мобільних платежів та мобільних додатків; підвищити 

рівень фінансово-економічної безпеки безготівкових розрахунків; 

розвинути виробництво платіжних терміналів, банківських 

автоматів, інших технічних і програмних засобів (компонентів 

платіжних систем), які використовуються в платіжних системах; 

удосконалити систему моніторингу для виявлення незаконних 

операцій під час здійснення безготівкових розрахунків з 

використанням платіжних карток та обміну інформацією між 

банками (платіжними системами) і правоохоронними органами; в 

цілях підвищення фінансової грамотності населення у сфері 

використання платіжних карток розробити заходи з підвищення 

рівня обізнаності населення через засоби масової інформації та 

Інтернет-ресурси щодо чинної системи безготівкових платежів і 

використання платіжних карток.  

Традиційні особливості грошово-кредитного сектору, 

зокрема швидкість здійснення транзакцій, міжнародні масштаби 

угод і висока адаптивність, створюють передумови для 

використання його інструментів у схемах мінімізації податкових 

зобов’язань, ухилення від оподаткування, виведення коштів за 

межі України та легалізацію доходів, одержаних злочинним 

шляхом. Такими інструментами є операції з «технічними» 

цінними паперами. Найбільш використовуваним цінним папером 

у конвертаційних центрах, при реалізації схем відмивання 

злочинних доходів, є вексель, який тісно пов’язаний з торговими 

операціями, оскільки є засобом платежу за постачання товарів, 

робіт та послуг. 
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Діючим законодавством України не передбачено обмежень 

використання векселів у розрахунках під час здійснення будь-

якої господарської діяльності. Специфікою їх обігу є відсутність 

будь-якого контролю з боку державних органів влади за 

випуском та обігом векселів; легкість обігу векселів на 

фондовому ринку (випускаються та обертаються винятково в 

паперовій формі), для здійснення розрахунків з їх використанням 

не має необхідності звертатися до реєстратора; векселі не 

обертаються на організованому ринку, де існують конкретні 

вимоги щодо їх ліквідності та котирування; відсутність єдиного 

державного реєстру векселів, що, у свою чергу, значно ускладнює 

здійснення контролю за їх випуском та обігом; відсутність 

обмежень щодо обсягу випуску векселів одним суб’єктом 

господарської діяльності залежно від обсягу його активів; 

відсутність реєстру ліквідованих підприємств, які були 

емітентами векселів та підприємств, векселі яких визнані 

недійсними. Крім використання векселів у схемах переведення 

безготівкових коштів у готівку використовують акції, облігації, 

інвестиційні та ощадні сертифікати як інструмент переказу 

коштів між учасниками схеми 39. 

Певні кроки у напрямі детінізації фінансових потоків уже 

зроблено. Ще у 2010 р. Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку затверджено Програму попередження фактів 

випуску та організації обігу цінних паперів, які можуть 

використовуватись для непродуктивного відпливу капіталів, 

ухилення від оподаткування, легалізації доходів, отриманих 

злочинним шляхом, у рамках реалізації якої визначено ознаки 

фіктивності цінних паперів та деривативів, серед яких: 

відсутність емітента за місцезнаходженням; нерозкриття 

регулярної інформації відповідно до законодавства. Відповідно 

до зазначеної програми також виявлено такі недоліки, як: 

відсутність чистих доходів; переважна частка фінансових 

інвестицій або дебіторської заборгованості у структурі активів 

емітента; випадки, коли кількість працівників емітента менша за 

двох осіб та середньомісячні витрати емітента на оплату праці 

                                                           
39

 Типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, з використанням готівки. URL : 

www.sdfm.gov.ua/content/file/Site_docs/2011/04.01.2012/tipolog2011.pdf. 
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менше законодавчо встановленого мінімального розміру 

заробітної плати. Це, в свою чергу, уможливило моніторинг 

зазначених емітентів, осіб, пов’язаних з випуском та обігом 

фіктивних цінних паперів, і учасників фондового ринку, які 

здійснюють операції з ними, а також сформувало умови для 

унеможливлення у багатьох випадках обігу цінних паперів з 

ознаками фіктивності та скасування їх реєстрації. Разом з тим, 

реалізація таких заходів є недостатньою для ліквідації схем 

мінімізації оподаткування, виведення ліквідних активів з 

компаній та грошових коштів за межі країни з використанням 

«технічних» цінних паперів. 

Для зменшення обсягів емісії та обігу цих паперів необхідно 

розробити інструменти щодо обмеження можливостей 

використання технічних акцій та посилення державного 

контролю за обігом векселів: 

- запровадити єдиний державний реєстр виданих векселів та 

забезпечення доступу до нього державних органів, зокрема 

Державної фіскальної служби, Національної комісії з 

регулювання ринків фінансових послуг, Державної служби 

фінансового моніторингу, що уможливить здійснення 

моніторингу обігу векселів, оперативно перешкоджатиме видачі 

та використанню фіктивних векселів суб’єктами господарювання. 

При цьому, єдиний державний реєстр виданих векселів можна 

сформувати на базі інформації яка міститься у реєстрах 

векселедавців; 

- удосконалити інституційно-правовий базис щодо 

підвищення вимог до емітентів цінних паперів шляхом, по-

перше, зниження максимального обсягу випуску облігацій 

підприємств, по-друге, надання повноважень Національній 

комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо встановлення 

ознак фіктивності емітентів цінних паперів, зупинення обігу 

цінних паперів і похідних цінних паперів (деривативів) емітента, 

що має ознаки фіктивності, перевірки достовірності інформації, 

які емітент подає під час реєстрації проспекту емісії, по-третє, 

надання права Національній комісії з цінних паперів та 

фондового ринку вимагати проведення додаткової аудиторської 

перевірки та незалежної оцінки майна, отримання додаткової 
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рейтингової оцінки емітента у випадках, коли виникають сумніви 

у достовірності даних емітента, які зазначено у документах, 

наданих для реєстрації випуску та проспекту емісії цінних 

паперів; 

- встановити на законодавчому рівні вимоги до формування 

статутного капіталу компаній, для яких мінімальний обсяг 

обмежується сумою, яка має бути сплачена в грошовій формі, а 

також вимоги до складу активів страхових компаній, що 

унеможливить виведення ліквідних активів з компаній після їх 

внесення до статутного фонду з використанням технічних 

паперів; 

- законодавчо врегулювати проведення операцій з купівлі-

продажу векселів страховими компаніями у зв’язку із поширеною 

практикою використання їх у тіньових схемах. 

Досить поширеною є схема ухилення від сплати основного 

бюджетоутворюючого податку – податку на додану вартість, яка 

базується на тому, що операції з товарно-матеріальними 

цінностями здійснюються за значно нижчими цінами. Відповідна 

операція допомагає мінімізувати сплату ПДВ і мита та 

сформувати податковий кредит з ПДВ, оскільки митна вартість 

імпортних товарів занижується. Для цього в схемі 

застосовуються офшорні підприємства, які є постачальниками 

товарно-матеріальних цінностей. У свою чергу, імпортер, 

отримавши товар, реалізує його через ланцюг фіктивних фірм до 

кінцевого споживача, тоді як фіктивні підприємства завищують 

вартість товарів до того рівня цін, які існують на даний момент на 

вітчизняному ринку. 

Крім того, в Україні функціонують ще інші схеми уникнення 

сплати оподаткування з використанням грошово-кредитних 

інструментів, серед яких: ухилення від сплати податків через 

використання кредитних рахунків комерційних банків 

підприємствами-боржниками в цілях здійснення розрахунків, 

пов’язаних з веденням своєї господарської діяльності, замість 

спрямування коштів на погашення заборгованості; використання 

офшорних зон для ухилення від сплати податків (бартерні та 

вексельні операції, операції з цінними паперами, транзитна 

торгівля), які є загрозами фінансової безпеці України. Додамо, що 
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характерне для України активне використання схеми уникнення 

сплати податків зумовлює звуження податкової бази та 

відмивання нелегального прибутку, розширення можливостей 

фінансування тероризму й сепаратизму, зростання рівня 

організованої економічної злочинності, насамперед 

транскордонної, збільшення ризиків неконтрольованого відтоку 

капіталу з України та дестабілізацію національної фінансової 

системи. 

Сучасні економіко-правові інструменти державної політики 

протидії використання суб’єктами господарювання так званих 

«податкових гаваней» не забезпечують належної протидії 

тінізації грошово-кредитного сектору, оскільки адаптувавшись до 

обмежень, визначених у податковому законодавстві, суб’єкти 

господарювання реалізують нові схеми прихованого виведення 

капіталу та оптимізації оподаткування через юрисдикції, що 

мають сприятливі для таких цілей режими господарської 

діяльності. Так, за даними Фіскальної служби України, експорт 

товарів (послуг), пов’язаних з розрахунками через офшорні 

юрисдикції у 2014 р. становив 461,0 млн дол. США, а імпорт 

таких товарів (послуг) – близько 800,0 млн дол. США. Інший 

аспект проблеми гострої необхідності деофшоризації полягає не 

лише у використанні офшорних юрисдикцій в цілях оптимізації 

сплати податків, але й для юридичного захисту активів чи 

приховування структури власності. Такий висновок 

підтверджується тим, що значна частка іноземних інвестицій, які 

надходять в Україну, мають «сумнівне» походження. Головними 

територіями – партнерами за такими операціями залишаються 

Британські Віргінські Острови, Сент-Вінсент і Гренадіни, 

Маршальські Острови, Сейшельські Острови, Сент-Кітс і Невіс, 

Беліз, Бермудські Острови. При цьому, зростає роль нових 

офшорів. Зокрема, серед країн, які інвестують в економіку 

України, останнім часом різко зросла активність Люксембургу, 

яка за версією Oxfam International, опублікованою CNN, 

продовжує входити до десятки найбільших податкових притулків 

у світі.  

Ще одним напрямом, де великі вітчизняні підприємства в 

значній мірі здійснюють тіньові операції, є приховування 
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великих обсягів фінансового ресурсу через використання 

альтернативних банківських і платіжних систем. Такі системи 

поширені в так званому «золотому трикутнику» (Таїланд, Бірма, 

Лаос). Кошти проходять складний ланцюг осіб і взагалі не 

потрапляють до банківської системи, а, отже, їх не можливо 

відстежити, що дозволяє повністю приховати як напрями руху, 

так і обсяги тінізації грошового обігу. 

Варто зауважити, що світовим досвідом напрацьовано 

значну кількість позитивних практик щодо протидії тінізації 

грошово-кредитного сектору, які володіють певними 

характеристиками та не в однаковій мірі можуть бути реалізовані 

з огляду на особливості стану соціально-економічного розвитку, 

різні фінансово-ресурсні і бюджетні можливості держави, 

структуру економічних відносин та суспільних відтворювальних 

процесів. Водночас багато з них можуть бути апробованими в 

Україні за сучасних обставин. Більше того, потенціал системної 

детінізації багато в чому визначається фінансово-ресурсними та 

інформаційно-аналітичним забезпеченням та використанням 

завдяки нього можливостей світової спільноти. До прикладу, 

Україні необхідно приєднатися до багатосторонньої угоди про 

обмін податковою інформацією за єдиним стандартом CRS 

(Common Reporting Standard), що дасть змогу автоматично 

обмінюватися інформацією з податковими органами інших 

держав. Перегляду потребують також і чинні двосторонні угоди 

нашої держави про уникнення подвійного оподаткування, 

зокрема щодо їх відповідності принципам модельної конвенції 

Організації економічного співробітництва та розвитку. В цілях 

протидії розмивання податкової бази та виведення прибутків 

важливо імплементувати до вітчизняного законодавства заходи 

проекту BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). 

В цілях посилення протидії ухиленню від оподаткування 

першочергово видається необхідним приєднання України до 

Міжнародної міжвідомчої конвенції щодо забезпечення доступу 

до рахунків нерезидентів, що дозволить автоматично отримувати 

повну інформацію про рахунки, відкриті в будь-якому банку 

світу українськими резидентами. Крім того, важливо розробити 

законопроект щодо запровадження статусу іноземних 
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контрольованих компаній, який передбачатиме зобов’язання 

зареєстрованої за кордоном компанії, яка належить українському 

резидентові, сплачувати податки в Україні у разі, якщо рівень 

оподаткування у країні реєстрації вдвічі або більше нижчий, ніж 

ставка українських податків. Також доцільно розглянути 

можливість запровадження податку на міжнародні спекулятивні 

трансакції у формі високого оподаткування капіталу, що 

виводиться з країни менш ніж через рік після його введення 

У 2014-2015 рр., у зв’язку із загостренням політико-

економічної кризи, відбувся різкий сплеск інфляції та 

послаблення національної грошової одиниці по відношенню до 

більшості світових валют, що, в свою чергу, призвело до 

зростання попиту на готівкову валюту. Однак валютні операції 

перетворилися на «сіру зону» через розвиток чорного ринку після 

введення жорстких офіційних обмежень на торгівлю іноземною 

валютою. Згідно з офіційними даними НБУ, у 2013 р. обсяги 

купівлі населенням готівкової валюти у банківському секторі в 

середньому складали 1601,0 млн дол. США, тоді як у 2014 р., в 

умовах запровадження перших валютних обмежень, обсяги 

знизилися до 669,0 млн дол. США, а у 2015 р. – до 57,0 млн дол. 

США.  

Водночас, небанківські фінансові установи, які мають 

генеральні ліцензії на здійснення валютно-обмінних операцій, 

збільшили кількість своїх відділень лише у 2015 р. на 70,0 % – до 

1988 од 40, а офіційні обсяги купівлі та продажу готівкової 

валюти скоротився на 79,0 % – з 13,6 млрд дол. США до 2,9 млрд 

дол. США, що свідчить про активне зростання тінізації грошово-

кредитного сектору, зокрема, проведення валютних операцій 

обмінними пунктами без звітування. Тоді як конкурентоздатність 

банківського сектору значно знизилася через те, що банки 

перебували в умовах жорсткого контролю і змушені були 

дотримуватися введених НБУ валютних обмежень. Крім того, 

про розширення іллегального сегменту грошово-кредитного 

ринку також свідчить зростання запасів готівкової валюти поза 

                                                           
40

 Для отримання ліцензії на обмін валют 9 небанківським фінансовим установам запропоновано привести 

пакети документів до нових вимог. URL : http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/printable_article;jsessionid= 

EF2BCCE5058413C9B8064FDF41D482E4?art_id=26175555&showTitle=true. 
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банками, які зростали навіть у мовах зменшення до 15,3 млрд 

дол. США ввезення чистої готівкової валюти банками у період 

2014-2015 рр. (у 2012-2013 рр. – ввозилося 17,2 млрд дол. США). 

Зауважимо, що основними причинами виникнення тіньового 

валютного ринку слід вважати: адміністративні обмеження 

офіційного валютного обміну; введення оподаткування валютно-

обмінних операцій, що знижує конкурентоздатність легального 

обміну; високий рівень інфляції та її волатильність; девальваційні 

очікування та низький ступінь довіри до національної грошової 

одиниці як засобу збереження вартості; доларизація боргових 

зобов’язань; низька премія за ризик у складі спреду між курсом 

на чорному та офіційному ринках; переведення розрахунків та 

заощаджень у готівкову форму внаслідок недовіри до банківської 

системи 41. 

В Україні економічні агенти використовують іноземну 

валюту як засіб платежу та засіб заощадження. При цьому, 

значний обсяг коштів у валюті як засіб заощадження формують 

домогосподарства, які щоденно здійснюють дрібні угоди купівлі-

продажу валюти. Попит на валюту як засіб платежу на тіньовому 

ринку формують: неофіційні імпортери, легальні фірми-

імпортери, які мають проблеми з вчасним отриманням валюти 

для розрахунків за своїми контрактами, населення, неформальні 

експортери, суб’єкти окремих ринків, передусім житлової 

нерухомості та вживаних авто. В свою чергу пропозицію валюти 

як засобу платежу на неформальному ринку формують: офіційні 

та «сірі» експортери, кошти трудових мігрантів.  

Зауважимо, що значні неконтрольовані обсяги чорного 

ринку валюти формують загрози фінансовій безпеці держави 

шляхом недоотримання податків і зборів із зовнішньо-

торговельних операцій, здійснення неефективної грошово-

кредитної політики через наявність паралельного грошового 

обігу поза контролем НБУ, недостатні темпи залучення депозитів 

банківськими установами (відплив наявних депозитів), що робить 

кредитування більш дорогим, скорочує терміни кредитування та 

підвищує ризики браку ліквідності. 

                                                           
41

 Доларизація та чорний ринок валюти в Україні: причини, обсяги, наслідки для економіки та політики. URL : 

https://ces.org.ua/wp-content/uploads/2016/07/Currency-black-market_Research-paper.pdf. 
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Водночас, як свідчить світовий досвід свідчить, що доки в 

країні не буде сформовано високого ступеня довіри до 

національної грошової одиниці, економічні агенти завжди 

зможуть віднайти схеми обходу будь-яких накладених державою 

обмежень особливо в умовах глобалізації торгівлі та руху 

капіталу. Тому виникає необхідність пошуку не нових обмежень, 

а створення необхідних умов, які б стимулювали економічних 

агентів використовувати альтернативи готівковій іноземній 

валюті як засобу заощадження та обміну. Йде мова про поступове 

спрощення правил торгівлі валютою, зокрема розширення 

можливостей використання валютних свопів, перегляд порядку 

обліку валютної позиції у напрямі наближення до міжнародних 

стандартів, за якими своп не впливає на валютну позицію банків; 

розвиток інструментів страхування валютних ризиків, зокрема, 

розвитку ринку деривативів, насамперед ф’ючерсів; 

вдосконалення методики оцінки виводу капіталів за межі країни; 

зниження банківських обмежень, зокрема, надання дозволу 

банкам купувати більші обсяги валюти на власну валютну 

позицію, за умови посиленню контролю за дотриманням банками 

правил ведення операцій з іноземною валютою та нормативів 

відкритої валютної позиції. 

У контексті посилення проявів тінізації грошово-кредитної 

сфери, які формують ризики та загрози фінансової безпеки 

держав, актуальними завданнями грошово-кредитної політики є 

аналіз і визначення шляхів детінізації грошово-кредитного 

сектору шляхом мінімізації протидії відмиванню доходів, 

одержаних злочинним шляхом, удосконалення засобів 

моніторингу й нагляду за грошовими потоками банків та іншими 

фінансовими інститутами, запровадження жорсткіших правил 

щодо готівкових трансакцій і збільшення штрафів за 

незадекларовані та необліковані готівкові рахунки, посилення 

контролю за трансакціями за участю офшорних юрисдикцій, 

удосконалення правил і норм, що регулюють діяльність 

фінансових ринків, та забезпечення прозорості фінансових 

інструментів (рис. 2.5). 
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Рис. 2.5. Інструменти детінізації грошово-кредитного сектору в 

контексті посилення фінансової безпеки України 



 

127 

Зауважимо, що універсальних інструментів протидії тінізації 

грошово-кредитного-сектору, зменшенню податкової бази і 

переміщенню капіталів за кордон у світовій практиці не існує, 

однак є визнані на міжнародному рівні успішні практики. В свою 

чергу Україна повинна віднайти для цього свій набір 

інструментів, який стимулюватиме усвідомлення всіма 

суб’єктами грошово-кредитних відносин наслідків тінізації своєї 

діяльності для фінансової безпеки України. Водночас внутрішні 

реформи у грошово-кредитній сфері мають всебічно мотивувати 

до легальної діяльності у спосіб розвитку інфраструктури 

здійснення безготівкових платежів, запровадження єдиного 

державного реєстру виданих векселів, підвищення вимог до 

емітентів цінних паперів, розширення можливостей використання 

валютних свопів; розвитку інструментів страхування валютних 

ризиків, посилення контролю над витоком капіталів за межі 

України, а також унеможливлення або принаймні підвищення 

ризиків і витрат за здійснення тіньової діяльності. 

 

 

2.5 Засоби протидії викликам глобалізації у грошово-

кредитній системі 
 

Кінець другого десятиліття ХХІ ст. характеризується 

переходом до нового типу інформаційного суспільства, який 

формується на базі масової роботизації, біокібернетичних систем, 

нанотехнологій, біотехнологій, штучного інтелекту, і 

визначається як Четверта промислова революція, або Industry 4.0, 

що набуває масштабів одного з передових трендів глобального 

розвитку. Рушійною силою таких нововведень є саме 

інформаційні технології та цифрові платформи, які дозволяють не 

лише скоротити трансакційні витрати, а й здійснювати загальну 

операційну діяльність в глобальних масштабах. Водночас 

активний розвиток ІТ-технологій, зокрема, інтернет-банкінгу, 

алгоритмічної торгівлі, індустрії Big data, кредитних електронних 

платформ, блокчейну (Blockchain) та криптовалют із поступовою 

відмовою від готівкових розрахунків, обумовлює радикальну 

трансформацію фінансових систем більшості країн світу та 
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формує нові виклики у грошово-кредитній сфері, серед яких: 

зникнення банківської системи у класичному вигляді, руйнування 

депозитного ринку та системи накопичувального пенсійного 

забезпечення, радикальні зміни на ринку праці та соціальні зміни 

внаслідок зникнення цілої низки професій в результаті 

поширення нових ІТ-технологій, у т. ч. на фінансовому ринку.  

Станом на сьогодні у глобальному фінансовому просторі 

сформувалася розгалужена мережа інноваційних платіжних 

систем, основу якої складають системи SWIFT, Reuters, Western 

Union, СЕП (в Україні) та ін. У 2017 р. на території України 

надавали послуги 36 систем переказу коштів, з яких 29 систем, 

створені резидентами, та 7 систем, створені нерезидентами. На 

ринку систем переказу коштів, створених резидентами, лідером 

за сумою переказів є міжнародна платіжна система «TYME» 

(1,4 млрд дол. США), тоді як серед систем переказу коштів, 

створених нерезидентами – «Western Union» (51,9 % усіх 

транскордонних переказів в Україну та 74,2 % – з України) 42. 

Водночас функціонування сучасних платіжних систем 

генерує значні ризики та загрози фінансовій безпеці держави. У 

країнах із недостатньо розвинутою банківською системою, де 

відбуваються збройні конфлікти або у яких поширена діяльність 

терористичних угрупувань, оператори послуг грошових переказів 

стають основними джерелами переказу або отримання коштів. 

Так, за результатами розслідувань Державної служби фінансового 

моніторингу України, для фінансування тероризму та сепаратизму 

в Україні найчастіше використовуються MoneyGram, 

WesternUnion, Золота корона, Yandex гроші та Гроші@mail.ru, що 

формує завдання боротьби з їх фінансуванням і вимагає жорстких 

заходів по контролю за фінансовими потоками. Водночас у 2018 р. 

НБУ скасував реєстрацію міжнародної платіжної системи 

«TYME» через здійснювання переказів коштів у співпраці із 

забороненою в Україні російською платіжною системою. Крім 

того, електронна платіжна система WebMoney також потрапила до 

списку санкцій у травні 2018 р. 43. 

                                                           
42

 Про підсумки діяльності систем переказу коштів у 2017 році. URL : https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ 

article?art_id=64628178. 
43

 Ризики тероризму та сепаратизму. URL : https://www.nfp.gov.ua/files/DepFinMon.pdf. 
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Крім того, посилює загрози фінансової безпеки й вихід поза 

межі банківської системи сегменту фінансових послуг, які 

надаються ІТ-компаніями, застосування яких останнім часом 

стрімко зростає. Електронні фінансові розрахунки із 

застосуванням систем (Chip-knip, QIWI, WebMoney, VisaCash та 

ін.) відносяться в Україні до електронних грошей, які на території 

України визнаються нефіатними грошима, тобто такими, які 

функціонують у недержавних платіжних системах, або обіг яких 

не врегульовується нормативно-правовими актами. Більше того, 

ідентифікувати тих, хто використовує електронні гроші для 

фінансово-господарських або інших операцій у мережі Інтернет 

неможливо, що знову ж таки стає джерелом фінансування 

тероризму. 

Зауважимо, що останнім часом спостерігаються тенденції 

трансформації деяких функцій традиційних фінансово-кредитних 

інституцій, зокрема, поступово формується інноваційний підхід 

до економічної взаємодії – «рівний рівному» (peer-to-peer або 

p2p), який використовується для опису процесу видачі та 

отримання позик фізичними особами з мінімальним 

використанням традиційних фінансових інституцій як 

посередників. Використання кредитних електронних платформ 

дозволяє скоординувати дрібних позичальників, а також 

сформувати кредитні відносини за принципом «рівний-рівному». 

За таких умов кредит виступає не як трансакція єдиного суб’єкта, 

а у вигляді акумульованого ряду розпорошених дрібних позик. 

При цьому, активний розвиток платформи p2p-кредитування 

становить значну загрозу для банківських інституцій як суб’єктів 

кредитування, обмежуючи їм процентні доходи, які займають 

левову частку у загальній структурі доходів банківського 

сектору. Якщо ще кілька років тому застосування інструментарію 

кредитних електронних платформ носило радше 

експериментальний характер, то сьогодні піонери цього ринку 

«Landing Club», «Prosper» мають мільярдну капіталізацію.  

З однієї сторони, блокчейн є розподіленим реєстром про 

події в цифровому світі, доступним багатьом користувачам, які 

виникли внаслідок прогресу в сфері Інтернету, протоколів з 

відкритим кодом, обчислювальних потужностей і криптографії, з 
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іншої сторони – це спільні, відтворювані та децентралізовані бази 

даних транзакцій. Призначена для реєстру транзакція додається 

до всіх попередніх і зберігається стабільно як частина незмінного 

реєстру, при цьому жоден суб’єкт не може в односторонньому 

порядку редагувати чи переглядати історію реєстру чи виступати 

в ролі адміністратора. Як наслідок, реєстри автоматично 

відтворюються і синхронізуються. Стійкість посилюється за 

рахунок того, що в системі реєстру немає центральних точок: 

якщо в одному секторі відбудеться збій або атака, її цілісність і 

непорушність зможуть підтримувати інші блоки. Безпека та 

конфіденційність досягаються шляхом складних засобів 

перевірки достовірності, а дані захищаються кодуванням. Одного 

разу записана інформація вже ніколи не може бути змінена або 

видалена. Основними перевагами блокчейна є захист від зміни 

даних, а також відсутність посередників. 

Розподілені реєстри дають можливість непов’язаним між 

собою суб’єктам діяльності користуватися єдиним, спільним і 

безпечним джерелом інформації – своєрідним сховищем даних. 

До суб’єктів, які користуються даними про фінансові транзакції, 

належать не лише покупець, продавець та їх брокери, а й 

депозитарії, реєстратори, агенції з розрахунків, клірингові 

установи, центральні депозитарії, а також регулятивні органи. 

При цьому, спостерігається різке зниження витрат, оскільки 

суб’єктам не потрібно вести власний реєстр, а можна 

користуватися одним – головним, що звільняє від їх дублювання, 

зайвих узгоджень, мінімізує рівень похибок, пришвидшує 

укладання угод. 

Тоді як, традиційна фінансова інфраструктура базується на 

централізованій, некодованій архітектурі баз даних із центром і 

периферією, при цьому є високою за вартістю, неефективною та 

нестійкою як до технологічних збоїв, так і до кібератак. 

Розбіжності між окремими базами даних або в самих базах 

можуть призвести до неузгодженості інформації про транзакції. 

Тому значна частина операційних витрат фінансових установ 

спрямована на генерування, комунікацію й узгодження 

величезних обсягів даних, що робить процес непрозорим і 

затяжним, ускладнює своєчасний контроль регулятивних органів. 
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Технологія блокчейн активно розвивається у напрямі так 

званих альтернатив, відомих як «приватні блочні ланцюги» 

(ланцюги з правом доступу), які підвищують конфіденційність, 

прозорість, пропускну спроможність (важливі характеристики як 

для регульованих ринків капіталу, так і для баз даних), 

обмежуючи кількість учасників лише до відомих і погоджених 

сторін. Впродовж останнього періоду технологія блочних 

ланцюгів із периферійної інновації набуває ознак мейнстриму. 

Водночас великі світові фінансові інституції все частіше 

розглядають можливість використання технологій блокчейн, 

зокрема, розпочинаються перші спроби їх комерційного 

впровадження. Вартість найбільш популярного майнера 

виробництва китайської компанії «Bitmain», що на сьогодні 

займає до 75,0 % світового ринку, складає близько дві тис. дол. 

США, а термін його окупності – близько 12 місяців. 

Так, банківські інституції світового масштабу, такі як 

Goldman Sachs, JP Morgan, Credit Suisse і Barclays, об’єдналися в 

консорціум R3 з метою проведення аналізу над узагальненим 

блокчейном з відкритим кодом для банківських установ, за 

допомогою якого можна скоротити або навіть повністю 

позбутися багатьох статей витрат. Зокрема, банк BNP Paribas 

працює над створенням блокчейн-платформи, яка дозволяє 

роздрібним інвесторам працювати з таким бізнес-інструментом, 

як міні-бонди. Технологія блокчейн буде використана з метою 

надання приватним компаніям можливості випускати власні цінні 

папери. В свою чергу найбільший швейцарський суб’єкт 

фінансової інфраструктури SIX Securities оголосив про побудову 

прототипу блокчейн-платформи, призначеної для інфраструктури 

ринку цінних паперів. Банк Англії має намір впровадити 

технологію блокчейн у свою платіжну систему до 2020 р., який 

буде використовуватися в брутто-розрахунковій системі платежів 

у режимі реального часу (на сьогоднішній день обсяг платежів у 

ній сягає 600,0 млрд дол. США щодня). Королівський Банк 

Шотландії завершив розробку механізму розрахунково-

клірингової діяльності, що використовує приватний блокчейн.  

Необхідно відмітити, що технологія блокчейн передбачає 

відсутність будь-якого єдиного емісійного центру, наявності 
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регулятора, який міг би впливати на курс, спекулятивні операції, 

контролювати емісію. При здійсненні платежів технологія 

блокчейн незалежна від сформованої моделі національних 

економік, практично незалежна від національних інституцій 

держави, тоді як частково залежна від наддержавних фінансових 

інституцій Міжнародного валютного фонду, Світового банку. 

Станом на сьогоднішній день найвідомішою і 

найпопулярнішою криптовалютою є біткойн (Вitсoin), яку слід 

трактувати як інноваційну платіжну систему та новий вид 

грошей, що не має централізованого управління й емітентів. 

Використовуючи однорангову (peer-to-peer) технологію, біткойн 

функціонує без центрального органу управління чи банків, тоді 

як опрацювання транзакцій та емісія біткойнів виконується 

колективно учасниками мережі. Біткойн – це проект з відкритим 

початковим кодом, при цьому його архітектура публічна, кожен 

може стати учасником мережі. Транзакції із цифровим підписом 

між двома вузлами передаються до всіх вузлів мережі, а самі дані 

про переміщення коштів зберігаються у розподіленій базі даних. 

Для запобігання можливості втрати чужих грошей або 

використання своїх коштів двічі використовуються 

криптографічні методи. В цій мережі передавання інформації 

здійснюється від програми до програми, а Інтернет-мережа 

відіграє роль транспортної системи. Завдяки своїм властивостям 

біткойн надає нові унікальні можливості, якими не володіє жодна 

традиційна платіжна система. 

Загальновідомим є факт, що історія біткойну розпочалася у 

2007-2009 рр., коли було розроблено унікальний алгоритм 

біткойну, в результаті чого розпочалася його емісія і «видобуток» 

(майнинг) у мережі. Спочатку біткойн був мало відомим, яким 

цікавилися насамперед ІТ-фахівці. Невисокою була і вартість 

його видобутку – від 0,1 дол. США за монету. Проривом для 

біткойну став 2010 р., коли одній з бірж надали можливість 

обміну біткойнів на реальні гроші, що викликало швидке 

зростання інтересу до біткойна, внаслідок чого вартість його 

стала швидко зростати, а трейдери сприяли глобальному рівню 

популярності біткойнів. Ще більш масове розповсюдження 

біткоіна розпочалося у 2014 р., коли про продаж власних 
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продуктів за криптовалюту з метою збільшення обсягів продажу 

повідомили провідні світові компанії «Microsoft», «Dell», 

«Greenpeace», «Virgin Galactic», «Wikipedia». Зокрема, 

«Microsoft», уклавши партнерську угоду з «BitPay», додав біткоін 

до списку валют, які можуть бути використані в якості оплати 

цифрового контенту, у т.ч. мобільного, а також оплати за ігри та 

підписку «Xbox» 44. 

Додамо, що технічно алгоритм спроектований так, що з 

розвитком системи та збільшенням грошової маси всередині, 

генерація нових грошей стає дедалі складнішою в контексті 

обчислення завдання, вимагаючи все більше потужностей. Таким 

чином, якщо спочатку система активно залучає широкі маси 

учасників з мотивацією відносно легко отримати дохід, то на 

певній стадії постійного підвищення вартості генерації грошей 

стає вигідніше купувати вже готові монети, ніж намагатися 

згенерувати їх, що запускає вже стандартну біржову торгівлю, 

підвищуючи конвертованість і зовнішній попит на біткоін. За 

умови, коли загальна валютна база системи досягне суми 

21,0 млн монет, то будь-який тип емісії буде повністю технічно 

зупинений в цілях уникнення інфляції, після чого система увійде 

в третю заключну фазу стабілізації 45. 

Такі ознаки криптовалют як дохідність, ліквідність, 

динаміка, анонімність обмежений контроль, інноваційність та 

популярність зумовили надвисокий інтерес з боку різних 

суб’єктів: інвесторів, які готові приймати високі ризики 

волатильності та недостатньої правової урегульованості операцій 

з криптовалютами; майнерів, які отримують дохід за 

використання обчислювальних потужностей в цілях підтримки та 

розвитку платформ криптовалют; осіб, які залучують інвестиції у 

вигляді емісії та продажу криптовалют; сторін розрахунків за 

різними активами, до прикладу, в банкоматах, ресторанах; 

сервісів обміну криптовалют, які не мають відповідних ліцензій 

та регулювання; традиційних біржових операторів, які 

запускають деривативи на криптовалюти; фінансових установ та 

операторів платіжних систем; розробників онлайн-додатків; 
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 Чи потрібен податок на біткоіни в Україні. URL : https://www.epravda.com.ua/columns/2018/10/4/641235. 
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 Мітрашевська А. Що таке біткойн і чому він такий дорогий? URL : http://zbruc.eu/node/5340. 



 

134 

хакерів, які зазвичай вимагають плату за дешифрування даних 

саме у біткойнах. 

Так, за даними аналітичного сервісу CoinMarketCap, станом 

на кінець 2017 р. сукупна капіталізація криптовалют становила 

199,0 млрд дол. США, яка зросла з початку 2017 р. в 11 раз (з 

17,7 млрд дол. США) та більш ніж вдвічі перевищувала 

номінальний ВВП України у 2016 р. (93,0 млрд дол. США). 

Водночас станом на сьогодні в світі існує 1284 криптовалюти, що 

в сім раз більше за кількість традиційних валют, зазначених в 

міжнародному стандарті ISO 4217, однак поки що навіть 

найбільш популярна криптовалюта біткойн ще не внесена до 

ISO 4217, незважаючи на те, що торгівля віртуальними валютами 

відбувається в цілодобовому режимі на 6435 спеціалізованих 

майданчиках. Місячний обсяг операцій складає близько 

131,0 млрд дол. США, що свідчить про високу швидкість обігу 

новітніх фінансових активів (співвідношення місячного обсягу 

операцій до середньомісячної капіталізації становить 77,0 %, що 

на порядок перевищує показники обігу акцій на світових біржах).  

Варто зазначити, що біткоїн не прив’язаний до інших 

національних валют чи активів, а його цінність не підкріплена 

нічим, окрім довіри його власників. Курс біткоїна 

встановлюється на віртуальних біржах, де його обмінюють на 

реальні гроші. До 2011 р. курс біткоїна становив менше одного 

дол. США, тоді як станом на 01.04.2018 р. – 7,0 тис. дол. США. 

Світовий ринок генерації криптовалют на сьогодні розподілений 

таким чином: Китай – 60,0 %, США та Канада – по 16,0 %, Грузія 

– 6,0 %, Європа – 5,0 %, Ісландія – 4,0 %, Індія – 3,0 %, Росія – 

2,0 %, Австралія – 2,0 %, Південна Америка – 2,0 % 46. 

Крім біткоіна активно розвиваються ще інші альтернативні 

криптовалюти. Зокрема, друга за популярністю криптовалюта – 

Litecoin, алгоритм якої функціонує дещо швидше, що означає 

потенційно більшу обробку транзакцій. Емісія Litecoin 

передбачає 84,0 млн монет, що в рази більше Bitcoin. Існує також 

криптовалюта PinkCoin, яка забезпечена фіксованим активом 

кольорових діамантів. Спочатку на продаж було виставлено 

5 млн валютних одиниць PinkCoin, водночас компанія планує 
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зупинити свій випуск на 95,0 млн цифрових грошей. Також 

здійснюється емісія криптомонет під назвою Hayek, унікальність 

і відмінність якої від Вitcoin полягає в тому, що вона 

підтверджена золотом. Peercoin позиціонує себе як альтернативу 

традиційним цифровим валютам, які споживають дуже багато 

енергії, оскільки їх емісія вимагає меншої потужності. Вважають, 

що завдяки технічним доопрацюванням Peercoin безпечніша, ніж 

Bitcoin. Крім того, на відміну від інших криптовалют, Peercoin не 

встановлює жорсткого ліміту на кількість валюти, але при цьому 

щорічно випущені монети мають рівень інфляції в розмірі 1,0 %. 

Emercoin є партнером корпорації Microsoft, архітектура цієї 

криптовалюти ще більше спирається на розподілені хмарні 

рішення. Також її характеризує об’єднаний майнинг з Bitcoin. 

Водночас функціонування ринку криптовалют 

характеризується низкою проблемних аспектів, серед яких: 

(1) популярність у тіньовому інтернеті; (2) несправедливий 

початковий розподіл – обсяг виконаних робіт, необхідний для 

отримання однієї монети, більший в 500 разів, ніж необхідний 

обсяг робіт для створення перших монет, як наслідок, чим більше 

учасників приєднується до спільноти, тим важче стає генерувати 

монети за наявних обчислювальних потужностей; (3) значна 

волатильність – вартість біткойнів може непередбачувано 

коливатися протягом короткого проміжку часу; (4) активи з доволі 

високим ризиком – для одержання платежів у біткойнах слід 

використовувати сервіси, які дозволяють конвертувати їх у 

місцеву валюту; (5) незворотність платежів – повернення коштів є 

можливим, якщо одержувач поверне їх з власної згоди; 

(6) недостатній рівень захисту криптогаманців – втрата пароля до 

електронного криптогаманця або його непрацездатність 

призводять до безповоротної втрати всього його вмісту; 

(7) експериментальність валюти – відсутність механізмів 

контролю та регуляції. 

До інших проблем, пов’язаних з обігом криптовалют, слід 

віднести: повну анонімність процесу транзакцій; високий рівень 

волатильності ціни криптовалют; невизначеність об’єктивної 

цінності криптовалют, що має бути виражена в реальних товарах і 

послугах; постійне протистояння між емісією та реальним 
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попитом на віртуальну валюту; відсутність державного 

гарантування, що унеможливлює безпечне накопичення 

криптовалюти; нульова внутрішня вартість, що означає 

можливість перетворення віртуальної валюти на «фінансову 

бульбашку» 47. 

Викликом для державних регуляторів фінансового ринку в 

сучасних умовах є необхідність адаптації вже існуючих 

регулятивних норм та розробки нових з метою зміцнення 

стабільності фінансових систем, попередження монополій, 

захисту споживачів, запобігання шахрайству, відмиванню грошей 

та фінансування тероризму. Крім того, в умовах глобалізації 

навіть ретельно розроблений національний режим регулювання 

для підтримання ефективності потребує міжнародного 

співробітництва, позаяк технології не визнають кордонів: значна 

кількість фінансових послуг може «мігрувати» в юрисдикції з 

менш жорсткими режимами регулювання. Відтак складність 

завдання державних регуляторів полягає в тому, щоб 

використовувати переваги сучасних фінансових технологій та 

мінімізувати ризики, не нівелюючи, при цьому, розвиток 

інновацій у фінансовій сфері. 

Водночас ставлення до криптовалют у світі суттєво 

відрізняється 48. Зокрема, деякі країни (Австралія, Німеччина, 

Нідерланди, Нова Зеландія, Сінгапур) активно стимулюють їх 

обіг. Так, Іспанія за ініціативи податкової інспекції ще в 2014 р. 

визнала біткоїн офіційною платіжною системою країни в цілях її 

оподаткування. З квітня 2017 р. біткоїн офіційно визнаний 

платіжним засобом на території Японії 49, а його продаж 

обкладається ПДВ. У Канаді криптовалюта, отримана в 

результаті майнінгу, обкладається податком на дохід. В Ізраїлі 

під час продажу біткоїну продавець повинен сплатити податок на 

приріст капіталу. Тоді як окремі країни (Китай, Росія, Індонезія) 

встановлюють для криптовалют суттєві обмеження. Так, у 

вересні 2017 р. Китай заборонив первинне розміщення 
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криптовалют та обмежив діяльність спеціалізованих бірж, що 

стало ключовою причиною падіння курсу біткоїна з п’яти до 

трьох тис. дол. США менш як за два тижні. Пряма заборона обігу 

криптовалют на сьогодні встановлена лише в Болівії, Еквадорі, 

Таїланді та В’єтнамі. Абсолютна більшість урядів обрали 

позицію нейтралітету, уникаючи конкретних рішень щодо 

регулювання ринку криптовают. 

В Україні біткоін та інші криптовалюти досі не мають 

визначеного правового статусу, що є основним чинником, який 

обмежує їх активне поширення та розвиток відповідної 

інфраструктури. Перше роз’яснення щодо статусу біткоіна НБУ 

зробив у листопаді 2014 р., яке полягало у наступному: гривня є 

єдиним законним платіжним засобом в Україні, однією із 

функцій НБУ є монопольне здійснення емісії національної 

валюти та організація грошового обігу; випуск та обіг на 

території України інших грошових одиниць і використання 

грошових сурогатів як засобу платежу забороняються; НБУ 

розглядає «віртуальну валюту/криптовалюту» Bitcoin як 

грошовий сурогат, який не має забезпечення реальною вартістю і 

не може використовуватись фізичними та юридичними особами 

на території України як засіб платежу, оскільки це суперечить 

нормам чинного законодавства; під час використання 

«віртуальної валюти/криптовалюти». Bitcoin є фактор 

підвищеного ризику, пов’язаного із цією послугою, операцією 

або каналом постачання, зокрема анонімність та 

децентралізованість операції; міжнародне поширення таких 

платежів робить цю категорію послуг привабливою для 

протиправних дій, у т. ч. відмивання коштів, отриманих 

злочинним шляхом, або фінансування тероризму; всі ризики за 

використання в розрахунках «віртуальної валюти/криптовалюти» 

Bitсoin несе учасник розрахунків за ними, НБУ як регулятор не 

відповідає за можливі ризики і втрати 50. 

З огляду на чинні норми законодавства України поняття 

«криптовалюта» та регулювання операцій з нею не підпадають 

під режим регулювання: (1) обігу грошових коштів, оскільки 

                                                           
50

 Роз’яснення щодо правомірності використання в Україні «віртуальної валюти/криптовалюти» Bitcoin. URL : 

http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=11879608. 



 

138 

криптовалюта не існує у формі банкнот, монет, записів на 

рахунках у банках, вона не може бути визнана грошима у 

трактуванні вітчизняного законодавства; (2) валютного 

законодавства, оскільки криптовалюта не має прив’язки до 

грошової одиниці жодної з держави, вона не може бути визнана 

валютою або законним платіжним засобом іноземної держави, та 

не є валютною цінністю в трактуванні валютного законодавства; 

(3) обігу електронних грошей та використання платіжних засобів, 

оскільки криптовалюта не випускається банком і не є грошовим 

зобов’язанням певної особи; (4) цивільних правовідносин щодо 

регулювання діяльності із цінними паперами, оскільки 

криптовалюти відсутні ознаки документа та емітента; (5) у 

криптовалюти відсутні ознаки документа у вигляді грошових 

знаків, відсутній емітент, а також відсутня мета виготовлення, як 

результат, криптовалюта не може бути визнана грошовим 

сурогатом, згідно з його визначенням у Законі України «Про 

Національний банк України». Таким чином, незважаючи на 

існування в світі численних практик використання криптовалют у 

якості міри вартості, засобу обміну та накопичення, її складна 

правова природа не дозволяє ототожнити її з будь-яким із 

суміжних понять (грошові кошти, валюта, валютна цінність, 

законний платіжний засіб, електронні гроші, цінні папери, 

грошовий сурогат тощо) 51. 

Незважаючи на те, що повноцінне використання в Україні 

криптовалют суперечить чинному законодавству, ринок 

віртуальних валют в нашій країні активно розвивається. За 

2016 р. попит на біткоін в Україні зріс у п’ять разів, при цьому, 

тижневий обсяг торгів збільшився з 500,0 тис. грн до 2,5 млн грн. 

На початку 2017 р. в одному з торгівельних центрів Одеси 

з’явився перший в країні банкомат з обміну криптовалют на 

гривню, в свою чергу, купити біткоіни в Україні можливо в 

терміналах компаній «Tyme» та «ІBox». Станом на березень 

2018 р. в Україні біткоіни приймали до оплати 15 установ 52. 
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При цьому, основними ризиками та загрозами 

функціонування криптовалют в Україні, що зумовлюють існуючі 

обмеження з боку регуляторів на їх використання, на сьогодні є: 

втрата державної монополії на емісію грошей; зменшення 

сеньйоражу центральних банків; зменшення попиту на 

національну валюту, що зумовлює її знецінення та зміну 

швидкості обігу, що, у свою чергу, ускладнює процес визначення 

швидкості обігу грошей і проведення грошово-кредитного 

регулювання; неможливість проведення ефективної грошово-

кредитної політики; експансійне проникнення на внутрішній 

ринок іноземних фінансових установ внаслідок загострення 

конкуренції та втрати ринкових позицій національними 

фінансовими установами тощо 53. 

Останнім часом спостерігається тенденції щодо 

популяризації використання віртуальних валют в протиправних 

фінансових схемах, зокрема, для нелегальних трансакцій, торгівлі 

наркотиками, зброєю та іншими забороненими товарами. 

Особливо поширеним є факт використання криптовалют 

організованими злочинними угрупуваннями як інструменту 

протиправної діяльності пов’язаної із шахрайськими діями в сфері 

ІТ-технологій, так званих «фінансових пірамід». Основними 

факторами, які впливають на зростання вказаної тенденції, є: 

відсутність правового статусу віртуальних валют в Україні, 

відсутність адміністрування, а також центрів, які контролюють 

(повна децентралізація, що унеможливлює зупинення операцій, 

накладення арештів), анонімність розрахунків тощо 54. 

Як наслідок, гостро посилилася актуальність обґрунтування 

та реалізації дієвих засобів протидії викликам глобалізації у 

грошово-кредитній сфері (рис. 2.6). Водночас, з одного боку, 

офіційна заборона державою транзакцій із використанням 

криптовалют на сьогодні в Україні технічно є неможливою, а з 

іншого – функціонування ринку криптовалют, який вже фактично 

працює в Україні, потребує низки заходів, спрямованих на його 

легалізацію.  
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 Пантєлєєва Н. Формування інституційного забезпечення грошово-кредитної політики держави. Вісник НБУ. 
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 Ризики використання готівки. URL : https://www.nfp.gov.ua/files/DepFinMon_2017_Nalichka.pdf. 
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Рис. 2.6. Засоби протидії загрозам фінансової глобалізації у грошово-

кредитній сфері 

Характеристики глобалізації у фінансовій сфері 

 ведення в обіг нових електронних грошей, в т.ч. нефіатних грошей; 

 розвиток ринку криптовалюти (Вitсoin, Litecoin, PinkCoin, Hayek, Peercoin, Emercoin); 

 активне впровадження технології блокчейн; 

 розвиток інноваційних платіжних систем (SWIFT, Reuters, Western Union, СЕП (в 

Україні); 

 використання кредитних електронних платформ («Landing Club», «Prosper»); 

 розвиток інтернет-банкінгу;  

 розвиток алгоритмічного трейдингу;  

 активне застосування технології Big data 

Засоби протидії  

 формування нормативно-правового базису регулювання порядку здійснення операцій з 

криптовалютам;  

 чітке розмежування повноважень суб’єктів державного регулювання ринку 

криптовалют; 

 ліцензування криптобірж та криптообмінників; 

 запровадження оподаткування отриманого доходу від операцій з криптовалютами; 

 здійснення фінансового моніторингу та контролю за суб’єктами первинного 

фінансового моніторингу (криптобіржами); 

 розвиток цифрової інфраструктури, створення умов для впровадження технологій 

мережевого сегментування; 

 інформаційно-аналітичне забезпечення розвитку ринку криптовалют; 

 перекваліфікація та соціальна адаптація працівників фінансової сфери внаслідок 

активного розвитку інформаційних технологій; 

 підготовка кадрів у сфері взаємодії фінансового сектору та ІТ 

Загрози фінансової глобалізації для грошово-кредитної безпеки 

 втрата державної монополії на емісію грошей;  

 зменшення сеньйоражу центральних банків; 

 зменшення попиту на національну валюту, що зумовлює її знецінення та зміну 

швидкості обігу; 

 зникнення банківської системи у класичному вигляді; 

 руйнування депозитного ринку; 

 неможливість проведення ефективної грошово-кредитної політики;  

 експансійне проникнення на внутрішній ринок іноземних фінансових установ внаслідок 

загострення конкуренції та втрати ринкових позицій національними фінансовими 

установами;  

 зменшення рівня впливу або усунення фінансових посередників; 

 використання віртуальних валют в протиправних фінансових схемах, зокрема, для 

нелегальних трансакцій, фінансування тероризму, торгівлі наркотиками, зброєю та іншими 

забороненими товарами 
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Зокрема, необхідно внести відповідні зміни в чинне 

законодавство у сфері банківської діяльності та грошового обігу, 

а саме: в закони України «Про Національний банк України», 

«Про банки і банківську діяльність», «Про платіжні системи та 

переказ коштів в Україні». В Україні вже презентовано першу 

частину законодавчої бази щодо регулювання криптовалют.  

Наразі у Верховній Раді України зареєстровано три 

законопроекти щодо створення умов для стимулювання розвитку 

діяльності криптовалют в Україні та їх видобування, зокрема, 

«Про обіг криптовалюти в Україні» від 06.11.2017 р. № 7183 55 та 

«Про стимулювання ринку криптовалют та їх похідних в 

Україні» від 10.11.2017 р. № 7183-1 56, яким передбачається 

введення 2,0 % збору на обов’язкове державне пенсійне 

страхування з кожної криптообмінної операції, що призведе до 

додаткових надходжень до Пенсійного фонду України та 

зменшить фінансування його дефіциту з Державного бюджету 

України. У 2016 р., коли криптовалюта ще не мала правового 

статусу, вивід криптовалюти у національну валюту становив 

775,2 млн грн, ввід національної валюти на біржі криптовалют 

становив 856,8 млн грн, як наслідок, додаткові надходження до 

Пенсійного фонду України за песимістичним прогнозом 

становитимуть 32,6 млн грн в рік. 

Крім того, законопроектом «Про внесення змін до 

Податкового Кодексу України (щодо стимулювання ринку 

криптовалют та їх похідних в Україні)» від 10.03.2018 р. № 7246 

передбачається звільнити від оподаткування прибуток 

підприємств, крім фінансових установ, що надають фінансові 

послуги на ринку криптовалют. При цьому, доходи від операцій з 

криптовалютами не включати до розрахунку загального 

місячного (річного) оподатковуваного доходу, а операції з 

криптовалютами та видобуванням (майнингом) криптовалюти 

віднести до операцій, що не є об’єктом оподаткування 57. 
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 Про обіг криптовалюти в Україні : проект Закону України № 7183 від 06.11.2017 р. URL : 
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Втім, Національна комісія з цінних паперів та фондового 

ринку не підтримала вищезазначені законопроекти через 

неприпустимість використання терміну «криптовалюта», 

оскільки за своєю суттю це поняття є результатом фінансового 

інжинірингу, а не «валютою». Більше того, в законодавчих актах 

не закріплено чіткого розмежування повноважень суб’єктів 

державного регулювання ринку криптовалют. Регулювання 

ринку криптовалют та діяльності професійних учасників на 

ньому має здійснювати регулятор, до повноважень якого 

пропонується віднести: встановлення організаційних та правових 

засад діяльності професійних учасників ринку криптовалют; 

розробка та затвердження ліцензійних умов діяльності 

криптобірж та інших фінансових установ, що надають фінансові 

послуги на ринку криптовалют; ліцензування криптобірж та 

інших фінансових установ, що надають фінансові послуги на 

ринку криптовалют. 

Варто зауважити, що Україна зробила ще один крок у 

напрямі регулювання порядку здійснення операцій з 

криптовалютами та ліцензування криптобірж та 

криптообмінників. Зокрема, Національна комісія з цінних паперів 

та фондового ринку розробила Концепцію державного 

регулювання операцій з криптовалютами, яка окреслює правовий 

статус криптовалют та токенів як вид фінансових інструментів. 

При цьому, криптовалюту визначають як токен, який функціонує 

як засіб обміну або збереження вартості, токеном вважається 

централізована чи децентралізована цифрова одиниця обліку, що 

заснована на математичних обчисленнях із застосування 

комп’ютерної мережі та має криптографічний захист. 

Регулятором ринку криптовалют визначається Національна 

комісія з цінних паперів та фондового ринку, до сфери 

регулювання якої належить: класифікація та визначення певних 

токенів фінансовими інструментами; токени, які 

використовуються з метою залучення фінансування, в т. ч. ІСО; 

обмін та купівля/продаж криптовалют через криптообмінники; 

токени, які мають ознаки фінансових інструментів; організована 

торгівля на біржах, пов’язана з конвертацією криптовалют у 

фіантні гроші і навпаки; здійснення процедури ІСО. Тоді як 
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Державна служба фінансового моніторингу покликана 

регулювати порядок здійснення фінансового моніторингу та 

контроль за суб’єктами первинного фінансового моніторингу 

(криптобіржами), а Міністерство фінансів України – 

забезпечувати процес декларування та сплати податків із 

отриманого доходу від операцій з криптовалютами.  

У зв’язку із радикальними змінами на ринку праці внаслідок 

зникнення цілої низки професій в результаті поширення нових 

ІТ-технологій на фінансовому ринку існує гостра необхідність 

перекваліфікації та соціальної адаптації працівників фінансової 

сфери внаслідок активного розвитку інформаційних технологій 

та переорієнтації державного замовлення на підготовку кадрів у 

сфері взаємодії фінансового сектору та інформаційних 

технологій. Крім того, важливо сформувати необхідне 

інформаційно-аналітичне забезпечення розвитку ринку 

криптовалют, яке має включати періодичні попередження 

учасників ринку та інвесторів про його поточну недосконалість 

та наявні ризики і загрози, а також проведення відповідної 

роз’яснювальної роботи. 

Підсумовуючи, зазначимо, що дігіталізація економіки не 

тільки генерує додаткові ризики фінансової глобалізації для 

грошово-кредитної безпеки, але й створює нові можливості для 

подальшої інтеграції фінансового сектору та інформаційних 

технологій. При цьому, стратегічним викликом для України є 

необхідність більш форсованого розвитку цифрової 

інфраструктури, формування цифрового суспільства, цифрової 

індустрії, а також створення умов для впровадження технологій 

мережевого сегментування, що в довгостроковій перспективі 

створить умови для нівелювання викликів глобалізації, в т. ч. у 

грошово-кредитній сфері. 
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РОЗДІЛ 3 

МЕХАНІЗМИ ТА ІНСТРУМЕНТИ СИСТЕМНОЇ 

ДЕТІНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 
 

3.1 Реалізація організаційно-економічного механізму 

детінізації у базових видах економічної діяльності 

 

Проектування механізмів та інструментів системної 

детінізації економічних відносин в Україні передбачає 

доцільність забезпечення стратегічної спрямованості державної 

політики в сегмент створення сприятливих умов легалізації 

господарської діяльності на всіх ієрархічних рівнях управління 

національної економіки та формування потужних соціально-

психологічних стимулів у представників бізнес-середовища щодо 

підвищення рівня прозорості здійснення господарських операцій. 

Дотримання такого комплексно-ліберального підходу 

забезпечить формування мультиплікаційного ефекту детінізації 

економічних відносин не лише в аспекті підвищення рівня 

транспарентності останніх, але й в контексті мобілізації 

ресурсних потужностей суб’єктів ринкового суспільно-ринкового 

обміну в напрямі подолання тіньових механізмів ведення 

господарської діяльності в умовах постійного загострення 

конкурентної боротьби за ресурси та посилення інтеграційно-

ринкових процесів. 

Надання пріоритетності формуванню опосередкованого 

впливу забезпечення підтримки процесів детінізації економічних 

відносин, поряд із використанням заходів прямих інституційних 

обмежень, посилюється в умовах глобалізації та лібералізації 

господарської діяльності, невпинного розвитку науково-

технічного прогресу та автоматизації контрольних процедур на 

всіх етапах виробничо-господарського циклу, наростаючих 

тенденцій до підвищення рівня соціальної спрямованості та 

відповідальності вітчизняного підприємництва, об’єктивної 

потреби в зниженні рівня конфліктності економічного 

середовища функціонування суб’єктів господарювання, а також 

доцільності побудови паритетних відносин на засадах взаємної 

довіри між органами державної влади та представниками бізнесу. 
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З огляду на це, постає доцільність формування та реалізації 

ефективного організаційно-економічного механізму детінізації 

економічних відносин, що здатний своєчасно адекватно 

реагувати на виклики масштабної тінізації секторів національної 

економіки, протистояти загрозам посилення ролі корупційної 

ренти у вирішенні господарських спорів, проектувати пріоритетні 

інструменти мінімізації тіньових господарських операцій, а також 

максимально враховувати галузеву специфіку господарювання в 

розрізі базових видів економічної діяльності в Україні.  

Формування та реалізація організаційно-економічного 

механізму детінізації відносин у базових видах економічної 

діяльності забезпечує досягнення таких переваг: 1) зменшує 

рівень прямого спротиву та протидії з боку безпосередніх 

суб’єктів тіньових економічних відносин у процесі руйнації 

корупційних схем і тіньових господарських взаємозв’язків, що 

призводить до втрати управлінського впливу та інтересів у 

сегменті іллегальної економіки; 2) дозволяє диферсифікувати 

управлінський інструментарій детінізації господарських процесів 

на засадах взаємоузгодження та раціонального поєднання засобів 

прямого й непрямого адміністративного впливу, що підвищує 

ресурсну спроможність та ефективність використання цього 

інструментарію, а також гарантує процесам детінізації 

системного, незворотного та послідового характеру; 3) формує 

синергічний ефект нарощення масштабів господарювання та 

ресурсної підтримки здійснення розширеного відтворення 

шляхом трансформації економічної ефективності в соціальну та 

екологічну площину, що забезпечує становлення процесів 

сталого розвитку на макро-, мезо- та мікрорівнях економічних 

відносин; 4) підвищує рівень соціальної справедливості розподілу 

матеріальних благ у процесі суспільно-економічного обміну на 

засадах подолання разючого диспаритету розміру отримуваних 

доходів між найбагатшими і найбіднішими верствами населення, 

що характерний при високому рівні тінізації економічних 

відносин; 5) гарантує збалансування галузевої структури 

національної економіки з урахуванням природно-ресурсних 

потужностей держави, її геополітичного положення і традицій 

господарювання на засадах дотримання принципу раціонального 
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природокористування; 6) посилює паритетність відносин та 

довіру між органами державної влади та суб’єктами 

господарювання, наявність яких є базовою передумовою 

детінізації господарських процесів та легалізації економіки; 

7) полегшує імплементацію принципів і засад плюралізму, 

транспарентності та громадського контролю за рівнем прозорості 

організації економічних відносин і здійснення господарських 

трансакцій; 8) інституціоналізує процес легалізації тіньового 

капіталу, що дозволяє мінімізувати ризики та стимули виведення 

його закордон і в офшорні зони, а також формує соціально-

психологічні мотиви й стимули в представників бізнес-

середовища щодо інвестування цього капіталу в пріоритетні види 

та галузі економічної діяльності. 

Системно можна виділити дві основні форми тінізації 

господарських відносин, що є характерними для всіх видів 

економічної діяльності, незалежно від їх галузевої специфіки. 

Перша, полягає в спрямуванні ресурсних потужностей в сегмент 

організації економічних відносин і ведення господарської 

діяльності, що напряму передбачає порушення норм чинних 

нормативно-правових актів, а отже – апріорі є незаконною. Така 

форма тінізації економічних відносин не лише формує загрози 

для ефективного функціонування національної економіки та 

здійснення процесів розширеного відтворення, але й 

відзначається резонансним суспільно-небезпечним характером 

прийнятих інституційно-правових норм на всіх ієрархічних 

рівнях управління. Найбільш поширеними способами такої 

форми тінізації відносин у базових видах економічної діяльності 

є такі: ухилення від сплати податків та зборів, організація 

контрабандного переміщення продукції і товарів через 

державний кордон, поширення практики неофіційного найму та 

працевлаштування персоналу (у т. ч. через механізми цивільно-

правових угод і договорів про стажування), ведення 

господарської діяльності без її фактичної юридичної реєстрації, 

лобіювання комерційних інтересів в органах державної влади та 

судочинства на засадах формування корупційних взаємозв’язків, 

використання інструментів ведення недобросовісної конкуренції 

(поширення практики організації змови на ринку, застосування 
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засобів силового тиску по відношенню до основних конкурентів, 

монополізація ринкового становища, поширення завідомо 

неправдивої компрометуючої інформації про конкурентів), 

організація та проведення рейдерських атак (силове захоплення 

корпоративних ресурсів і майна господарюючих суб’єктів, 

здійснення юридичних маніпуляцій шляхом використання 

правових прогалин у підписаних господарських договорах, 

здійснення неправомірних реєстраційних процедур у державному 

реєстрі речових прав на нерухоме і рухоме майно із залученням 

юридичних послуг недобросовісних нотаріусів), провадження 

господарської діяльності без встановлених дозволів (ліцензій, 

патентів тощо). 

Другою найбільш поширеною формою тінізації відносин у 

базових видах економічної діяльності є приховування реальних 

масштабів і результатів господарювання, що обумовлено як 

об’єктивними (недосконалість інституційного середовища 

функціонування суб’єктів бізнесу, надмірна корумпованість 

практично всіх сфер суспільно-економічної діяльності, високий 

рівень трансакційних витрат, суттєве податкове навантаження, 

відсутність ефективних механізмів моніторингу і контролю 

господарських процесів, наявність бюрократичних перепон 

ведення бізнесу та його надмірне адміністрування з боку 

чиновницького апарату), так і суб’єктивними (несформованість 

паритетних відносин між суб’єктами господарювання та 

органами державної влади, нерозвиненість практики та культури 

добросовісної сплати податків, низький рівень довіри в 

суспільстві до державних інституцій, системне порушення 

принципу невідворотності покарання, а також поширення 

практики ведення вибіркового та несправедливого судочинства, 

несформованість корпоративної культури суб’єктів 

господарювання, низький рівень соціальної відповідальності 

останніх, розвинена девіантна та опортуністична поведінка серед 

представників бізнес-середовища, поширена практика порушення 

договірних умов з боку суб’єктів господарювання) впливами. 

Серед основних способів тінізації економічних відносин у 

формі приховування реальних масштабів і результатів 

господарювання є цілеспрямоване заниження обсягів 
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отримуваного доходу підприємцями; ведення, так званої, 

«подвійної» бухгалтерії обліку господарських процесів та 

операцій; мінімізація показників ефективності виробничо-

господарських процесів і продуктивності праці; порушення та 

зловживання при здійсненні митного оформлення товарно-

матеріальних потоків у процесі ведення зовнішньоекономічної 

діяльності (заниження реальних обсягів переміщення продукції й 

товару через державний кордон, розмитнення товарно-

матеріальних цінностей за заниженими ставками оподаткування, 

маніпуляції з відшкодуванням податку на додану вартість при 

здійсненні експортно-імпортних операцій); перешкоджання 

вільному своєчасному доступу контролюючих структур до 

моніторингу та аудиту трансакцій і бізнес-процесів суб’єктів 

господарювання; поширена практика виплати «заробітної плати в 

конвертах» і, здебільшого, встановлення мінімальної заробітної 

плати працівникам на рівні мінімальної, що носить суттєві 

соціальні та пенсійні ризики; фіктивне переведення персоналу 

суб’єктів господарювання на неповну зайнятість; становлення та 

розвиток неформальних економічних відносин між суб’єктами 

бізнесу, функціонування яких базується на особистісних зв’язках; 

надання прерогативи формі готівкових розрахунків у процесі 

здійснення господарських операцій, поряд із безготівковими, що 

апріорі ускладнює формування ефективних механізмів контролю 

прозорості трансакцій; уникнення оподаткування отриманого 

капіталу корпоративними структурами шляхом виведення його в 

офшорні зони. 

Обґрунтування ефективного організаційно-економічного 

механізму детінізації економічних відносин потребує врахування 

галузевих особливостей функціонування суб’єктів 

господарювання у базових видах економічної діяльності та 

специфіки тінізації їх бізнес-процесів, що забезпечить 

формування максимальної адаптації та гарантій ресурсно-

функціональної спроможності цього механізму стосовно протидії 

поширеним способам іллегалізації національної економіки 

(табл. 3.1).  
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Таблиця 3.1 

Диференціація способів тінізації господарських відносин у розрізі 

базових видів економічної діяльності 
 

 
Способи тінізація господарських відносин 

С
іл

ь
сь

к
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 л
іс
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та
 

р
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ст
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Заниження реальних показників урожайності сільськогосподарських культур і 

продуктивності сільськогосподарських тварин; фіктивне псування та 

погіршення кондиційності сільськогосподарської продукції; обробіток 

земельних угідь без офіційного укладання договорів оренди; практика 

нелегального найму сезонних працівників, насамперед, у рослинництві; 

вирубування дерев під виглядом санітарної чистки лісу; браконьєрський вилов 

риби у водних господарствах 

П
ер

ер
о
б

н
а 

п
р
о
м

и
сл

о
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Заниження та приховування реальних масштабів екологічної ренти 

(використання природних ресурсів, корисних копалин тощо) в обліковій та 

звітній документації промислових суб’єктів; ухилення від сплати екологічного 

податку; махінації, пов’язані з відшкодуванням ПДВ на кожному з етапів 

переробки продукції; зловживання при здійсненні експортно-імпортних 

операціях 

Б
у
д

ів
н

и
ц
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Надмірна бюрократизація та висока корупційна рента проходження 

дозвільних процедур на будівництво; поширена практика неофіційного найму 

працівників; мінімізація отриманих доходів суб’єктів господарювання через 

використання механізмів залучення додаткових фіктивних субпідрядників 

виконання будівельно-монтажних робіт 

Т
р
ан

сп
о
р
т Наявність дрібних приватних нелегальних перевізників як у вантажному, так і 

пасажирському сегментах ринку; приховування реальних масштабів 

пасажиропотоку через відсутність механізмів контролю фактичних обсягів 

збуту проїзних документів; перевантаження вантажного транспорту; штучне 

завищення амортизаційних витрат. 
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а 
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Поширена практика надання аутсорсингових послуг без юридичної реєстрації 

суб’єкта господарювання, що унеможливлює контроль за фактичним обсягом 

наданих послуг і стягнення податків; використання Інтернет-технологій для 

здійснення нелегальних трансакцій; неофіційні самозайнятість і рекрутинг ІТ-

спеціалістів; змістовна підміна актів виконаних робіт і надання послуг у сфері 

ІТ-технологій 

 

Таким чином, забезпечення ресурсно-функціональної 

спроможності організаційно-економічного механізму детінізації 

відносин у базових видах економічної діяльності цілком 

об’єктивно вимагає доцільності проектування в межах його 

структурної будови двох взаємодоповнюючих блоків: 

інституційно-базового та функціонально-галузевого. Перший, 

спрямований на формування сприятливих умов детінізації 

господарських процесів шляхом реалізації заходів щодо 
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вдосконалення інституційно-правових норм розвитку 

економічних відносин, усунення наявних інституційних пасток 

перешкоджанню ефективному функціонуванню суб’єктам 

бізнесу, гарантування принципу неухильного дотримання чинних 

норм діючого законодавства, формування паритетних відносин і 

взаємної довіри між органами державної влади й представниками 

бізнес-середовища, побудови дієвих інструментів моніторингу та 

контролю прозорості економічних трансакцій, протидії загрозам 

корупційних впливів і рейдерських атак на процеси 

функціонування господарюючих суб’єктів, гарантування 

незалежного судочинства та практики справедливого вирішення 

господарських спорів, невідворотного накладення штрафних 

санкцій у випадку виявлення фактів тінізації економічних 

відносин, формування дієвих соціально-психологічних мотивів і 

стимулів щодо детінізації господарських процесів, а також 

формування корпоративної культури доброчесної сплати 

податків і зборів до бюджетів усіх рівнів.  

У свою чергу, функціонально-галузевий блок організаційно-

економічного механізму детінізації економічних відносин 

повинен бути націлений на проектування відповідного 

інструментарію з урахуванням специфіки базових видів 

економічної діяльності, що є системо-утворюючими в структурі 

функціонування національної економіки та налагодження 

процесів її розширеного відтворення. Детерміновані базові види 

економічної діяльності за підсумками господарювання в 2016 р. в 

Україні забезпечили формування понад 40 % її валового 

внутрішнього продукту 58, що, беззаперечно, обґрунтовує 

доцільність на орієнтацію побудови диференційованого 

адаптивного інструментарію детінізації відносин у розрізі цих 

видів економічної діяльності. У зв’язку з цим, функціонально-

галузевий блок організаційно-економічного механізму детінізації 

економічних відносин повинен формалізуватися на засадах 

раціонального узгодження управлінсько-галузевих впливів на 

макро-, мезо- та мікрорівнях функціонування національної 

економіки, мінімізації ймовірності виникнення потенційних 

конфліктів інтересів між представниками органів державної 
                                                           
58

 Державна служба статистики України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua. 
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влади та суб’єктами господарювання з метою зменшення ризиків 

можливих порушень і зловживань, мобілізації ресурсного 

потенціалу суб’єктів бізнесу з урахуванням наявних незадіяних 

галузевих резервів нарощення виробничо-господарських 

потужностей, оптимізації міжгалузевого розподілу матеріально-

суспільних благ з урахуванням особливостей наявного природно-

ресурсного потенціалу, традицій господарювання та специфіки 

поділу праці, надання можливостей для добровільної легалізації 

отриманих тіньових доходів, впровадження тимчасових 

пільгових режимів оподаткування суб’єктів господарювання з 

урахуванням їх ресурсних масштабів діяльності та потреб ринку, 

орієнтації на стратегічні пріоритети реалізації прикладних засад 

державної політики імпортозаміщення з метою подолання 

сформованої товарно-продуктової залежності в межах окремих 

галузей, усунення, так званих, «вузьких місць» тінізації 

господарських відносин та уникнення сплати податків у розрізі 

специфіки базових видів економічної діяльності. 

Забезпечення ресурсно-функціональної спроможності 

організаційно-економічного механізму детінізації господарських 

відносин у базових видах економічної діяльності, з однієї 

сторони, потребує гарантування його стійкості та надійності в 

умовах наявності потужного лобі суб’єктивного спротиву та 

протидії заходам з боку безпосередніх держателів тіньової ренти 

щодо легалізації господарських процесів національної економіки, 

а з іншої – він має бути наділений гнучкими властивостями 

своєчасної адаптації до наростаючих змін розвитку економічного 

середовища функціонування суб’єктів бізнесу з метою 

формування еволюційного характеру організаційно-економічного 

механізму та гарантування виконання покладених на нього 

функцій як у просторово-галузевому, так і динамічному вимірах. 

Очевидно, що формалізація адекватної структури 

організаційно-економічного механізму детінізації відносин у 

базових видах економічної діяльності потребує обґрунтування 

його ключових цілей в коротко-, середньо- та довгостроковій 

перспективах (рис. 3.1). 
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Рис. 3.1. Систематизація цілей організаційно-економічного механізму 

детінізації відносин у базових видах економічної діяльності 
 

Мінімізація ризиків формування ірраціональної структури 

організаційно-економічного механізму детінізації господарських 

відносин у базових видах економічної діяльності потребує 

чіткого дотримання наперед визначеної етапності дій його щодо 

його побудови (рис. 3.2). 

Формування ефективного організаційно-економічного 

механізму детінізації господарських відносин у базових видах 

економічної діяльності потребує системної орієнтації на 

досягнення стратегічних пріоритетів, серед яких доцільно 

виділити такі:  

1) удосконалення інституційного середовища детінізації 

економічних відносин, протидії руйнівним корупційним впливам 

на функціонування базових видів економічної діяльності та 

забезпечення прозорості ведення бізнесу;  

ЦІЛІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ 

КОРОТКОСТРОКОВІ СЕРЕДНЬОСТРОКОВІ 

Зменшення обсягів 

тіньових операцій 
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Легалізація тіньового 
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Гарантування захисту 

прав інвестора 
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Рис. 3.2. Структуризація етапів побудови організаційно-економічного 

механізму детінізації відносин у базових видах економічної діяльності 
 

2) побудова механізмів комплексної протидії лобіюванню 

приватно-комерційних інтересів з боку представників органів 

державної влади та мінімізація ризиків виникнення потенційних 

конфліктів інтересів між суб’єктами владних структур і бізнесу;  

3) розбудова ефективної системи контролю за організацією 

та веденням господарських відносин у розрізі базових видів 

економічної діяльності;  

4) стимулювання юридично-правової формалізації 

діяльності незареєстрованих тіньових суб’єктів господарювання 

та підвищення рівня довіри між представниками бізнес-

середовища та органами державної влади;  

5) формування інструментарію подолання тіньової 

ЕТАПИ ПОБУДОВИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ 

ДЕТІНІЗАЦІЇ ВІДНОСИН У БАЗОВИХ ВИДАХ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Визначення структурних причин і проблем тінізації господарських відносин у 

базових видах економічної діяльності 

Обґрунтування стратегічних пріоритетів детінізації господарських відносин у 

базових видах економічної діяльності 

Оцінювання можливостей ресурсного потенціалу побудови адекватного 

організаційно-економічного механізму детінізації відносин 

Моделювання організаційно-економічного механізму детінізації господарських 

відносин у базових видах економічної діяльності 

Практичне тестування та апробація функціональної спроможності цільового 

організаційно-економічного механізму 

Обґрунтування та вибір пріоритетного формату організаційно-економічного 

механізму детінізації господарських відносин 

Формалізація організаційно-економічного механізму детінізації відносин у 

базових видах економічної діяльності 
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зайнятості у базових видах економічної діяльності, детінізації 

виплати заробітної плати та становлення практики прозорого 

найму працівників;  

6) забезпечення інфраструктурної підтримки та 

стимулювання процесів детінізації економічних відносин 

суб’єктів національної економіки. 

З метою досягнення визначених стратегічних пріоритетів 

формування адекватної структурної будови організаційно-

економічного механізму детінізації відносин у базових видах 

економічної діяльності доцільним є орієнтація на реалізацію 

таких заходів: 

 подолання неповноти, розбалансованості та розбіжностей 

інституційного забезпечення детінізації господарських відносин у 

базових видах економічної діяльності на засадах усунення 

інституційних пасток, узгодження управлінських впливів між 

формальними та неформальними інституціями, завершення 

процесу формування цілісної інфраструктури протидії 

дестабілізуючим корупційним впливам на розвиток економічних 

відносин (запуск роботи Державного бюро розслідування, 

створення та формування якісного кадрового забезпечення 

роботи Антикорупційного суду, внесення змін до чинного 

Кримінального кодексу України щодо унеможливлення виходу 

під заставу особам у процесі досудового слідства, які 

підозрюються у вчиненні масштабних корупційних злочинів, 

доведення судових справ до винесення реальних вироків 

позбавлення волі для топ-корупціонерів, усунення інституційних 

прогалин протидії здійсненню рейдерських атак на 

функціонування суб’єктів господарювання, унеможливлення 

використання інструментів вибіркового правосуддя, дотримання 

принципу невідворотності покарання), вдосконалення 

податкового законодавства в частині надання можливостей 

отримання пільгового режиму оподаткування для окремих 

галузей, а також легалізації та оподаткування тіньового капіталу; 

 забезпечення організаційної підтримки розмежування 

влади та бізнесу на засадах внесення нормативно-правових змін у 

виборчий процес на макро-, мезо- та місцевому рівнях, що 

передбачають імплементацію норми складання відкритих 
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виборчих списків політичних партій, перехід від практики 

прийняття нового виборчого законодавства, залежно від 

сформованої політичної кон’юнктури на конкретний період часу, 

до розробки та ухвалення Виборчого кодексу України; 

впровадження динамічної системи моніторингу е-декларацій та 

виявлення фактів незаконного збагачення чиновників; чіткого 

розмежування повноважень, обов’язків та відповідальності 

органів державної влади; посилення соціальної спрямованості та 

відповідальності суб’єктів господарювання в умовах 

ірраціонального розподілу матеріальних благ у суспільстві; 

становлення паритетних відносин між органами державної влади 

та представниками бізнес-середовища;  

 формування та імплементація засобів організації 

безперервного моніторингу на предмет відповідності нормам 

чинного законодавства процесів розвитку економічних відносин 

суб’єктів господарювання шляхом використання переваг 

впровадження системи електронного урядування, побудови 

автоматизованих інформаційних систем виявлення, контролю та 

перевірки підозрілих господарських трансакцій в режимі онлайн 

спостереження, посилення банківського нагляду та повноважень 

фінансового моніторингу, ускладнення та протидії виведенню 

тіньового капіталу в офшорні зони (у т. ч. за рахунок 

впровадження спеціалізованого податку), використання 

інструментів технології аутсорсингового контролю та зовнішнього 

аудиту щодо виявлення фактів приховування реальних масштабів 

господарювання та обсягів отримуваних доходів, розширення 

повноважень державних органів влади в частині організації 

проведення обґрунтованих позапланових перевірок підозрілих 

господарських операцій суб’єктів бізнесу, підвищення розміру 

штрафних санкцій за порушення норм господарського 

законодавства, посилення контролю за переміщенням продукції та 

товарів через державний кордон з метою протидії контрабандним 

потокам на засадах інноваційної техніко-технологічної 

модернізації державних контрольних пунктів пропуску та митних 

постів у т. ч. за рахунок коштів міжнародної грантової допомоги; 

 посилення економічних мотивів і соціально-психологічних 

стимулів щодо юридичної легалізації незареєстрованих суб’єктів 
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господарювання (реєстрація тіньових фізичних осіб підприємців, 

стимулювання сплати Єдиного соціального внеску офіційно 

незайнятими членами товарних особистих селянських 

господарств, легалізація діяльності незареєстрованих дрібних 

монтажно-будівельних бригад, реєстрація нелегальних суб’єктів 

надання послуг у сфері пасажирських і вантажних перевезень, 

легалізація фрилансерської та аутсорсингової діяльності в сфері 

ІТ-технологій) на засадах формування паритетних відносин між 

органами державної влади та представниками бізнесу, 

проведення системних заходів податкової амністії для суб’єктів 

господарювання, реалізації державних програм надання 

пільгового кредитування та часткової компенсації кредитних 

коштів для фактично діючих суб’єктів господарювання при 

обов’язковій умові їх юридичної реєстрації, реалізації 

інформаційної кампанії, у т. ч. в ЗМІ, щодо роз’яснення серед 

населення реальних соціально-економічних ризиків ведення 

незареєстрованої господарської діяльності, серед яких зокрема, 

ускладнення організації ефективного відстоювання та захисту 

своїх комерційних інтересів у господарському суді, 

унеможливлення набуття страхового трудового стажу (в процесі 

поетапної реалізації пенсійного реформи планується його 

підняття до 35 років), який є необхідним для отримання пенсії, 

труднощі, пов’язані із забезпеченням соціального захисту тощо;  

 організація системної протидії поширеним проявам 

тіньової зайнятості у базових видах економічної діяльності на 

засадах підвищення рівня зацікавленості та посилення стимулів 

працівників щодо працевлаштування у формі офіційного найму з 

обов’язковим роз’ясненням у ЗМІ потенційних соціальних 

ризиків і загроз нелегального працевлаштування, розширення 

повноважень державних інспекторів праці у частині моніторингу 

тіньової зайнятості, боротьби з підміною офіційного найму на 

користь працевлаштування у формі договорів стажування та 

цивільно-правових угод, протидії поширеній практиці 

переведення працівників на неповну зайнятість і виплати, так 

званої, «заробітної плати у конвертах», правового врегулювання 

поширеної сезонної форми зайнятості в сільському, лісовому та 

рибному господарстві, що обумовлена особливостями 
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виробничо-технологічних циклів цього виду економічної 

діяльності, моніторингу повноти сплати ПДФО та соціальних 

платежів до бюджету, інституціоналізації зайнятості фрилансерів 

(особливо в сфері ІТ-технологій та телекомунікацій); 

 формування розгалуженої мережі об’єктів 

інфраструктурного забезпечення детінізації та легалізації тіньової 

господарської діяльності (у т. ч. з використанням інструментів 

бізнес-амністії) на засадах розбудови в регіонах інноваційних і 

технологічних парків, венчурних та інвестиційних фондів, 

розвитку горизонтально-вертикальних кластерів, що націлені на 

виробництво продукції з доданою вартістю, створення вільних 

економічних зон на середньостроковий період 3-5 років з метою 

підтримки легалізації господарських трансакцій у найбільш 

тінізованих видах економічної діяльності. 

На рис. 3.3 представлено комплекс організаційно-

економічних заходів детінізації відносин, що диференціюються 

залежно від специфіки господарювання у базових видах 

економічної діяльності. 

Комплексне поєднання запропонованих заходів щодо 

детінізації відносин у базових видах економічної діяльності 

дозволяє спроектувати пріоритетну цільову модель відповідного 

організаційно-економічного механізму, управлінська та ресурсно-

функціональна спроможність якого гарантується наявністю його 

адекватної структурної будови (рис. 3.4). 

Ефективна реалізація розробленого організаційно-

економічного механізму детінізації відносин у базових видах 

економічної діяльності об’єктивно потребує не лише наявності 

ресурсної підтримки протягом усіх етапів його імплементації, але 

й гарантування дотримання таких передумов як:  

1) збалансування та налагодження системної взаємодії 

внутрішніх складових елементів організаційно-економічного 

механізму детінізації відносин на засадах чіткого розподілу 

управлінсько-функціональних повноважень, обов’язків і 

відповідальності між цими елементами, унеможливлення 

дублювання повноважень, мінімізації ризиків конфліктів 

інтересів та забезпечення високого рівня оперативності 

прийняття управлінських рішень; 
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Рис. 3.3. Комплекс організаційно-економічних заходів щодо детінізації 

відносин у розрізі базових видів економічної діяльності 

 

2) узгодження параметрів внутрішнього та зовнішнього 

середовища організаційно-економічного механізму детінізації 

економічних відносин шляхом приведення у відповідність 

програмних заходів реалізації цього механізму з потенційними 

викликами та загрозами поглиблення тінізації національної 

економіки; 

Сільське, лісове та 

рибне господарство 

Завершення інвентаризації земель; трансформація 

особистих селянських господарств в товарні 

фермерські господарства; автоматизація моніторингу 

лісових насаджень і деревостанів; посилення 

відповідальності за браконьєрський вилов риби 

Будівництво 

Дерегуляція та спрощення процесу отримання доз-

вільних процедур на виконання будівельно-монта-

жних робіт; мінімізація кількості субпідрядних 

структур, насамперед, при виконанні тендерних 

робіт; боротьба з нелегальним наймом робітників 

Транспорт 

Системне впровадження електронного квитка; 

адресна монетизація пільг для пасажирів; розбудова 

мережі пунктів вагового контролю вантажних пере-

везень; стимулювання впровадження системи GPS-

навігації моніторингу руху транспортних засобів 

Інформація та 

телекомунікації 

Організаційно-економічна підтримка реалізації 

політики кібербезпеки; детінізація аутсорсингових 

послуг в ІТ-сфері; посилення моніторингу та 

штрафних санкцій за порушення норм використання 

неліцензійного програмного забезпечення 

ВИДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Переробна 

промисловість 

Посилення заходів щодо контрою за використанням 

реальних масштабів екологічної ренти; спрощення та 

підвищення оперативності процедури відшкодування 

ПДВ; удосконалення митно-тарифного регулювання 

експортно-імпортних операцій. 
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3) протидія поширенню проявів девіантної та 

опортуністичної поведінки серед населення на засадах 

підвищення рівня його економічної та правової культури, 

формування мотивів щодо утвердження стійкої суспільної позиції 

та посилення соціальної відповідальності, подолання усталених 

стереотипів недовіри до органів державної влади;  

4) продовження розбудови мережі інституту громадських 

організацій (у т. ч. антикорупційного спрямування) шляхом 

залучення диверсифікованих некорпоративних джерел 

фінансування, а також коштів міжнародної грантової допомоги з 

метою посилення громадського контролю та підвищення 

прозорості здійснення господарських трансакцій;  

5) забезпечення справедливого соціального розподілу 

матеріальних благ між представниками різних суспільних груп, а 

також зменшення резонансного диспаритету доходів між 

найбіднішими і найбагатшими верствами населення. 

Організаційно-економічний механізм детінізації відносин у 

базових видах економічної діяльності доцільно позиціонувати 

через призму регулятора тіньових господарських процесів, 

функціонування якого спрямоване на легалізацію тіньового 

капіталу, зменшення масштабів обігу тіньової грошової маси, 

підвищення прозорості ведення бізнесу, а також подолання 

диспаритету між обсягами податкових надходжень до бюджетів 

усіх рівнів та реальними масштабами господарювання суб’єктів 

національної економіки. Стратегічним пріоритетним завданням 

організаційно-економічного механізму детінізації економічних 

відносин є формування оптимального структурного 

співвідношення готівкової та безготівкової форм грошових 

розрахунків на засадах реалізації інструментів збільшення частки 

останньої та зменшення рівня готівкового обігу грошової маси в 

процесі суспільно-ринкового обміну, що дозволить підвищити 

ефективність моніторингу та контролю тіньових господарських 

операцій, посилити боротьбу з дестабілізуючими проявами 

корупційних впливів на процеси функціонування національної 

економіки, забезпечити організацію дієвої протидії поширеній 

практиці корпоративної мінімізації обсягів отримуваних доходів. 
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Рис. 3.4. Організаційно-економічний механізм детінізації відносин у 

базових видах економічної діяльності 

 

Таким чином, організаційно-економічний механізм 

детінізації відносин у базових видах економічної діяльності є 

одним із ключових структурних елементів комплексної 

державної політики детінізації господарських процесів 

національної економіки, системна реалізація якого забезпечить 

формування синергічного ефекту стосовно зменшення частки 
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нелегального капіталу в структурі товарно-грошового обороту, 

підвищення обсягів податкових надходжень до бюджетів усіх 

рівнів, зниження обсягів контрабандних потоків товарів і 

продукції при здійсненні експортно-імпортних операцій, 

зменшення рівня тіньової зайнятості серед населення, подолання 

визначальної ролі корупційних впливів на функціонування 

національної економіки, побудови високого рівня довіри між 

представниками бізнес-середовища та органами державної влади, 

посилення мотиваційних механізмів і стимулів щодо легального 

ведення бізнесу. 

 

 

3.2 Стимули та інструменти детінізації підприємництва: 

секторальний аспект 

 

Еволюція як досвіду тінізації економіки, так і наукових 

досліджень і практичної протидії злочинам у цій сфері свідчить, 

що спершу такі прояви були характерними для суб’єктів бізнесу, 

які намагалися або приховати частину доходу від контролюючих 

структур з метою зменшити підконтрольні обсяги діяльності аби 

частина з них не могла бути вилученою через оподаткування чи 

інші загальнообов’язкові платежі, збори, відрахування або взагалі 

здійснювати незаконні види діяльності в цілях наживи і 

збагачення. 

Вже потім тінізація економічних відносин набула більш 

досконалих форм і проявів та поширилася на більшість сфер 

суспільного життя, особливо в державах, де за цими процесами 

не було налагоджено достатнього спостереження і контролю. 

Наглядним тут став досвід України, де в поєднанні з корупцією 

тінізація поширилася на систему державного управління, сектори 

соціальної та житлово-комунальної сфер, домашнього 

господарства, культуру, спорт, політику і т. д. 

Відтак, класично, тіньова економіка характерна для сфери 

бізнесу, де суб’єкти господарювання вкладають власний капітал і 

ресурси для створення товарів (робіт, послуг), їх подальшої 

пропозиції на ринку, продажу і отримання доходу, який після 

розподілу і покриття витрат забезпечує підприємницький 
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прибуток як винагороду за ризик і підприємливість. Складні 

фінансово-економічні умови господарювання в нашій державі 

разом із ускладненням параметрів конкуренції об’єктивно 

послабили як мотиваційні стимули до підприємницької діяльності, 

так і значно знизили рівень її рентабельності і прибутковості. 

За таких чинників зросли як об’єктивні, так і суб’єктивні 

мотиви для приховування частини економічних відносин в цілях 

зниження рівня витрат і отримання, таким чином, кращого 

фінансово-економічного результату. Більше того, спостерігаючи 

за успішними прикладами незаконного збагачення з боку 

окремих осіб, які мають відношення до влади чи державно-

суспільних ресурсів, у представників приватного бізнесу також 

розвинулася мотивація до застосування способів приховування 

доходів, здійснення окремих операцій та оборудок, заходів, які 

мають хоча б некримінальний, але все ж тіньовий характер. 

В Україні злочини, які пов’язані з тінізацією у 

підприємництві, набули доволі широкого і комплексного змісту, 

що переросло навіть у відтворення тіньових процесів. 

Негативними наслідками для вітчизняної економіки стало й те, 

що більша частина господарювання перебуває в тіні, а це суттєво 

ускладнює ефективність державного управління і регулювання 

розвитку національного господарства; значна частина операцій 

не обліковується, що спотворює статистичні дані і інформацію 

про реальний стан справ з обсягами і ефективністю діяльності 

підприємств і організацій, цілих секторів економіки та видів 

економічної діяльності; великі обсяги коштів обертаються в 

готівкових операціях, що призводить до девальвації гривні та 

інфляційних процесів, вимивання коштів з банківської системи; 

масштаби тінізації зайнятості і оплати праці не дозволяють 

забезпечити трудові гарантії та виконання соціальних стандартів 

перед працюючим населенням. 

Все це посилює необхідність активізації і забезпечення 

належної ефективності державної політики детінізації 

підприємництва в Україні. Беззаперечно, державна політика тут 

має бути комплексною, але одночасно й диференційованою за 

секторами бізнесу, видами економічної діяльності, галузями, 

типами підприємств і суб’єктів господарювання тощо.  
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Передусім органам влади слід врахувати особливості тінізації 

та, відповідно, визначитися із стратегією і заходами відносно 

легалізації економічних відносин за секторами підприємництва – 

великим, середнім і малим бізнесом, адже об’єктивно різними є 

масштаби проблеми і можливі форми та способи її розв’язання. 

На рис. 3.5 подано найбільш часто застосовувані (та 

загрозливі для стабільного функціонування і розвитку 

національного господарства України) напрями тінізації 

економічних відносин за трьома групами: суб’єкти малого 

бізнесу на спрощеній системі звітності, оподаткування та обліку, 

малі і середні підприємства – юридичні особи на загальній 

системі оподаткування та великі підприємства. 

Як можемо констатувати, спостерігається доволі істотна 

варіативність найбільш використовуваних схем тінізації 

господарської діяльності за всіма секторами підприємництва 

України. Крім того, досить чітко простежуються концептуальні 

відмінності в характеристиках тінізації з-поміж секторами 

вітчизняного підприємництва. 

Так, щодо групи суб’єктів малого бізнесу на спрощеній 

системі оподаткування, звітності та обліку, то ці т. зв. класичні 

суб’єкти малого бізнесу здебільшого прагнуть використовувати 

тіньові схеми для того, аби залишитися на спрощеній системі. 

Сюди входять фізичні особи – підприємці (перша, друга та 

третя групи спрощеної системи), юридичні особи – малі 

підприємства юридичні особи (третя група спрощеної системи) та 

дрібні сільського господарські виробники (четверта група 

спрощенців). Такі суб’єкти бізнесу на сьогодні сплачують 10,0 % 

(перша група) та 20,0 % (друга група) єдиного податку від 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб, або 3,0 % (з ПДВ) 

чи 5,0 % (без ПДВ) від доходу від реалізації товарів (робіт, 

послуг). Відповідно, за невеликих обсягів господарської 

діяльності таким суб’єктам вигідно сплачувати ці відносно 

невеликі частки податків. Але для збереження умов перебування 

на відповідній спрощеній системі оподаткування їм необхідно 

аби обсяги доходу не перевищували законодавчо визначені 

максимальні критерії. Для першої групи – це 300,0 тис. грн, 

другої – 1,5 млн грн, третьої – 5,0 млн грн. 
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Рис. 3.5. Головні напрями тінізації економічних відносин у секторах 

підприємництва в Україні 
 

Відтак, обсяги доходу тут відіграють важливу роль, адже за 
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системі оподаткування, також в значній мірі залежить і від 

чисельності найманих ними працівників. Відтак, ще одним 

важливим напрямом тінізації для таких суб’єктів часто є 

приховування зайнятості, тобто використання персоналу без 

оформлення на роботу і повна виплата тіньової заробітної плати. 

Такого роду правопорушення менш характерні для великих 

суб’єктів бізнесу, де існує профспілкова організація, складніша 

система обліку і взаємовідносин з працівниками, вищий рівень 

внутріфірмової комерційної таємниці. 

Третя група злочинів суб’єктів малого бізнесу на спрощеній 

системі оподаткування, звітності і обліку полягає у їх т. зв. 

співробітництві з юридичними особами на загальній системі 

оподаткування – представниками великого, але частіше, 

середнього бізнесу, які намагаються використати спрощенців в 

якості напівлегальних конвертаційних центрів і переведення в 

тіньову готівку частини власного робочого капіталу. При цьому 

такого роду злочини, по-перше, інколи перебувають на межі 

злочину та, по-друге, можуть передбачати, до прикладу, 

структурування і подрібнення фінансових операцій більших 

суб’єктів бізнесу. Відтак, частими є випадки, коли середні та 

великі підприємницькі структури спеціально створюють і 

використовують у своїй фінансово-господарській діяльності 

афільованих суб’єктів – спрощенців.  

Четверта група головних злочинів щодо тінізації 

економічних відносин суб’єктів малого бізнесу, здебільшого 

фізичних осіб, стосується здійснення певних видів господарської 

діяльності без отримання необхідних дозвільних документів і 

ліцензій. Це, як правило, невеликі за обсягами доходу і не завжди 

регулярні оборудки – надання у найм рухомого і нерухомого 

майна, різного роду споживчі послуги (ремонту, прибирання, 

будівництва, консультування, особистої гігієни тощо), професійні 

послуги (юридичний та бухгалтерський супровід бізнесу, бізнес-

планування та інвестиційне проектування), дрібна торгівля і 

перепродаж товарів. 

Саме на ці чинники і напрями злочинів, здійснюваних 

найдрібнішими суб’єктами вітчизняного бізнесу, органам 

державного управління потрібно звернути особливу увагу для 
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детінізації економічних відносин у цьому секторі економіки.  

Але справедливим і видається висновок про те, що всі 

чотири з визначених напрямів в тій, чи іншій мірі все рівно 

зводяться або принаймні суттєво залежать від переваг, які надає 

спрощена система оподаткування і саме цей чинник суб’єкти 

бізнесу і намагаються, здебільшого, використати в злочинних 

цілях. Саме тому, особливо важливим є визначення шляхів та 

засобів подальшого удосконалення спрощеної системи 

оподаткування в Україні.  

Головними чинниками необхідності реформування цієї 

системи в цілях забезпечення детінізації підприємництва в 

Україні є наступні. По-перше, це те, що спрощена система 

продовжує використовуватися суб’єктами, як правило середнього 

бізнесу, для ухилення від оподаткування. Тобто представники 

середнього бізнесу застосовують інструмент спрощенців в цілях 

приховування частини свого доходу, його конвертації та 

мінімізації податкових платежів. 

По-друге, спрощена система оподаткування так і не 

реалізувала в Україні в повній мірі своєї головної функції – 

стимулювання до детінізації найдрібніших суб’єктів бізнесу, 

особливо фізичних осіб – підприємців, тобто населення, що 

прагне якнайпростішим чином і якнайшвидше започаткувати свій 

бізнес, реалізувати власний підприємницький хист та 

інтелектуальні здібності, нагромадити дохід та капітал і стати 

середнім класом суспільства. 

У багатьох економічно розвинених держав світу більшу 

частку платежів до бюджетів всіх рівнів формує саме сектор 

найдрібнішого підприємництва. В Україні заради досягнення 

аналогічних цільових пріоритетів, власне, і була сформована 

спрощена система оподаткування, звітності та обліку. Але на 

сьогодні є всі підстави стверджувати, що вона таки не виконує в 

повній мірі функції стимулювання підприємців до детінізації. 

По-третє, положення вітчизняної спрощеної системи 

оподаткування, звітності та обліку не змінюються своєчасно та 

адекватно до динаміки соціально-економічної ситуації в державі. 

В Україні спостерігаються високі темпи інфляції, а критерії для 

суб’єктів малого бізнесу змінюються лише періодично. 
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Показники ідентифікації малих підприємств (а саме – річний 

обсяг доходу в розмірі 70,0 млн грн) взагалі не відповідають 

жодній критиці. Це обумовлює важливість запровадження 

автоматичних змін як щодо критеріїв малого бізнесу, так і 

спрощеної системи оподаткування. 

По-четверте, спрощена система оподаткування, звітності та 

обліку, що застосовується в Україні, не стимулює вітчизняне 

населення до самозайнятості. Іншими словами, вона не є 

достатнім стимулом для громадян для започаткування власного 

бізнесу. В країнах, де такі системи більш ефективні, передбачені 

суттєві стимули для тих, хто бажає займатися бізнесом як 

приватна особа – підприємець. Це і податкові канікули, і 

податкова амністія, і достатнє інформаційно-консалтингове та 

фінансово-ресурсне, бюджетно-грантове забезпечення та 

підтримка бізнесу, державні замовлення та розвинена 

інфраструктура підтримки приватного підприємництва. 

Ці найбільш суттєві недоліки спрощеної системи 

оподаткування мають бути усуненими в процесі її 

удосконалення. Разом з тим, відповідні заходи мають бути 

диференційованими і для кожної групи спрощенців.  

Так, видається доцільним визначити такі доречні 

удосконалення умов оподаткування для фізичних осіб – 

підприємців, які перебувають у першій групі спрощенців: 

1) підвищення граничної межі доходу з 300,0 тис. грн до 

економічного обґрунтованого вищого рівня; 

2) запровадження повного переходу до застосування 

реєстраторів касових апаратів (РРО), включно з їх повним чи 

частковим придбанням за кошт податкових платежів; 

3) посилення контролю та відповідальності за афільованість, 

наявність родинних та з ознаками родинності зв’язків між 

співпрацюючими юридичними особами та фізичними особами – 

підприємцями, що перебувають у першій групі спрощеної 

системи оподаткування, звітності та обліку; 

4) активна підтримка і використання спрощеної системи 

оподаткування в цілях розвитку самозайнятості, зокрема шляхом: 

(а) надання податкових канікул (не менше одного року) та 

пільгового кредитування на відкриття власної справи; 
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(б) уніфікації всіх податкових, у т. ч. соціальних платежів, їх 

нарахування, адміністрування та сплати єдиним платежем; 

(в) запровадження єдиної форми звітності для суб’єктів, що 

перебувають на спрощеній системі оподаткування, звітності та 

обліку; (г) створення консультаційно-захисних центрів для 

суб’єктів спрощеної системи і мікропідприємств. 

Відносно суб’єктів, які перебувають на другій групі 

спрощеної системи оподаткування, звітності та обліку, то, 

виходячи з наведених вище недоліків, їх усунення пропонується 

за наступними напрямами: 

1) збільшення ставки сплати єдиного податку, але 

одночасно зі зміною підходу до її встановлення, зокрема через 

перехід до застосування прогресивної шкали оподаткування при 

збільшенні обсягу товарообороту суб’єкта господарювання, але 

також і регресивної шкали при збільшенні чисельності офіційно 

зайнятих осіб; 

2) підвищення граничної межі доходу для суб’єктів другої 

групи спрощенців з 1,5 млн грн на величину інфляції, що 

відбулася в нашій державі з початку 2010 р., до близько 

3,0 млн грн; 

3) запровадження стимулів до самозайнятості населення, 

аналогічних як наведено вище для спрощенців першої групи. 

Для суб’єктів третьої групи «спрощенців» найбільш 

доречними на сьогодні є такі зміни: 

1) внесення поправок до Господарського Кодексу України 

та Закону України «Про розвиток і державну підтримку малого і 

середнього підприємництва», по-перше, щодо встановлення 

однакового (для всіх нормативних актів господарського і 

податкового законодавства) критерію обсягу доходу (виручки) 

від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) віднесення 

підприємств до малих (наприклад, 20,0 млн грн або, що краще, – 

1,0 млн дол. США) та, по-друге, розмежування підходів до 

державної підтримки суб’єктів сектору середнього і малого 

бізнесу для надання кращої бюджетно-податкової підтримки 

другому з них; 

2) законодавче запровадження податкових пільг і 

преференцій для суб’єктів сектора мікропідприємництва України. 
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В ідеалі необхідний перехід до європейської практики, де сектор 

малого бізнесу складається з чітких трьох сегментів – фізичні 

особи – підприємці (само зайняті в бізнесі особи), 

мікропідприємництво, малі підприємства, для яких встановлені 

різні норми оподаткування заради стимулювання їх створення і 

розвитку, а також легалізації господарювання; 

3) запровадження регресивної шкали оподаткування (в цілях 

детінізації при зростанні масштабів діяльності суб’єктів бізнесу) 

при збільшенні чисельності зайнятих суб’єктами 

господарювання. 

Необхідними також є і загальні зміни в системі 

оподаткування в Україні, адже «спрощенці» не функціонують 

ізольовано від суб’єктів бізнесу на загальній системі 

оподаткування, а включені в загальногосподарську систему. 

Найбільш важливими з них є реформування системи 

оподаткування суб’єктів сектору середнього підприємництва, 

зокрема шляхом зниження загального рівня податкового тиску; 

впровадження «податкових стимулів» для переходу суб’єктів 

малого бізнесу у сектор середнього підприємництва, реорганізації 

фізичних осіб – підприємців у юридичні особи – суб’єкти 

господарювання. При модернізації системи оподаткування 

суб’єктів великого бізнесу важливо забезпечити детінізацію через 

деофшоризацію оподаткування, запровадження рівних «умов 

гри» та дистанційного електронного контролю за ключовими 

індикаторами бази оподаткування і сплаченими податковими 

платежами великих підприємств, унеможливлення використання 

особистих зв’язків керівників підприємств з представниками 

фіскальних служб для отримання преференцій і вигод при 

адмініструванні та сплаті податків. 

Як було показано вище, для другого сектору вітчизняного 

підприємництва (малі та середні підприємства) найбільш 

характерними є зловживання (пов’язані з тінізацією економічних 

відносин) щодо, по-перше, «штучного» нарощування валових 

витрат в цілях відшкодування ПДВ та мінімізації сплати податку 

на прибуток. Ця особливість обумовлена тим, що в суб’єктів 

сектору великого підприємництва потреби у такому нарощуванні 

витрат, як правило, немає, адже в реальному секторі економіки 
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витратомісткість продукції і без цього висока, а в суб’єктів на 

спрощеній системі оподаткування таких податків просто немає. 

Відтак, «штучне» нарощування витрат здебільшого 

характерне саме для вітчизняних малих і середніх підприємств. 

Ця проблема доволі масштабна і державний бюджет щороку 

недоотримує значні обсяги коштів у вигляді податку на прибуток 

та ПДВ. Необхідне посилення державного контролю за валовими 

витратами суб’єктів бізнесу. В цих цілях державним фіскальним 

службам потрібно активізувати роботу у напрямі здійснення т. зв. 

дзеркальних перевірок сумнівних контрагентів, формування бази 

даних суб’єктів господарювання, що мали зловживання, пов’язані 

з наданням послуг іншим представникам бізнесу щодо 

необґрунтованого нарощування витрат, розробки і використання 

програмного забезпечення для складання народногосподарських 

балансів реальних та фіктивних економічних і фінансово-

господарських операцій.  

По-друге, це тіньові операції з купівлі продажу бізнесу, 

матеріальних і нематеріальних активів. Для України часто є 

практика, коли реальна (ринкова) сума активів (зокрема 

земельних ділянок, нерухомого майна, транспортних засобів, 

нематеріальних активів, іміджу, доступу до специфічних 

можливостей, ресурсів, ринків, споживачів тощо) суб’єктів 

господарювання в десятки разів перевищує їх балансову вартість. 

Причинами такого стану справ є їх необ’єктивна оцінка при 

постановці на облік, неадекватна амортизаційна політика, коли 

залишкова балансова вартість наближається до нуля, а 

справедлива вартість – все ще висока, отримання окремих активів 

у т. зв. «спадок» від суб’єктів бізнесу, створених ще у 90-х роках 

минулого століття із статутним капіталом 100-200 грн і т. ін.  

Наявність таких розривів при продажі активів стимулює 

суб’єктів бізнесу до переуступки підприємств на противагу їх 

продажу як товару за ринковою вартістю. В результаті 

переуступка частини акцій чи частки в статутному капіталі може 

складати лише 5,0-10,0 % від реальної суми коштів, що 

оплачується за відповідний актив. 

Обсяги тіньового ринку купівлі/продажу активів чи бізнесу в 

Україні значні, що призводить до значної тінізації фінансових 
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ресурсів і капіталів. В якості протидії цьому органам державного 

управління необхідно підготувати і здійснити національну 

інвентаризацію активів суб’єктів вітчизняного бізнесу. В 

результаті її проведення буде отримано переоцінювання активів 

вітчизняних суб’єктів господарювання. В подальшому 

вирівняється їх ринкова та балансова вартість і, відповідно, 

суб’єктів бізнесу, що унеможливить тінізацію такого роду 

трансакцій.  

По-третє, це утворення цілого прошарку тіньової оплати 

праці. Йдеться про те, що в секторі «спрощенців» частина оплати 

праці здійснюється безпосередньо через дохід підприємця, а в 

сегментів великих підприємств виплата заробітної плати «в 

конвертах» має місце, але в менших обсягах, адже має вищий 

рівень загрози (в разі скарг працівників у відповідні контролюючі 

структури) для безпеки бізнесу. Відповідно, саме на малих та 

середніх підприємствах України утворився чи не найбільший 

прошарок тіньової оплати праці.  

Звичайно, що вирішити цю проблему особливо складно, 

адже вона в комплексі пов’язана із проблемою трудодефіцитної 

кон’юнктури ринку праці в нашій державі і працівники 

здебільшого змушені погоджуватися на змішану (легальну та 

конвертну) оплату праці через побоювання втратити місце 

роботи. Відтак, органам влади слід поєднати політику детінізації 

оплати праці з вирішенням головних проблем і усуненням 

домінантних вад функціонування та розвитку внутрішнього 

ринку праці України. 

По-четверте, фіктивне співробітництво з суб’єктами 

фінансового сектору. Створення та започаткування діяльності 

малих і середніх підприємств – юридичних осіб потребує 

меншого розміру інвестицій та фінансових вкладень, відтак, – 

характеризується меншим рівнем фінансового ризику за умови 

банкрутства і припинення господарювання. В українських 

реаліях, особливо за складного і монополізованого 

конкурентного середовища, коли провадити легальний і прозорий 

бізнес практично економічно не вигідно, невеликі за розмірами та 

обсягами господарської діяльності суб’єкти бізнесу часто 

використовують різного роду схеми «співпраці» для здійснення 
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фіктивних операцій зі страхування, кредитування, лізингу, 

форфейтингу тощо, тобто у системі фінансових відносин. Вигода 

від таких операцій розподіляється з-поміж зловмисників та 

працівників суб’єктів ринку фінансових послуг, які за певну 

плату «закривають очі» на різного роду зловживання. 

На перший погляд цей аспект тінізації економічних відносин 

менш загрозливий для національного господарства, у т. ч. через 

те, що збільшує збитки та негативно впливає на суб’єктів 

господарських відносин, які не забезпечили достатній рівень 

внутрішнього контролю і протидії проявам т. зв. внутрішнього 

підприємництва. Проте, насправді його негативні прояви істотно 

масштабніші. Вони позначаються на втраті довіри до суб’єктів 

ринку фінансових послуг, зростанні їх вартості через включення 

в ціну компенсацій за додаткові ризики, викривленні засад 

прозорості і структурованості ринку фінансових послуг. У т. ч. 

через такого роду тіньові оборудки в Україні ніяк не може 

розвинутися ринок страхування, а страхувальники у 

переважаючій більшості абсолютно не довіряють страховикам в 

частині стовідсоткового і беззаперечного відшкодування 

страхових випадків. Це не дозволяє збалансовано розвиватися 

величезному сегменту ринку фінансових послуг – страховому 

сектору. 

Через визначені обставини органам державного управління, 

відповідальним за виявлення, недопущення і протидію злочинам 

у фінансовій сфері, потрібно більш активно боротися з їх 

недопущенням. Інструментами тут можуть слугувати: 

підвищення рівня відповідальності посадових осіб суб’єктів 

ринку страхових послуг за злочини, їх сприяння та бездіяльність 

щодо їх протидії, включно з позбавленням права працювати в 

подальшому на суб’єктах господарювання, діяльність яких 

пов’язана з ліцензуванням фінансових послуг; формування 

електронних баз даних порушників (юридичних і фізичних осіб); 

проведення низки комунікативних заходів, орієнтованих на 

підвищення рівня фінансової грамотності, а також внутрішньої 

фінансово-економічної безпеки підприємництва суб’єктів ринку 

страхових послуг; прирівнення фіктивних фінансових операцій 

до злочинів з приховування податкових платежів в цілях 
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привернення до них більшої уваги та забезпечення вищого рівня 

відповідальності. 

По-п’яте, провадження нелегального господарювання і 

створення фіктивних підприємств. Окремою формою тінізації 

господарювання є створення різного роду фіктивних суб’єктів 

бізнесу. Такі структури використовують для переведення на їх 

баланс сумнівних активів, списання чи, навпаки, – формування 

витрат, переведення боргових та фіскально-податкових 

зобов’язань, переміщення (з подальшим зникненням) стратегічно 

важливих активів. Після виконання низки необхідних оборудок 

фіктивні підприємства доводять до банкрутства або вкрай 

важкого фінансового стану з критичними борговими 

зобов’язаннями та мінімальними обсягами господарювання. 

Для протидії цієї форми тінізації економічних відносин в 

Україні визріла необхідність запровадження практики 

електронного реєстру несумлінних та неефективних керівників 

(вищі посадові особи, керівники фінансово-економічних 

структурних підрозділів) суб’єктів господарювання. 

Нагромадження таких баз даних слугувало б перешкодою для 

працівників, особливо молодих кадрів, яким пропонують за 

винагороду очолювати фіктивні суб’єкти господарювання, адже 

подальше їх працевлаштування через негативну «трудову 

історію» було б ускладненим. 

Як показує світовий досвід, ефективним засобом протидії 

діяльності суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності є 

законодавче списання та внесення коректив у структуру активів і 

зобов’язань суб’єктів доведених до банкрутства. Іншими словами 

з складу зобов’язань виключаються ті, що були накопичені або 

пов’язані з відносинами з афільованими структурами, 

незаконним чи нелегальним переміщенням товарів (робіт, 

послуг). Це часто не лише виводить підприємства з складу 

банкрутів та покращує їх ліквідність, але й забезпечує 

можливості їх фінансово-економічних розрахунків з сумлінними 

контрагентами. 

Для вітчизняних великих підприємств найбільш 

характерними формами тінізації економічних відносин є наступні. 

По-перше, це застосування офшорних юрисдикцій для виведення 
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капіталу за кордон та приховування податкових платежів. 

Застосовувати офшори для виведення капіталів з держави 

об’єктивно не можуть суб’єкти малого бізнесу та вітчизняні 

середні підприємства передусім з причин значно менших обсягів 

фінансового ресурсу, яким вони розпоряджаються, та високої 

витратомісткості обслуговування таких операцій. 

Натомість, в Україні під впливом як внутрішніх, так і 

зовнішніх чинників спостерігаються тенденції щодо надзвичайно 

значного поширення та зростання рівня використання офшорних 

зон в цілях ухилення від сплати податків, а також появи та 

вдосконалення нових засобів приховування активів з 

застосуванням іноземних юрисдикцій. Це значно погіршує стан 

фінансової, а через неї й економічної, безпеки України і такі 

злочини об’єктивно характерні саме для великих суб’єктів 

бізнесу. 

Теперішні правові та економічні методи державної політики 

протидії використання бізнесом так званих «податкових гаваней» 

не забезпечують належної протидії тінізації економіки, адже, 

адаптувавшись до обмежень, визначених у податковому 

законодавстві, суб’єкти господарювання реалізують нові схеми 

прихованого виведення капіталу та оптимізації оподаткування 

через юрисдикції, що мають сприятливі для таких цілей режими 

господарської діяльності. 

Реалізація завдання системної детінізації економіки, а також 

європейської інтеграції нашої держави, впровадження 

цивілізованих «правил гри» та господарювання потребує 

вивчення та удосконалення методів державного регулювання 

податкових відносин, забезпечення оптимальних умов ведення 

бізнесу, в т. ч. зовнішньоекономічної діяльності та інвестування, 

з врахуванням інтересів держави щодо збереження національних 

ресурсів, зокрема фінансових активів, в межах її територіальної 

юрисдикції. 

Таким чином, органам державного управління потрібно 

значно активізувати зусилля в напрямі протидії офшоризації 

оподаткування. Для цього слід реалізувати низку заходів, які 

мають бюджетно-фіскальний, фінансово-економічний та 

організаційно-інформаційний характер (рис. 3.6). 
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Рис. 3.6. Пріоритетні напрями та засоби протидії використання 

офшорних юрисдикцій в цілях приховування оподаткування та 

виведення капіталу за межі країни 
 

Наступним напрямом тінізації економічних відносин 

вітчизняними суб’єктами великого бізнесу потрібно вважати 

незаконні дії, часто з ознаками корупції, підкупу державних 

службовців чи надання їм різного роду неофіційних послуг.  

В Україні й надалі використовується система відшкодування 

податку на додану вартість, за якої платники спочатку 

здійснюють відповідні платежі, а надалі – очікують на 

повернення їм коштів. Проте, в разі відсутності достатніх коштів 

держава відшкодовує цей податок не всім платникам податків, 

що й призводить до різного роду зловживань чиновників при 

вибірковому відшкодуванні ПДВ.  
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 запровадження режимів податкового регулювання резидентів, 

які використовують офшорні юрисдикції; 

 посилення податкового навантаження на нерезидентів, які 

використовують офшорні зони; 

 чітке законодавче встановлення переліку офшорних 

юрисдикцій; 

 протидія трансферентному ціноутворенню; 

 додаткове оподаткування діяльності суб’єктів, які 

використовують офшорні юрисдикції 

 
 ширше та більш ефективне використання інструментів 

банківського валютного контролю; 

 збільшення покарання та удосконалення інструментів 

контролю за виведенням за кордон капіталу; 

 посилення механізмів валютної безпеки держави; 

 удосконалення фінансово-економічного середовища бізнесу в 

середині країні; 

 покращення внутрішнього інвестиційного середовища 

 удосконалення системи інституційно-організаційного 

забезпечення протидії офшоризації; 

 покращення організаційних зв’язків та відносин в межах 

системи органів з протидії офшоризації; 

 формування прогресивних сучасних організаційних форм та 

структур протидії незаконному використанню офшорних зон; 

 розвиток інформаційного середовища поінформування 

державних та суспільних структур про прояви та масштаби 

офшоризації; 

 популяризація позитивних практик протидії використанню 

офшорних юрисдикцій для приховування капіталів і податків 
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Втім, для великих підприємств це питання особливо 

важливе, адже стосується нарахування значних сум ПДВ, а, 

відтак, має для них істотний фінансовий інтерес. Об’єктивно 

доречним видається висновок про те, що вирішити це питання 

об’єктивно складно без усунення його головної причини. Йдеться 

про імплементацію в Україні зарубіжних практик, коли частина 

податку сплачується в повній мірі, а інша частина, на яку у 

платника податку є відповідне відшкодування, – ні. Таким чином, 

позбавляється банальна необхідність відшкодування коштів з 

бюджету. Компенсація «бюджетної прогалини» має бути 

забезпеченою оптимізацією витрат на державне управління і 

регулювання, у т. ч. в частині адміністрування податків. В 

іншому разі прозоре, ефективне та фінансово забезпечене 

функціонування вітчизняних суб’єктів великого бізнесу й надалі 

стримуватиметься. 

По-третє, це участь у тендерах в цілях використання 

особистісних зв’язків для отримання доступу до державного 

замовлення, виконання робіт, послуг, продаж продукції суб’єктам 

державної та комунальної форми власності. Під тінізацію в 

такому випадку потрапляє як механізм прийняття рішень і 

обрання переможців конкурсів, так і непрозоре, часто 

неефективне використання бюджетно-фінансового ресурсу, а, 

відтак, приховування частини коштів з їх подальшим 

використанням у тіньовому секторі або легалізацією. 

Сектор державних закупівель вже давно перетворився в 

Україні на джерело корупції і незаконного збагачення, особливо 

для представників найбільшого бізнесу, які отримують доступ до 

особливо великих обсягів державного замовлення.  

В Україні запроваджено електронну систему публічних 

закупівель «ProZorro», яка прийшла на зміну паперовим 

держтендерам. Основана мета реформи полягає в суттєвому 

зниженні корупції під час закупівель за публічні кошти, 

досягненні максимальної ефективності та економії. Головний 

принцип цієї системи – «всі бачать все», а цілі стосуються 

забезпечення прозорості державних закупівель, неприпустимості 

дискримінації та об’єктивного оцінювання тендерних заявок, 

простоти і легкості застосування процедур, переходу на 
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електронний документообіг, повної звітності і аналізу всіх 

державних закупівель.  

Проте, система державних закупівель в Україні все ще 

недосконала, адже, до прикладу, одним з найбільших її недоліків 

залишається корупційна складова, коли переможець тендеру 

може поступатися своїм місцем іншому суб’єкту 

господарювання. Вимогою є й те, що суб’єкти господарювання, 

які беруть участь у тендері, повинні мати хорошу репутацію та 

позитивні результати роботи, які неможливо прослідкувати через 

систему ProZorro. Існують і інші недоліки. 

Систему державних закупівель в цілях детінізації 

економічних відносин потрібно й надалі удосконалювати, у т. ч. 

на законодавчому рівні в напрямі чіткої ідентифікації замовників, 

для яких постачається продукція (товари, роботи, послуги), а 

також узгодження співпраці з контролюючими органами, 

унеможливлення участі в тендерах недобросовісних учасників (у 

т. ч. таких, що занижують ціну), визначення періоду подання 

учасниками пропозицій, недопущення зловживань замовниками 

шляхом виписування специфікацій під «своїх» конкретних 

виробників, здійснення закупівель стандартизованих товарів, які у 

більшій своїй кількості не розробляються за окремою 

специфікацією, а критерієм оцінки для яких виступає лише ціна.  

Четвертим напрямом, де вітчизняні суб’єкти великого 

бізнесу в значній мірі здійснюють тіньові операції, є 

приховування великих обсягів фінансового ресурсу через 

використання альтернативних банківських і платіжних систем. 

Такі системи поширені в так званому «золотому трикутнику» 

(Таїланд, Бірма, Лаос). Кошти проходять складний ланцюг осіб і 

взагалі не потрапляють до банківської системи, а, отже, їх не 

можливо відстежити, що дозволяє повністю приховати як 

напрями руху, так і обсяги тінізації фінансів. 

В цивілізованому світі для протидії застосуванню такого 

роду схем створена міжурядова організація ФАТФ – міжнародна 

група з протидії відмиванню брудних грошей, метою роботи якої є 

розвиток і впровадження на міжнародному рівні заходів і 

стандартів з боротьби щодо відмивання грошей. ФАТФ 

відслідковує процеси імплементації таких заходів, вивчає способи 
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і техніку відмивання грошей, розробляє превентивні та запобіжні 

заходи, сприяє загальносвітовій імплементації стандартів 

боротьби з відмиванням грошей. Виконуючи зазначені функції, 

ФАТФ плідно співпрацює з багатьма міжнародними 

організаціями, чия діяльність також спрямована на протидію 

відмиванню т. зв. «брудних» грошей. Україні слід використати 

можливості цієї організації в цілях виявлення і протидії такого 

роду злочинів. 

Вітчизняним профільним органам щодо протидії злочинам у 

сфері фінансування потрібно звернути особливу увагу і на 

протидію фіктивним операціям на ринку цінних паперів, адже це 

п’ятий суттєвий напрям тінізації економічних відносин 

вітчизняних суб’єктів великого бізнесу. 

Хоча, значна тінізація системи національного господарства 

України пов’язана з такими злочинами великих підприємств, як 

нелегальний імпорт, контрабанда та виробництво 

фальсифікованих товарів. Такі зловживання характерні і для 

суб’єктів середнього та малого бізнесу, втім масштаби діяльності 

в цих секторах значно вужчі і, відповідно, завдають менш 

негативного впливу. Саме великі суб’єкти господарювання мають, 

по-перше, великий фінансовий ресурс, який може вкладатися у 

тіньовий бізнес, та, по-друге, їх керівники мають налагоджені 

особистісні відносини з представниками державних 

контролюючих структур, що також дозволяє організувати 

нелегальний бізнес. 

Ефективна протидія нелегальному імпорту, виробництву та 

продажу фальсифікованих або товарів, що мають напівпрозоре 

походження, в значній мірі можлива шляхом розбудови в Україні 

незалежних недержавних організацій контролю за головними 

параметрами функціонування внутрішнього споживчого ринку. 

Це і організації захисту прав споживача, і представники 

легальних виробників, і асоціативні підприємницькі організації, і 

структури з перевірки та контролю якості і відповідності 

продукції, каналів її походження та поширення. Такого роду 

структури зможуть надавати об’єктивну інформацію як для 

учасників ринку, так і державних контролюючих структур, у т. ч. 

з реалізації політики системної детінізації економічних відносин. 
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Звернімо увагу й на те, що значний обсяг тіньової економіки 

України знаходиться на ринку праці та у сфері зайнятості і її 

оплати. Більше того, він чинить негативний вплив на якість 

життя і доходи вітчизняного населення, а, відтак, соціально 

вразливий і значимий. Відтак, актуальним і своєчасним є 

обґрунтування пропозицій з детінізації ринку праці України. 

 

 

3.3 Інституційний механізм та чинники детінізації ринку 

праці 

 

Як встановлено за результатами аналітичної частини 

дослідження, в Україні системною і комплексною залишається 

проблема тінізації ринку праці. Більше того, негативні її наслідки 

особливо відчутні для системи національного господарства 

України, адже призводять до: 

- приховування значної частини фонду оплати праці та 

недопоступлення до центрального і місцевих бюджетів великих 

обсягів фінансового ресурсу; 

- спотворення даних про реальний стан попиту і пропозиції 

на ринку праці, чисельності зайнятих і безробітних, 

унеможливлення обліку стану формування та використання 

інтелектуально-кадрового забезпечення економіки; 

- зниження мотивації до праці, а, відтак, критичного спаду 

(в порівнянні з економічно розвиненими державами) 

продуктивності праці в реальному секторі економіки; 

- погіршення передумов соціальної захищеності та безпеки 

працюючого населення, особливо в довгостроковій перспективі; 

- ускладнення відносин між працівниками та 

роботодавцями, а також значного зниження потенціалу 

функціонування інфраструктури одного з найбільших сегментів 

внутрішнього ринку – ринку праці і т. д. 

Відомими та істотними залишаються й негативні наслідки 

тінізації вітчизняного ринку праці й в контексті належного 

соціального розвитку нашої держави. За різними оцінками 

близько 5,0 млн осіб (близько 12,0 % загальної чисельності 

населення та 25,0 % зайнятого населення) працюють без повної 
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чи часткової зайнятості, а понад 60,0 % – з частковою виплатою 

заробітної плати «в конвертах».  

Звернімо увагу на те, що протидіяти іллегалізації 

економічних відносин на ринку праці України необхідно з 

використанням політики, базовими принципами якої є 

системність і комплексність. Більше того, ідентифікація всіх 

напрямів та форм тінізації економічних відносин на ринку праці є 

невід’ємним початковим етапом виваженої державної політики, 

що претендує на ефективність. Такий висновок обґрунтовується 

охопленням проявами тінізації всіх без виключення елементів 

вітчизняного ринку праці (рис. 3.7). 

Це передусім базові елементи будь-якого ринку – 

пропозиція та попит. Органам державного управління потрібно 

реалізувати інструменти, зорієнтовані на перехід значної частини 

населення, що займається господарською діяльністю, надаючи 

різного роду послуги та виконуючи роботи без легалізації такої 

зайнятості, фіксації відповідного доходу та сплати податкових 

платежів і зборів, у сектор т. зв. «білої» економіки. 

Причому, тут значно більш дієвими є засоби стимулюючого, 

а не змушувального характеру. Втім, на разі, контрагентами в 

таких відносинах виступають не лише населення та 

домогосподарства, а й юридичні особи – суб’єкти 

господарювання, що особливо негативно для збалансованого 

функціонування і розвитку системи національного господарства. 

В Україні набула також поширення практика, коли 

роботодавці надають перевагу «трудовим відносинам» з особами, 

які оформлені як фізичні особи – суб’єкти підприємницької 

діяльності, на противагу класичній зайнятості з формуванням 

штату найманих працівників. Головним мотивом для таких 

рішень є менші витрати на утримання персоналу, адже 

роботодавець не витрачається на соціальні відрахування, 

пов’язані з нарахуваннями і утриманнями із заробітної плати, а 

також за взаємною згодою сторін т. зв. «працівник» бере на себе 

витрати з обслуговування фінансових платежів (єдиний податок, 

соціальний внесок і т. д.) власного ж приватного підприємця. 
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Рис. 3.7. Система напрямів та форм тінізації економічних відносин за 

елементами ринку праці України 

 

Перевагами для обох сторін також є «вільність» і 

незалежність у відносинах, можливість мати зайнятість в 

декількох місцях одночасно (а не максимум 1,5 ставки як це 

передбачено вітчизняним трудовим законодавством), а також в 

 реалізація необліковуваних 

підрядних робіт населенням 

(окремими фахівцями) для 

суб’єктів господарювання; 

 заміна зайнятості і 

трудових відносин 

господарсько-комерційними; 

 надання необліковуваних 

споживчих послуг населенню 

та домогосподарствам; 

 віртуальна зайнятість з 

використання глобальних 

мереж 

Прихована/фіктивна 

пропозиція робочої сили 

 зовнішня трудова міграція; 

 внутрішня трудова міграція; 

 міжрегіональна трудова 

міграція; 

 фіктивна зайнятість та 

оплата праці осіб, відсутніх в 

країні; 

 здійснення переказів для 

переміщення коштів за 

кордон 

Нелегальна та неофіційна 

трудова міграція 

 фіктивне працевлаштування 

для списування витрат 

суб’єктів бізнесу; 

 зайнятість в тіньових та 

кримінальних структурах; 

 укладання контрактів на 

вико-нання наперед 

виконаних робіт; 

 псевдозалучення фахівців 

для отримання професійних, 

ділових, науково-дослідних 

та інформаційно-

консалтингових послуг 

Тіньовий/фіктивний попит 

на робочу силу 

 формування фонду оплати 

праці за рахунок конвертації 

частини доходу; 

 взаємні послуги 

контрагентів для 

переведення витрат праці у 

матеріальні витрати; 

 скорочення робочого дня та 

активне використання 

додаткових відпусток 

Іллегальне заміщення 

зайнятості 

 виплата 

необліковуваної 

заробітної 

плати; 

 часткова 

оплата праці в 

«конвертах»; 

 застосування 

бартерних форм 

розрахунків за 

зайнятість; 

 заміна оплати 

праці участю в 

капіталі та 

активах; 

 примусова 

неоплачувана 

зайнятість 

Деформація кон’юнктури 

та тінізація «продукту» 

ринку 

Трансакційні 

витрати 

тіньової праці 

Викривлена 

зайнятість 

 неповна 

зайнятість; 

 надлишкова 

зайнятість; 

 необлікову-

вана 

зайнятість; 

 неформальна 

зайнятість; 

 фіктивна 

зайнятість; 

 кримінальна 

зайнятість; 

 самозай-

нятість у 

підсобному 

домашньому 

господарстві 

 неефективне та непрозоре використання коштів державних програм 

розвитку ринку праці; 

 необґрунтоване та нераціональне використання коштів фондів соціального 

та пенсійного страхування; 

 нецільове використання фінансового ресурсу та фондів зайнятості; 

 тіньові оборудки з-поміж суб’єктів інфраструктури ринку праці; 

 приховування реального стану справ з умов праці, її безпеки та охорони 

колективними суб’єктами ринку праці 

Екстерналії регулювання та функціонування інфраструктури ринку 
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повній мірі оплачувати увесь розмір винагороди за працю (адже 

він не залежить від розміру соціальних зобов’язань) і, таким 

чином, забезпечується прихована зайнятість. 

Потрібно визнати, що охарактеризовані відносини не 

суперечать законодавству України і відповідні особи не можуть 

притягуватися до відповідальності як винні за іллегалізацію 

економічних чи трудових відносин. Втім, з економічної точки 

зору таку ситуацію можна в повній мірі трактувати як тіньову. 

Підставами для такого висновку є, до прикладу, викривлення 

статистичних даних відносно як реальної зайнятості населення, 

так і чисельності і обсягів діяльності суб’єктів малого бізнесу в 

Україні. Крім того, це негативно позначається і на доходах 

Пенсійного фонду України, а також фінансових можливостях 

фондів соціального страхування, центрів зайнятості, держава 

усувається від надання соціальних гарантій і соціального захисту 

таких працівників, формування їх подальшого пенсійного 

забезпечення тощо. 

Не менші негативні наслідки як для ринку праці, так і 

системи національного господарства України в цілому має й 

тіньовий та фіктивний попит на робочу силу. В нашій державі 

поширеною є практика, коли роботодавці утримують у своєму 

штаті працівників, які реально не зайняті і не працюють на цьому 

підприємстві, але числяться в штаті і отримують заробітну плату. 

Таке співробітництво є вигідним як для працівників (перебування 

на престижній посаді, накопичення трудового стажу, отримання 

низки преференцій (до прикладу, виключення зі списку 

військовозобов’язаних), надання підтвердження перебування в 

країні, ін.), так і роботодавців (збільшення валових витрат, 

формування фонду додаткової оплати праці чи преміювання 

інших працівників, отримання податкових або економічних 

преференцій за створення робочих місць, забезпечення зайнятості 

специфічних категорій працівників).  

Хоча масштаби таких зловживань невеликі, а пов’язані з 

ними ризики і загрози безпеці національного господарства 

України – незначні, суб’єктам системної державної політики 

протидії тінізації економіки необхідно реалізувати низку заходів, 

зорієнтованих на усунення або принаймні значне скорочення 
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чисельності таких випадків. Такого роду злочини особливо 

загрозливі в секторі державних установ і організацій. 

Для України все ще характерними є часті випадки тіньового 

або фіктивного попиту на робочу силу в тіньових та 

кримінальних структурах. В умовах все більше трудодефіцитної 

кон’юнктури ринку праці, зменшення чисельності вільних 

робочих місць і вакансій, а також активізації після початку АТО 

та масових заворушень злочинних груп, значно зросла 

пропозиція праці на суб’єктах господарювання (офіційно 

зареєстрованих та повністю нелегальних), що займаються 

економічними та фізичними злочинами. З такого роду 

структурами слід боротися особливо активно із залученням 

структур МВС, СБУ, прокуратури, спецслужб тощо. 

Окремим сегментом тінізації попиту на робочу силу, який 

завдає істотних негативних наслідків для соціально-економічної 

системи України, є укладання контрактів на виконання вже 

готових проектів, а також псевдозалучення фахівців для 

отримання низки робіт (послуг). Такі злочини здебільшого 

характерні для організацій, установ, які мають бюджетне 

(суспільне, грантове тощо) фінансування і менш поширені для 

суб’єктів, які оперують приватним капіталом. 

Особливого поширення така форма тінізації набула в 

органах виконавчої влади, а також при відомчих структурах 

міністерств, різного роду науково-дослідних та обслуговуючих 

органи державної влади структурах. Йдеться, наприклад, про 

розробку державних стратегій і програм розвитку, нормативно-

правових актів, різного роду методик тощо. Іншими словами 

державні структури укладають контракти з виконавцями на 

виконання таких робіт вже маючи при цьому готові рішення або 

розробляючи їх власноруч. Кошти за виконані роботи (надані 

послуги) виплачуються виконавцю, який залишає в себе лише 

незначну частину з них, повертаючи 80,0-90,0 % заробітку назад 

замовнику. Масштаби таких оборудок в нашій держави 

надзвичайно великі. Звідси, в т. ч., й неякісне державне 

управління, дублювання з року в рік цільових орієнтирів 

стратегій та програм, які ніколи не будуть досягнутими, 

відсутність відповідальності та за таку політику тощо. 
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Викорінити такі зловживання можливо, але для цього слід 

обмежити обсяги фінансування таких послуг, здійснюючи їх 

безпосередньо держслужбовцями за отримувану ним заробітну 

платню, створити прозору систему надання робіт у підряд, а 

також сформувати «запобіжники» контролю (бажано – суспільно-

громадського) якості наданих послуг. 

Приховані та фіктивні пропозиція і попит на вітчизняному 

ринку праці призвели до виокремлення нових цілісних сегментів 

тінізації зайнятості та робочих місць в Україні. Це, як відомо, 

нелегальна та неофіційна трудова міграція, а також іллегальне 

заміщення зайнятості. На жаль, масштаби як зареєстрованої, так і 

неофіційної зовнішньої і внутрішньої трудової міграції в нашій 

державі надзвичайно високі, що призводить до втрат 

інтелектуального капіталу, фахівців високого рівня кваліфікації, 

прогалин в підготовці кадрів у межах окремих професій та 

спеціалізацій. 

Але проблема в тому, що попри нелегальну і неофіційну 

трудову міграцію починають все активніше розвиватися супутні з 

ними злочини та дії, які мають характерні ознаки тінізації 

економічних відносин. Це і фіктивна зайнятість та оплата праці 

відсутніх в країні працівників, і здійснення переказів 

необліковуваних сум готівки, переміщення коштів з України за 

кордон та ін. Відтак, владним структурам слід вже зараз 

реалізувати низку заходів з детінізації трудової міграції українців 

та отримуваних ними заробітків, аби у перспективі не допустити 

ще більших масштабів тінізації у цій сфері та розвитку нових її 

форм і проявів. 

Органам влади в межах реалізації системної і комплексної 

політики детінізації економічних відносин в Україні потрібно 

прийняти і довести до якісного виконання низку рішень, 

орієнтованих на протидію іллегальному заміщенню зайнятості. 

Йдеться, до прикладу, про такі оборудки, як формування фонду 

оплати праці за рахунок конвертації частини доходу, тобто 

суб’єкт господарювання для ухилення від соціальних внесків 

через конвертаційні центри або афільовані суб’єкти бізнесу 

відмиває певну суму коштів, яка в подальшому виплачується 

працівникам у вигляді оплати за працю; взаємні послуги 
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контрагентів для переведення витрат праці у матеріальні витрати, 

таким чином, підприємству вигідніше збільшити статтю 

матеріальних витрат, а ніж оплати праці, адже остання підлягає 

оподаткуванню; скорочення робочого дня та активне 

використання додаткових відпусток для примусового зменшення 

фонду робочого часу персоналу, за рахунок чого скорочується 

фонд оплати праці персоналу (або, принаймні, його легальна 

частина та нарахування на неї). 

Так зване іллегальне заміщення зайнятості призводить до 

особливо складних деформацій та диспропорцій в системі 

соціально-трудових відносин, зрощування їх тіньового, сірого та 

легального сегментів, зародження вкрай складних форм тінізації, 

а, відтак, потребує активізації державної політики щодо його 

протидії. 

Потрібно наголосити, що масштабна тінізація характерна й 

для головного елемента ринку праці України – його кон’юнктури. 

Підтвердженням та одночасно наслідком деформації та тінізації 

кон’юнктури ринку праці стали значні трансакційні витрати 

тіньової зайнятості та її викривлення. Результатами чисельних 

досліджень підтверджено наявність в нашій державі таких 

випадків, як виплата необліковуваної заробітної плати, часткова 

тінізація оплати праці та зарплати «в конвертах», застосування 

бартерних форм (коли підприємство розраховується перед 

працівником власною продукцією чи послугами) розрахунків за 

зайнятість, заміни оплати праці участю працівника в капіталі чи 

активах суб’єкта господарювання (коли за певні обсяги робіт 

працівник отримує частку в нерухомому або рухомому майні, 

фінансових та інших активах підприємства) та навіть примусова 

неоплачувана зайнятість. Визріла необхідність здійснення більш 

ефективних державницьких заходів, зорієнтованих на протидію 

цих форм тінізації. Наслідками цього стануть збільшення 

надходжень до бюджетів усіх рівнів, краща матеріальна 

мотивація праці, вищий рівень соціальної захищеності 

працюючих. 

Окрім оплати праці, негайного вирішення потребують і 

проблеми зайнятості. Для нашої держави в значних обсягах і 

масштабах характерні практично всі види та типи зловживань в 
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цій сфері, а саме – неповна (коли роботодавець обліковує та 

оплачує лише частину фонду робочого часу, а змушує працювати 

повний, а то й понад нормований робочий день), надлишкова 

(коли звітуються про більші обсяги зайнятості, а ніж є насправді), 

необліковувана, неформальна, фіктивна, самозайнятість та навіть 

кримінальна зайнятість. Це змушує органи влади застосовувати 

більш ефективні засоби обліку зайнятості, нормування робочих 

місць і реалізації належної внутрішньої соціально відповідальної 

поведінки. 

Масштаби проблеми тінізації вітчизняного ринку праці на 

стільки значні, що доводиться вести мову й про екстерналії в 

системі його регулювання, а також функціонування 

інфраструктури. Ці інституційні елементи замість підтримки і 

забезпечення структурно збалансованого розвитку важливого 

сегменту внутрішнього ринку навпаки підсилюють тенденції до 

його тінізації. Йдеться, до прикладу, про чисельні прояви 

непрозорого і неефективного використання бюджетних коштів, 

які скеровуються на програми підтримки зайнятості. Цей 

інструмент потрібно суттєво допрацьовувати, адже видача коштів 

на розробку і реалізацію бізнес-планів, а також допомогу з 

безробіття жодним чином не корелює з покращенням показників 

зайнятості в Україні. 

Аналогічна ситуація спостерігається і потребує вирішення із 

формуванням та використанням коштів фондів соціального та 

пенсійного страхування, фінансового ресурсу фондів зайнятості, 

державних і місцевих стратегій, програм та проектів розвитку 

ринку праці та соціальної сфери держави. 

В Україні майже не дієздатним та в значній мірі формальним 

є інститут профспілки. Натомість, світовий досвід свідчить, що 

це не лише потужний інструмент покращення соціально-

трудових відносин, але й інституція, діяльність якої здатна 

позитивно позначитися на легалізації економічних та трудових 

відносин на ринку праці. 

Необхідним також є й удосконалення інфраструктури 

вітчизняного ринку праці, особливо створення та розвиток 

діяльності тих суб’єктів, які здатні протидіяти елементам, які 

підсилюють процеси тінізації і криміналізації. Йдеться про 
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організації, які сприяють нелегальній трудовій міграції, 

формуванню кадрового потенціалу кримінальних та злочинних 

структур, забезпечують фіктивну зайнятість та конвертацію 

оплати праці тощо. Необхідним є й підвищення ефективності 

діяльності правоохоронних органів з виявлення, протидії і 

притягнення до відповідальності осіб, що реалізують різного 

роду тіньові оборудки з-поміж суб’єктів інфраструктури ринку 

праці. 

Узагальнюючи наведене, доречно констатувати, що 

державна політика з детінізації економічних відносин на ринку 

праці, яка претендує на системність та ефективність, має 

здійснюватися з одночасним впливом на покращення всіх його 

ключових елементів. Відтак, її інструменти та засоби видається 

доцільним ідентифікувати за такими напрямами: (1) легалізація 

та усунення фіктивної зайнятості, зниження рівня трудової 

міграції (особливо її нелегальної частини); (2) забезпечення 

прозорого попиту на робочу силу; (3) детінізація і забезпечення 

повної продуктивної зайнятості; (4) підвищення рівня прозорості 

та легальності оплати праці; (5) формування інфраструктури 

детінізації ринку праці (рис. 3.8). 

Наголосимо на тому, що в більшості аспектах детінізація 

відносин у трудовій сфері об’єктивно пов’язана з загальною 

ефективністю державної політики на ринку праці та у частині 

регулювання соціально-трудових відносин, підготовки і 

перепідготовки кадрів, створення конкурентоспроможних 

робочих місць. Адже будь-які адміністративні обмеження і 

тотальний контроль не спроможні в односторонньому порядку 

забезпечити повну легальну зайнятість, оплату праці і 

становлення більшості інших головних параметрів і 

характеристик функціонування внутрішнього ринку праці.  

Тут потрібна комплексна політика, спрямована на 

покращення важливих характеристик середовища відносин 

суб’єктів попиту та пропозиції, що під дією різного роду 

економічних стимулів та мотивів формує раціональну 

кон’юнктуру ринку і визначає вірні орієнтири подальшого його 

якісного і структурно збалансованого розвитку. 
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Рис. 3.8. Пріоритети та засоби системної детінізації ринку праці в 

Україні 
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нерозвиненість і реформованість внутрішнього ринку праці, 

істотні обсяги галузевого та регіонального безробіття, 

загострення проблеми зайнятості незайнятих громадян, що 

фізично та психічно здорові і мають бажання працювати, 

недосконалість, а в значній мірі і відсутність реальної державної 

підтримки ділової активності населення та розвитку малого 

приватного підприємництва і самозайнятості населення, 

відсутність яскраво виражених передумов для збільшення 

пропозиції трудових ресурсів високого рівня професійно-

кваліфікаційної підготовки (особливо робітничих професій). 

Щодо останнього, то це доволі гостра проблема, яка 

посилилася в Україні в останні роки і в значній мірі загрожує 

економічній безпеці держави через втрату цілісних сегментів 

інтелектуально-кадрового забезпечення, які відновити в 

подальшій перспективі буде не так просто і на це піде доволі 

тривалий період часу. Ця проблема, в т. ч., як підсилює, так і 

породжена тінізацією економічних відносин на ринку праці 

нашої держави. Так, не зважаючи на активізацію розвитку ринку 

праці в роки економічного піднесення, в Україні так і не 

відбулося відчутних змін в структурі підготовки фахівців за 

ліцензованими спеціальностями; спостерігається зменшення 

попиту на кваліфікованих фахівців та зростання потреби у 

низькокваліфікованій праці, що призводить до трудодефіцитної 

кон’юнктури в окремих видах економічної діяльності; 

характерними є тенденції до зростання частки фахівців з повною 

або незакінченою вищою освітою. 

Для усунення цих недоліків в Україні визріла необхідність 

підвищення ефективності державної політики у сфері активізації 

розвитку малого легального підприємництва, здатного замінити 

необліковувану зайнятість та неофіційне підприємництво 

самозайнятих осіб. Але для цього органам влади потрібно надати 

реальні стимули і гарантії населенню. Йдеться про мінімальний 

рівень оподаткування такої зайнятості або, взагалі, його повну 

відсутність, оскільки виведення з тіні значного пласту 

необліковуваних операцій забезпечить для держави значно 

більший соціально-економічний ефект, ніж, до прикладу, 

отримані податки з суб’єктів мікробізнесу. 
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Серед пріоритетів державної політики потрібно також 

виокремити інституціалізацію розвитку ринку праці та 

зменшення обсягів нерегламентованої зайнятості, кількості 

створених неформальних робочих місць. Досягнення цього 

завдання пов’язане з впровадженням в Україні зарубіжного 

досвіду, коли надаються спеціальні державні субсидії (у вигляді 

певного відсотку від обсягу оплати праці на чітко визначений 

термін часу) на заробітну плату працевлаштованим молодим 

особам або іншим специфічним категоріям зайнятих; коли 

використовується практика квотування робочих місць для 

неконкурентоспроможних категорій персоналу. 

В рамках інституціалізації розвитку вітчизняного ринку 

праці важливо передбачити і реалізувати заходи з легалізації 

неформальних робочих місць, чому сприятиме зниження витрато 

місткості при найманні та звільненні працівників, запровадження 

т. зв. «соціальних контрактів», а також нових форм нетипової 

зайнятості (як-от лізинг робочої сили та інші гнучкі форми 

зайнятості). 

До інструментів детінізації пропозиції робочої сили варто 

також віднести підвищення ефективності та забезпечення 

прозорості функціонування мікроринків праці. Йдеться про 

об’єднання зусиль представників регіональної та місцевої влади, 

громадських асоціативних структур, об’єднань підприємців 

навколо створення нових легальних робочих місць для молоді, 

розвитку інституційної та інформаційної підтримки молодіжного 

підприємництва, покращення освітньої та соціально-

психологічної підтримки активної молоді, покращення 

кваліфікації персоналу суб’єктів малого бізнесу. 

Окремі не менш значні ресурси слід спрямувати на 

подолання іншої критично гострої для національної безпеки 

України проблеми – великих обсягів нелегальної трудової 

міграції вітчизняного населення. Стратегічна мета державної 

політики тут має стосуватися двох аспектів – детінізації цих 

процесів, а також збереження власного населення, формування 

потужного внутрішнього інтелектуально-кадрового забезпечення 

системи національного господарства. 

Важливо зауважити, що більша частка саме нелегальної 
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зовнішньої трудової міграції складається з осіб, які проживають в 

малих містах, районах, в сільських поселеннях та є менш 

економічно забезпеченими і захищеними. Власне, потреба у 

фінансуванні функціонування і розвитку своїх родин і змушує 

шукати місця праці закордоном. Відтак, профільним органам 

державного управління доцільно врахувати цей аспект і 

активізувати роботу з протидії трудовій міграції саме на 

прикордонних територіях держави, в районних центрах і малих 

містах. 

Для цього передусім слід здійснити удосконалення 

нормативно-правового та організаційно-економічного 

забезпечення регулювання трудової міграції та її заміщення 

зайнятістю на місцях. На зазначених територіях важливо 

створити і підтримувати діяльність спеціалізованих агенцій з 

працевлаштування, розвитку співпраці вітчизняних і зарубіжних 

організацій роботодавців у сфері зайнятості, формування, 

підготовки і розвитку професійно-кадрового забезпечення. 

Все більше актуалізується потреба у виділенні фінансового 

ресурсу для розробки і реалізації національної, регіональних та 

місцевих програм повернення та інтеграції вітчизняних трудових 

мігрантів, де належне місце буде відведено створенню 

консультаційних центрів при дипломатичних представництвах 

України для надання інформаційно-консультаційних послуг і 

юридичної допомоги, правовому захисту і соціальним гарантіям 

осіб, які повертатимуться на батьківщину, захисту інтересів 

наших громадян при вирішенні конфліктів із зарубіжними 

роботодавцями. 

Відносно детінізації та забезпечення прозорості попиту на 

робочу силу, то в цілях протидії практиці утримування 

суб’єктами господарювання в своїх штатах фіктивних 

працівників необхідне удосконалення та підвищення 

ефективності діяльності структур, які відповідальні за розкриття 

відповідного роду злочинів. Цього об’єктивно важко досягнути 

допоки не буде налагоджено інформаційної та організаційної 

координації діяльності та єдиних оперативних даних, якими 

користуються державні фіскальна та митна служби, міністерства 

закордонних справ та соціальної політики, їх підвідомчі 
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структури. В таких цілях в економічно розвинених державах 

світу використовуються єдині електронні інформаційні системи, 

які об’єктивно унеможливлюють, до прикладу, подвійну 

зайнятість чи відсутність особи в державі з одночасною повною 

зайнятістю і т. д. 

Зрозумілим є й інше. Якщо в державі буде створено 

достатню кількість якісних і конкурентоспроможних робочих 

місць, то відпаде й мотивація до фіктивної зайнятості і тіньової 

пропозиції праці. Відповідно, особливо на регіональному та 

місцевому рівні в межах стратегій та програм соціально-

економічного розвитку територій, слід в більшій мірі спрямувати 

фінансово-економічний та організаційний ресурс на 

стимулювання диверсифікації розвитку видів економічної 

діяльності, зокрема тих, які мають високий потенціал 

ресурсозабезпеченості, конкурентоспроможності та ролі в 

соціально-економічному зростанні.  

В нашій державі вже давно визріла необхідність відходу від 

бюджетної підтримки т. зв. «м’яких» проектів, результатом 

реалізації яких здебільшого є лише якісні показники, до 

фінансування за кошт держави та місцевих громад виключно 

проектів, які передбачають створених нових ефективних 

суб’єктів господарювання, нових робочих місць, капіталізацію 

бізнесу та активів регіонально-галузевих комплексів. 

Зауважимо, що великий потенціал розвитку вітчизняного 

підприємництва криється в підтримці і стимулюванні розвитку 

малого і середнього підприємництва в не аграрних видах бізнесу 

на сільських та віддалених територіях, стимулюванні розвитку 

туризму та його інфраструктури, створення спеціалізованих 

ринків для пропонування і офіційного продажу товарів, 

виготовлених малими сільськогосподарськими підприємствами, 

дрібними фермерами, домашніми підсобними господарствами та 

приватними агропромисловими підприємствами.  

Важливим напрямом детінізації та протидії фіктивному 

попиту на робочу силу потрібно вважати також і формування 

системи адміністративного та інформаційно-комунікаційного 

середовища попиту на неї. Для цього необхідними є підготовка та 

впровадження проектів (у т. ч. шляхом державного та державно-
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приватного замовлення) з підготовки кваліфікованих робітничих 

кадрів, причому на засадах ретельного планування і 

прогнозування розвитку ситуації з перспективних потреб ринку 

праці у фахівцях різного роду кваліфікації, організація роботи 

тренінгово-консультаційних центрів на базі науково-дослідних та 

освітніх структур для навчання і підвищення кваліфікації кадрів 

для суб’єктів бізнесу з найбільш перспективних відносно 

конкурентоспроможності регіональних економік видів 

економічної діяльності. 

Нетрадиційним, але доволі перспективним і ефективним, 

може стати запровадження в Україні т. зв. інституту «амністії 

зайнятості» для нелегальних мігрантів і фіктивно зайнятих осіб. 

Підставою для такого висновку є критично великі обсяги тіньової 

та фіктивної зайнятості. Відповідно, змінити ситуацію шляхом її 

протидії вже стало складніше, аніж повернути назад певні обсяги 

входження в проблемну зону.  

Суть пропонованого інструменту зводиться до одноразової 

можливості для осіб, які певний період часу перебували на 

незареєстрованій зайнятості за кордоном, або лише числилися в 

штаті суб’єктів господарювання, реально не перебуваючи на 

робочому місці, здійснювали правопорушення аналогічного 

характеру, засвідчити перед державою такий факт і отримати 

можливість офіційної фіксації відповідної зайнятості у трудовій 

книжці та легалізації отриманого заробітку (без сплати 

податкових платежів і штрафних санкцій). Така управлінська 

інновація послугувала б якісному зниженню рівня тіньового та 

фіктивного попиту на робочу силу в Україні. 

Ще більше зусиль органам влади слід приділити детінізації 

зайнятості. Карально-контролюючих заходів тут буде 

недостатньо і до вирішення цієї проблеми потрібно підходити 

виважено та комплексно. Як свідчить європейська практика, 

ефективною в таких цілях є модернізація системи соціально-

трудових відносин на основі становлення, поширення і розвитку 

соціального діалогу у формі тристороннього інституту 

погодження головних параметрів економічної і соціальної 

політики, умов праці та рівня її оплати. Соціальний діалог є 

інструментом висловлення, зближення і узгодження інтересів 
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держави, роботодавців та працівників відносно формування 

сприятливого соціально-трудового середовища, ефективної 

системи соціально-трудових відносин, зростання повної 

легальної зайнятості та покращення якості трудового життя. 

Значний пласт проблем у вітчизняній аналізованій сфері 

криється в тому, що об’єктивно різняться можливості 

роботодавців, до прикладу, у великих містах та на сільських і 

віддалених територіях. Відтак, керівники підприємств для 

оптимізації поточних витрат і забезпечення окупності бізнесу 

часто зловживають з питаннями зайнятості, оформляючи 

працівника на неповний робочий день. Одним із способів 

вирішення цієї проблеми є запровадження диверсифікованого 

підходу до нормування часу та обсягів зайнятості за видами 

економічної діяльності та територіями (у відповідності до стану 

їх соціально-економічного розвитку). Це дозволило б 

роботодавцям дещо вільніше оперувати робочим часом, а реальні 

обсяги зайнятості відповідали б декларованим. 

Євроінтеграційні прагнення нашої держави також можна з 

достатньо великим успіхом доєднати до ефективної політики 

детінізації вітчизняної зайнятості. Для цього потрібно узгодити 

інституціональні засади легалізації праці з директивами ЄС, 

включно з створенням соціальних інституцій з легалізації 

зайнятості, а також активізацією інформаційно-роз’ясню-вальної 

роботи з детінізації праці. 

Беззаперечно, найскладнішою проблемою в частині 

детінізації ринку праці України є легалізація оплати праці. 

Відомо, що головною перешкодою реалізації цього завдання є 

високий податковий тиск на роботодавців та працівників. Але 

парадокс в тому, що в складних соціально-економічних умовах, 

які триватимуть ще не визначений період часу, держава не може 

собі дозволити його зниження. Ба більше, не факт, що певне 

зниження податкового тиску у цій сфері забезпечить адекватну 

детінізацію оплати праці. Відтак, мова може йти виключно про 

системну і комплексну політику в цій сфері. 

Видається найбільш доречним підійти до вирішення питання 

легалізації оплати праці передусім шляхом розширення переліку 

стимулів та мотиваторів (для роботодавців і для працівників) для 
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переходу до легальної і прозорої оплати праці. Такими можуть 

бути надання податкових преференцій суб’єктам з оплатою праці 

вищою за середньогалузеву та при створенні нових робочих 

місць; перехід до змішаної (державної та недержавної) системи 

пенсійного забезпечення (в цілях зниження рівня податкового 

навантаження на оплату праці та надання можливості працівнику 

самостійно обирати державну чи альтернативну форму 

формування свого пенсійного забезпечення); підвищення 

мінімальних соціальних стандартів по мірі розвитку економіки 

(що розширюватиме загальнодержавний фонд оплати праці і 

відповідну мінімальну податкову суму); поетапне зниження рівня 

податкового навантаження на оплату праці (рис. 3.9). 

Запровадження цих та інших стимулів, беззаперечно, 

покращить мотиваційне поле для легалізації оплати праці і 

частина суб’єктів бізнесу та працівників прислухаються до 

відповідних змін. Водночас, за будь-якої ситуації завжди 

знайдуться керівники підприємств, які попри будь-які стимули 

намагатимуться обійти податкові витрати. Відповідно, при 

розширенні пільг доцільно одночасно й посилити систему 

контролю за ухиленням від оподаткування. Інструментами тут 

можуть стати впровадження системи електронного декларування 

(суб’єктами господарювання) зайнятості та заробітних плат 

(спостереження за якими свідчитиме про відповідність динаміки 

зміни фінансових результатів суб’єктів господарювання 

тенденціям в оплаті праці та середній заробітній платі); 

створення електронних реєстрів та т. зв. «історій» обліку 

зайнятих (для виявлення подвійної зайнятості, порушень при 

дотриманні норм праці та її оплати); удосконалення системи 

статистичного спостереження за оплатою праці (йдеться про 

впровадження практики отримання статистичної інформації про 

умови зайнятості і оплати праці не від суб’єктів господарювання, 

а від працівників); виведення оплати праці з підприємницького 

доходу (що змусить фізичних осіб – підприємців також 

нараховувати собі заробітну плату, чого зараз немає). 
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Рис. 3.9. Напрями державної політики комплексної детінізації оплати 

праці в Україні 

 

Впровадження цих заходів здатне посилити контроль за 

легальністю і повнотою оплати праці. Але державного контролю, 

як правило, недостатньо і важливим є розвиток недержавної 

альтернативної інфраструктури ринку праці, елементи якої також 

виконували б важливі функції в аналізованій сфері. Йдеться про 

створення громадських центрів з підтримки зайнятих; реалізацію 

програм співпраці державних та громадських елементів 

інфраструктури ринку праці; підтримка розбудови недержавної 

Комплексна протидія 

тінізації оплати праці, 

забезпечення підвищення її 

рівня і покращення 

структурних характеристик 

 надання податкових преференцій 

суб’єктам з оплатою праці вищою за 

середньогалузеву та при створенні 

нових робочих місць; 

 перехід до змішаної (державної та 

недержавної) системи пенсійного 

забезпечення; 

 підвищення мінімальних 

соціальних стандартів по мірі 

розвитку економіки; 

 поетапне зниження рівня 

податкового навантаження на оплату 

праці 

Формування мотивів і 

стимулів до іллегалізації 

оплати праці 

Розвиток інфраструктури 

легалізації оплати праці 

 створення громадських центрів 

з підтримки зайнятих; 

 реалізація програм співпраці 

державних та громадських 

елементів інфраструктури ринку 

праці; 

 підтримка розбудови 

недержавної інфраструктури 

пенсійного та страхового 

забезпечення; 

 відновлення можливостей 

суб’єктів соціального діалогу та 

колективно-договірного 

регулювання ринку праці 

Підсилення дії 

неформальних чинників 
легальної зайнятості та 

оплати праці 

 активна рекламна кампанія з 

популяризації переваг прозорої 

зайнятості і оплати праці; 

 підтримка соціально 

відповідальних суб’єктів бізнесу; 

 грантова підтримка програм та 

проектів з формування 

середовища несприйняття 

тіньової зайнятості і оплати праці; 

 залучення міжнародних 

організацій для активної 

пропаганди легальної зайнятості і 

оплати праці 

Посилення контролю за 

проявами тінізації оплати праці 

 впровадження системи 

електронного декларування 

(суб’єктами господарювання) 

зайнятості та заробітних плат; 

 створення електронних реєстрів 

(та історій) обліку зайнятих; 

 удосконалення системи 

статистичного спостереження за 

оплатою праці; 

 виведення оплати праці з 

підприємницького доходу 
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інфраструктури пенсійного та страхового забезпечення; 

відновлення можливостей суб’єктів соціального діалогу та 

колективно-договірного регулювання ринку праці в Україні.  

Варто додати, що логічним четвертим елементом державної 

політики детінізації оплати праці в Україні має стати підсилення 

дії неформальних чинників легальної зайнятості і оплати праці, 

тобто відповідного суспільно-ментального середовища. Тут 

доречними мали б стати активна рекламна кампанія з 

популяризації переваг прозорої зайнятості і оплати праці; 

підтримка соціально відповідальних суб’єктів бізнесу (зокрема з 

високим рівнем внутрішньої відповідальності у сфері соціально-

трудових відносин); бюджетно-грантова підтримка програм та 

проектів з формування середовища несприйняття тіньової 

зайнятості і оплати праці; залучення міжнародних організацій для 

активної пропаганди легальної зайнятості і оплати праці. 

Інфраструктура детінізації оплати праці має стати 

доповненням загальної інфраструктури розвитку вітчизняного 

ринку праці та забезпечення його легалізації. Першочерговим 

напрямом політики в цій сфері є реорганізація структури 

міністерства соціальної політики та його підрозділів з регулювання 

ринку праці. Зокрема, важливо провести реструктуризацію 

міністерства, виокремивши в його складі департаменти аналізу та 

прогнозування, стратегічного управління ринком праці, співпраці з 

сектором освітніх та науково-дослідних послуг. 

Необхідним є й ширше використання можливостей 

державних і громадських контролюючих та регулюючих 

структур на ринку праці, що дозволило б забезпечити вищий 

рівень контролю і протидії, таким чином, його тінізації. 

Як свідчить ефективний зарубіжний досвід, державні 

структури можуть залучати провідних фахівців та експертів для 

обґрунтування дієвих заходів з моніторингу процесів тінізації 

ринку праці та обґрунтування і реалізації заходів з її протидії.  

Таким чином, лише комплексний підхід здатний принести 

позитивний результат відносно легалізації одного з найбільших 

та найбільш соціально значимих сегментів внутрішнього ринку 

України – ринку праці, що важливо й в контексті позитивного 

впливу на детінізацію інших його сфер. 
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3.4 Антикорупційний механізм та засоби детінізації 

відносин в соціальній сфері і системі державних послуг 

 

Очевидно, що найпродукивніший спосіб подолання корупції 

та тіньової економіки, особливо у соціальній сфері та сфері 

державних послуг – це створення ефективних та легітимних 

«правил гри» (інституційного базису), який би «природнім» 

шляхом легалізував тіньові (у т. ч. корупційні) кошти, що 

обертаються у національній соціально-економічній системі. 

Зрозуміло, що обмежений обсяг роботи не дозволяє більш 

детально зупинитися на всіх компонентах національної 

економіки, тому закцентуємо увагу на найбільш нагальних 

напрямах для нашого суспільства, у яких проблема тінізації та 

поширення корупції, як відображено у попередніх розділах, 

набула особливо значних масштабів: пенсійне забезпечення, 

освітня та медичні сфери, сфера надання державних послуг. Усіх 

їх об’єднує спосіб накопичення державою у бюджет активів на їх 

фінансування та подальше надання «безкоштовних» державних 

послуг як соціального та інших видів державного забезпечення. 

Зважаючи на те, що згаданий механізм є надзвичайно складний та 

непрозорий на різних етапах його реалізації виникають конфлікти 

інтересів, корупціоногенні підстави та базис для тінізації.  

Ці тенденції доцільно розглянути на прикладі еволюції 

систем пенсійного забезпечення у світовій практиці (табл. 3.2). 

Очевидно, що в Україні, як і у багатьох пострадянських системах 

пенсійна система носила характер планової (солідарної). Проте 

непрозорість механізму наповнення та перерозподілу коштів 

пенсійного фонду за таких умов призвела до масштабних 

зловживань і фінансових махінацій та постійної нестачі коштів 

для забезпечення громадян, що досягли пенсійного віку 

відповідними виплатами. Тому оптимальним є перехід до 

багаторівневої системи, метою якої є поєднання переваг 

солідарної та накопичувальної систем, що складається з трьох 

частин: базової (на основі солідарного принципу), обов’язкової 

накопичувальної та системи приватного добровільного 

страхування. При цьому, солідарна компонента повинна займати 

незначну частку у пенсійному забезпеченні громадян, оскільки 
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вона показала свою низьку ефективність та корупціоногенну 

складову. 
Таблиця 3.2 

Порівняльний аналіз реформування пенсійних систем в міжнародній 

практиці (cкладено за 
59

) 

Характеристики Латиноамериканська 
Модель економічно 

розвинених країн 

Модель 

постсоціалістичних країн 

Країни-

представники 
Чилі 

Швеція, 

Великобританія 

Чехія, Хорватія, Угорщина, 

Польща 

Умови, в яких 

проводилася 

реформа 

Досить сприятливі 

демографічні та 

економічні умови. 50% 

населення було молодше 

15 років, а чисельність 

працюючих у 10 разів 

перевищувала число 

пенсіонерів 

Пенсійні системи цієї 

групи країн 

сформувалися на етапі 

індустріального 

розвитку. До моменту 

проведення реформи 

серйозно змінилися 

демографічні 

характеристики 

Знизилася здатність 

держави збирати страхові 

платежі; зросла кількість 

пенсійних пільг; 

підвищився вік виходу на 

пенсію; занадто великі 

системи соціального 

забезпечення, що не 

відповідають рівню 

економічного розвитку 

Характер 

реформи 
Радикальний 

Параметричний 

(проведення коригу-

вальних заходів) 

Системний підхід 

Суть реформи 

Параметричний 

(проведення форсованого, 

примусового переходу від 

розподільчої до 

накопичувальної 

державної пенсійної 

системи у поєднанні із 

залученням приватного 

сектора) 

Перебудова частини 

пенсійних схем на 

накопичувальній 

основі. З переважанням 

солідарної схеми 

Диверсифікація пенсійних 

механізмів: через 

удосконалення 

розподільної компоненти і 

створення приватної 

системи, що фінансується 

коштами, мобілізованими 

на ринку капіталів 

Ціль реформи 

Перехід до багаторівневої 

пенсійної системи або 

введення багаторівневої 

моделі, що включає 

обов’язкові 

накопичувальні схеми, з 

подальшою повною 

відмовою від 

розподільних механізмів 

Побудова дворівневої 

пенсійної системи, де 

перший рівень – 

обов’язкова державна, 

що фінансується за 

рахунок податків, і 

забезпечує пенсіонеру 

мінімальний дохід; 

другий – пенсія від 

заробітку працівника  

Створення багаторівневих 

систем для поєднання 

переваг солідарної та 

накопичувальної систем і 

складається з трьох частин: 

базової (на основі 

солідарного принципу), 

обов’язкової 

накопичувальної та 

системи приватного 

добровільного страхування 

 

Аналогічно й у інших напрямах соціального забезпечення. 

Держава повинна забезпечити можливість громадянину 
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самостійно управляти частиною своїх ризиків, пов’язаних із 

гарантуванням соціальних стандартів шляхом передачі їх 

приватному конкурентному сектору, який засвідчив вищий рівень 

ефективності, порівняно з монопольним державним. При цьому 

державі доцільно залишити за собою певний мінімум у реалізації 

основних функцій соціального забезпечення на базовому рівні. 

Це пов’язано з тим, що соціальна сфера передбачає низку 

пільг, субсидій, виняткового фінансування тощо. Проте, як 

відомо, саме винятковість та індивідуальність пільгових підходів, 

стосовно інших суб’єктів у конкурентній ринковій економіці 

породжує поле для тінізації та корупційних зловживань як зі 

сторони державних службовців та основних державних 

регуляторів, так і з боку юридичних і фізичних осіб. Причому 

йдеться про сферу медицини, освіти, пенсійного забезпечення, 

інших державних послуг, які надаються на псевдобезкоштовній 

основі (рис. 3.10). 

Що стосується державних коштів, то їм також повинні бути 

надані конкурентні характеристики (кошти спрямовуються за 

пацієнтом, за абітурієнтом, за споживачем державних послуг 

тощо). Лише здорова конкуренція між державним та 

недержавним секторами усуне базис тінізації та 

корупціоногенності. Ефективність такого підходу засвідчили уже 

запроваджені в Україні центри надання адміністративних послуг, 

візові центри, паспортні центри тощо 60. 

Що стосується, для прикладу, пенсійного забезпечення, то у 

процесі обговорення проблем, пов’язаних із цією сферою, 

точаться дискусії щодо надійності недержавних пенсійних 

фондів. Чимала частка українських громадян вважають, що 

Державний пенсійний фонд дає їм гарантії збереження пенсійних 

коштів в більшій мірі, у порівнянні з недержавними пенсійними 

інституціями. Однак, непрозорість взаємовідносин учасників 

розподільного пенсійного забезпечення є передумовою того, що 

громадянин практично не має можливості оцінити ефективність 

зберігання і розміщення пенсійних накопичень 61. 
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Рис. 3.10. Взаємозв’язок державних та недержавних фінансових 

інституцій у процесі соціального забезпечення та надання 

адміністративних послуг як засіб детінізації і протидії корупції у 

національній економіці (складено за 
62

) 

 

Аналіз даних про функціонування недержавних пенсійних 

фондів показує, що основними пенсійними механізмами, що 

застосовуються вітчизняними недержавними пенсійними 

фондами (НПФ), є корпоративні. Загальна схема майнових 

відносин НПФ з компаніями, що страхують своїх працівників, 

представлена на рис. 3.11, розкриває сутність корпоративної 
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системи пенсійного забезпечення громадянина і, за таких умов 

фактично зникає конфлікт інтересів, а відтак й базис для 

розширення тіньового сектора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3.11. Схема функціонування недержавних пенсійних фондів  

(складено за 
63

) 

 

Як результат запровадження пропонованої нами 

багаторівневої системи реалізації соціальних функцій 

передбачається: подолання бідності; підвищення рівня добробуту 

громадян; створення умов, що забезпечують новим поколінням 

адекватну професійну і загальноосвітню підготовку для трудової 

діяльності; підвищення рівня охорони здоров’я; забезпечення 

ефективної зайнятості; зниження рівня тінізації та поширеності 

корупції в національній економіці. 

Для перевірки нашої гіпотези щодо необхідності 

запровадження багаторівневої системи соціального забезпечення, 

скористаємося найбільш агрегованим і спрощеним уявленням 

про системи соціального забезпечення обох типів. У разі 
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розподільного механізму забезпечення засноване на тому, що 

внески працюючого населення витрачаються на виплату 

соціальних виплат усім громадянам, і даний процес повторюється 

ітеративно. В випадку накопичувальної системи соціального 

забезпечення кошти з внесків працівника акумулюються на його 

особистому рахунку та інвестуються на фінансовому ринку. 

Наприклад при виході на пенсію індивід отримує у вигляді 

пенсійних виплат внесені ним раніше кошти, а також накопичені 

відсотки, які в подальшому обмінюються на потік ануїтетних 

платежів. Причому ці кошти можна витратити на медичні, 

освітні, адміністративні послуги тощо.  

В якості критерію для оцінки ефективності системи 

соціального забезпечення скористаємося прибутковістю обох 

систем в сенсі порівняльної ефективності вкладень соціальних 

внесків, а також з врахуванням їх корупціоногенності та 

вразливості до залучення у тіньовий сектор. Іншими словами, 

ставиться питання про те, участь в якій з систем вигідніша та 

прозоріша для громадянина в термінах прибутковості вкладень, 

здійснюваних у фонди соціального захисту. З іншого боку, такий 

багаторівневий підхід до нагромадження та витрат соціальних 

коштів громадян стає передумовою детінізації соціально-

економічної системи вітчизняної економіки. У цьому випадку в 

якості додаткового показника видається доцільним розглянути й 

волатильність подібної дохідності, так як з точки зору 

інвестування коштів важлива не лише прибутковість, але й 

ризикованість вкладень, наслідком чого часто є зростання рівня 

тінізації економіки. Тому й у випадку із соціальним 

забезпеченням та у сфері адміністративних послуг, безсумнівно, 

рівень ризику є надзвичайно важливим. 

З метою оцінки кожного з методів організації соціального 

забезпечення, скористаємося наступними міркуваннями. 

Припустимо, що на особистий рахунок в межах системи з 

фіксованими вкладеннями була внесена певна сума, яка у разі 

накопичувальної системи спрямовується на рахунок конкретного 

громадянина, а у разі розподільної – фіксується в рамках 

зароблених трудових прав. Внески розраховуються як відсоток 

від зарплати, який вважається в подальшому незмінним. За таких 
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умов для порівняння ефективності двох систем в рамках 

демонстрованої прибутковості необхідно простежити, який з 

методів забезпечив би більше зростання активів в реальному 

вираженні. 

У разі розподільної системи на користь громадянина працює 

економічне зростання – тобто більша величина випуску з кожним 

роком розподіляється між учасниками системи. Однак, 

перешкодою для постійного підвищення добробуту є не лише 

зростання чисельності громадян, що претендують на соціальні 

виплати (наприклад пенсіонерів, громадян, що одержують 

субсидії тощо), але й рівня тіньової економіки та поширеності 

корупції, у зв’язку з можливістю одержання нелегітимних 

доходів з державного бюджету та державних соціальних фондів. 

Таким чином ВВП розподіляється між дедалі більшою 

чисельністю громадян, відтак в умовах невисоких темпів 

зростання ВВП загальний добробут в країні знижується. 

В такому випадку, з метою порівняння нас цікавить приріст 

ВВП, скоригований на негативні тенденції старіння населення за 

цей проміжок та рівень тінізації економіки і поширення корупції. 

Розглянемо процес більш детально. Величина виплат за умови 

участі в розподільній системи в кожен період часу задається 

наступним співвідношенням: 

,   (3.1) 

де  – обсяг соціальних виплат;  – величина 

податкової ставки на зарплати фізичних осіб;  – обсяг ВВП; 

 – кількість осіб, що претендують на соціальні виплати та 

адміністративні послуги; shadow – інтегральний коефіцієнт 

тінізації економіки та поширення корупції в економіці; t – 

часовий період. 

Визначимо величину виплат в межах даної розподільної 

системи в динаміці. У припущенні сталості податкової ставки, 

обсяг виплат приймає наступний вигляд: 

   (3.2) 

З метою визначення рівня продуктивності участі в 

розподільчій системі, достатньо оцінити зростання обсягу виплат. 
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В даному випадку, в чисельнику мають значення не витрати на 

«вхід» учасника в систему, тобто не величина його внеску в 

момент t, а величина виплат в даному часовому періоді. Це 

пояснюється тим, що за власний внесок були придбані права на 

споживання частки валового випуску, і, таким чином, можемо 

відстежити відповідну величину в динаміці: 

,     (3.3) 

де  – приріст обсягу реального ВВП з врахуванням рівня 

тінізації та поширення корупції;  – величина приросту 

чисельності громадян, що претендують на державні соціальні 

виплати, а також безкоштовні адміністративні послуги; n – 

кількість років. 

Для оцінки ефективності накопичувальної системи 

необхідно розрахувати обсяг активів з урахуванням накопичених 

відсотків за період. Однак щоб отримати реальний рівень 

прибутковості її слід скорегувати на темпи інфляції, яка мала 

місце у цьому часовому лазі. Нехай в період часу t здійснюється 

внесок в накопичувальну систему, який інвестується на 

фінансовому ринку. Тоді через n років буде одержана наступна 

величина: 

    (3.4) 

де  – ставка дохідності;  – індекс інфляції в період k; 

 – інтегральний коефіцієнт тінізації та поширення 

корупції;  

Вираз 3.4 відображає прибутковість, скориговану на темпи 

інфляції та рівень тінізації і поширення корупції. Закцентуємо, 

що в разі розподільної системи оперуємо реальним продуктом, а 

в разі накопичувальної – фінансами. Однак, порівняння приросту 

показників, дозволяє нам порівнювати ефективності двох систем. 

За умови розподільчої системи виплати передбачені в 

натуральній формі (прив’язка до фізичного обсягу ВВП), що 
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виключає необхідність враховувати інфляцію, так як учасник 

системи має право не на кошти, які можуть знецінитися, але на 

частку у валовому випуску. Що і є основною перевагою 

розподільної системи.  

Проте, рівень тінізації економіки за умови накопичувальної 

системи значно нижчий, оскільки громадяни мають можливість 

управляти особистими рахунками і безпосередньо зацікавлені у 

детінізації вітчизняної економіки. Крім того, важливим є факт 

можливості перерозподілу бюджетних коштів з врахуванням 

потреб кожного громадянина. Адже не кожен громадянин 

скористається можливістю одержання безкоштовної (за рахунок 

державного замовлення) освіти, медичними послугами, окремими 

видами адміністративних послуг. Тому в умовах багаторівневої 

системи управління бюджетними доходами та витратами 

з’являється можливість врахування потреб окремо взятого 

громадянина, що й створює базові підвалини детінізації 

економіки та руйнує базис корупційних відносин у суспільстві.  

Крім зміни парадигми соціально-економічних відносин, 

елемент якої запропонований нами вище, необхідною умовою 

детінізації та протидії корупції є широкомасштабне 

запровадження електронного урядування на всіх рівнях владної 

вертикалі. Окремі компоненти електронного урядування уже 

успішно запроваджуються в Україні (зокрема Центри надання 

адміністративних послуг). Проте для досягнення максимального 

ефекту необхідно запровадити комплексну систему електронного 

урядування з метою мінімізації впливу службовців, що 

здійснюють діяльність у державному секторі, а відтак 

нівелювання підстав корупціоногеннсоті та тінізації суспільно-

політичних та соціально-економічних відносин. 

На сучасному етапі можна виділити чотири основні моделі 

побудови електронного уряду, що використовують у різних 

країнах світу 64: континентально-європейська (країни Західної, 

Центральної та Східної Європи); англо-американська (США, 

Канада, Великобританія); азійська модель (Сінгапур, Південна 

Корея). 
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Коротко розглянемо окремі з них, а також закцентуємо на 

тих елементах, які доцільно запроваджувати в Україні. Так, 

континентально-європейська модель електронного урядування 

характеризується: наявністю наддержавних інститутів 

(Європарламент, Єврокомісія, Європейський суд), рекомендації 

яких є обов’язковими для виконання всіма країнами 

Європейського союзу; високим ступенем інтеграції європейських 

народів і країн, що проявляється у функціонуванні єдиної 

валюти, єдиного загальноєвропейського інформаційному 

просторі, в підготовці нової єдиної Конституції, в вільному 

пересуванні капіталів, енергії, інформації; жорстким 

законодавством, що регулює інформаційні відносини та 

інформаційні потоки, що циркулюють в європейському 

інформаційному просторі 65. 

Управління та діяльність національних урядів і 

наддержавних структур у цій моделі обумовлені застосуванням 

високих технологій з орієнтацією на потреби громадян-

користувачів інформаційними мережами і системами. Даний тип 

управління дозволяє споживачу (виборцю, громадянину, 

представнику громадськості) отримувати урядову інформацію в 

режимі реального часу і успішно виконувати свій громадянський 

обов’язок, використовуючи систему електронного голосування 

або сервісні послуги уряду при сплаті податків і штрафів. 

Європейський союз головний акцент в питаннях побудови 

електронної держави здійснює на досягненні соціальної єдності 

націй. При цьому в якості однієї з основних небезпек для себе 

європейці вбачають розрив між стрімко зростаючою кількістю 

пенсіонерів, не готових і часто нездатних до роботи в мережі 

Інтернет, і молодим динамічним поколінням. Інформаційне 

суспільство для європейців – це засіб збереження 

багатонаціонального багатства Європи. Інвестиції в технології 

інформаційного суспільства для країн ЄС – це, насамперед, 

інвестиції в людину 66. 

Беручи до уваги сказане вище, за доцільне запровадження в 
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Україні відповідної правової бази для розвитку системи 

електронного уряду, на зразок тієї, що діє у ЄС, зокрема розробка 

комплексного пакета законодавчих актів стосовно: електронних 

цифрових підписів; електронної торгівлі; захисту даних; 

державних замовлень. 

Необхідною умовою для детінізації економіки є також 

запровадження закону «Про доступ до інформації». Однією з 

перших в світі ще у 1994 р. стала вирішувати проблему 

відкритого доступу до інформації державних структур Канада. 

Було запроваджено проект, що складається з трьох етапів. 

Канадці поставили завдання за п’ять років побудувати систему 

«електронного уряду». В результаті застосування модульного 

принципу система була розділена на чотири контури: сайт 

Канади; інформаційний портал, який об’єднує підпортали; 

проміжне програмне забезпечення, що включає пошукову 

машину, системи автоматизації бізнес-процесів, системи 

інтеграції додатків і даних; інфраструктурне програмне 

забезпечення, що складається з системи управління паперовими і 

електронними документами, електронного сховища і системи 

управління базами даних 67. 

Сьогодні в межах проведених робіт з реалізації проекту 

канадська влада працює і безпосередньо взаємодіє з населенням 

за допомогою найпотужнішого інформаційного порталу, що 

об’єднує до 500 Інтернет-сайтів. Відмова від необхідності 

безпосереднього відвідування служб громадянами і обробки 

паперової документації, за оцінкою Canada eGovernment Resource 

Centre, за останні три роки дозволило канадському уряду 

скоротити видатки держбюджету майже на 10 млрд дол. США 68. 

Американський підхід помітно і багато в чому відрізняється 

від європейського, що обумовлено і структурою, і традиціями 

державного управління в США. Системний підхід до розвитку 

електронного уряду був закладений в 90-х роках минулого 

століття. 

У США розроблений документ «Стратегія електронного 
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уряду (англ. – E-Government Strategy)» 69. Стратегія націлена на 

підвищення ефективності роботи федерального уряду такими 

способами, як: спрощення інформаційного сервісу; виключення 

дублюючих один одного і надлишкових рівнів урядового 

управління; полегшення пошуку інформації та отримання послуг 

від федерального уряду для громадян, підприємців, урядових і 

федеральних службовців; націленість урядових структур на 

швидке задоволення потреб громадян; створення умов для 

втілення в життя інших ініціатив федерального уряду з 

підвищення ефективності його діяльності. 

Згідно розробленої стратегії, однією з головних цілей 

розвитку е-Government є скорочення масштабів, а в ідеалі й повне 

викорінення дублювання одних і тих же функцій в різних 

урядових агентствах з метою полегшення громадянам доступ до 

них і скорочення витрат на утримання надлишкових служб і 

відомств. 

З технічних аспектів лише окремі регулюються федеральним 

законодавством, а інші або визначаються законами штатів, або 

розглядаються лише в контексті федеральних стандартів 

побудови архітектури держпідприємств (англ. – Federal Enterprise 

Architecture) 70. Незважаючи на відсутність законодавства про 

свободу доступу до інформації, підхід американського уряду до 

питань захисту даних відрізняється набагато більшим 

лібералізмом, ніж політика Європейського Союзу. 

Найбільш популярна в США послуга електронного уряду – 

подача податкових декларацій в електронній формі. За оцінкою 

Податкового управління США, ще у 2007 р. близько 57,0 % всіх 

заяв на податкові відрахування було подано через Інтернет. У 

згаданому році 22,0 млн платників податків заповнювали 

електронні форми декларацій з домашніх комп’ютерів На 

сьогодні їх частка досягла понад 90,0 % 
71. 

Азійська модель опирається на специфічний стиль 

управління, азійський тип корпоративної культури і 

багаторівневу систему державного управління, організовану за 
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принципом ієрархічної піраміди. Для прикладу, уряд Південної 

Кореї при формуванні моделі «електронної демократії» основний 

акцент зробив на задоволення інформаційних потреб населення 

та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в 

систему культури і освіти. 

Ще у 2010 р. ООН визнала систему «електронного уряду» 

Південної Кореї найкращою і найефективнішою у світі, яка 

входить в перелік найкращих й на сучасному етапі. Південна 

Корея з солідним відривом випереджає інші держави і за рівнем 

розвитку системи, і за ступенем її популярності серед 

громадян. Рішення про розробку інфраструктури і бази 

електронного уряду в Південній Кореї було прийнято в 1987 р. 

Завдяки цій системі жителі країни можуть здійснювати 

практично всі операції, не виходячи з дому: починаючи від 

покупок в магазинах і закінчуючи оплатою рахунків і 

оформленням документів. У громадських місцях можна побачити 

спеціальні термінали, в яких легко знайти потрібну інформацію 

або роздрукувати будь-яку довідку.  

Південна Корея щорічно займає перше-друге міс’це в світі 

як за середньою швидкістю Інтернету, так і за ступенем 

охоплення широкосмуговою мережею населення. Ще близько 

десяти років тому в держсекторі країни була введена 100-

процентна система електронного документообігу. У паперовій 

формі готуються лише окремі, – найважливіші доповіді та 

довідки на рівні міністра і вище. Функціонування системи 

електронного уряду дозволило за останні два роки заощадити для 

держбюджету понад 1,0 млрд дол. США і скоротити чисельність 

службовців майже на 9,0 тис. осіб. Загальний соціально-

економічний ефект оцінюється в понад 16,0 млрд дол. США 72. 

Іншою азійською країною, що характеризується високим 

рівнем ефективності електронного урядування є Сінгапур, який, 

як відомо, належить до країн, що практично не володіють 

природними ресурсами. Тому Сінгапур – це країна, у якій 

створена наукомістка економіка, що базується на інтегрованому 

підході до національної комп’ютеризації. Протягом трьох 
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минулих десятиліть було впроваджено цілу низку національних 

програм, кожна з яких базувалася на попередніх з метою 

перетворення Сінгапуру в країну, на максимально охоплену 

комп’ютерною мережею, наслідком чого стало широкомасштабне 

управління державою з використанням високих технологій. Як 

наслідок була створена загальнонаціональна мережа 

електронного урядування (www.egov.gov.sg). Портали державних 

послуг максимально орієнтовані на інтеграцію з мобільними 

пристроями. Крім того, розрізнені сайти інтегруються в єдиний 

інформаційний простір. 

Естонська модель. З країн колишнього Радянського Союзу 

слід виокремити Естонську Республіку. В Естонії не існує 

спеціальної державної програми з розвитку «електронного 

уряду». Звідси випливає, що немає і багатомільярдних 

бюджетних асигнувань. Ставка робиться на конкретні проекти, 

які пропонують органи місцевого самоврядування, громадяни та 

незалежні організації, які згодом зводяться в загальну схему. 

При запровадженні власної національної валюти (крони) у 

1992 р. була створена електронна база даних осіб, які отримали 

право обмінювати гроші, тобто перший електронний реєстр 

населення. У 1996 р. був прийнятий Закон про захист 

персональних даних. Законодавчо закріплено право громадян на 

безкоштовний доступ до Інтернету в кожній бібліотеці країни. 

У 2001 р. виникло так багато реєстрів та баз даних, що 

виникла необхідність у їх інтеграції. З метою об’єднання їх у 

єдину мережу, був створений унікальний програмний продукт 

«Х-шлях» (англ. – «X-Road»). Сьогоднішня версія «Х-шляху» 

забезпечує надання електронних послуг з використанням різних 

баз даних, розташованих в різноманітних організаціях, 

перетворюючи країну в «єдиний офіс». 

У 2002 р. створено єдиний державний портал, який об’єднав 

усі електронні сервіси для громадян, бізнесу та чиновників. 

Реєстрація на Порталі https://www.eesti.ee відбувається за 

допомогою ID-карти, яка є електронним посвідченням особи 

громадянина. ID-карта  це ідентифікаційний документ жителя 

Естонії з 15 років, а також іноземця, який отримав посвідку на 

проживання або дозвіл на роботу. Додатково ID-карта дає право 

http://www.egov.gov.sg/
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ставити на документах електронний підпис, прирівняний законом 

до власноручного. 

Для того, щоб високі технології приносили максимальний 

ефект, в Естонії одночасно спрощують законодавчу базу та 

бюрократичні процедури. До того ж, влада відмовилася від 

централізованого підходу. Міністерства і відомства самі 

розвивають свої інформаційні системи, витрачаючи на 

інформатизацію близько 1,0 % бюджету 73. 

Однією із складних та, одночасно, архіважливих сфер 

кожної держави є охорона здоров’я, у якій перетинаються 

інтереси держави, приватних структур, фізичних осіб. Очевидно, 

що при запровадженні електронного урядування йдеться про 

створення масштабної бази даних, що містить персональні дані. 

Основні проблеми при мінімізації маніпуляцій та тінізації 

згаданої сфери лежать у площині створення загальних «правил 

гри» і «дотримання домовленостей». 

Держава розвиває доступність електронних послуг для 

населення через формування мереж зв’язку. Причому лінії 

прокладаються операторами і в сільській місцевості. Держава 

дотує економічно невигідні ділянки. У підсумку в 95,0 % 

домогосподарств є доступ до мережі Інтернет, 92,0 % фізичних 

осіб заповнюють та подають податкові декларації через Інтернет, 

99 % території країни покрито бездротовим інтернетом 74. 

Виступаючи перед делегатами 67-ї сесії Генеральної 

Асамблеї ООН, Президент Естонії Т. Х. Ільвес заявив, що Естонія 

– стала першою країною, де була створена можливість брати 

участь в парламентських і місцевих виборах через Інтернет. У 

2012 р. в країні було проведено електронний перепис населення – 

в основному через онлайн 75. 

Таким чином, всі розглянуті моделі побудови електронного 

уряду обумовлені розвитком інформаційних технологій і 

орієнтовані на майбутнє. Умовами реалізації даних моделей 

                                                           
73

 Size аnd Development of the Shаdow Economy of 31 Europeаn аnd 5 other OECD Countries from 2003 to 2015: 

Different Developments. URL : http://www.econ.jku.аt/members/Schneider/files/publicаtions/2015/ShаdEc 

Europe31.pdf. 
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 Там само. 
75

 Речь президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса на 67-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в штаб-

квартире ООН в Нью-Йорке. 2012. URL : https://vp2006-2016.president.ee/ru/officiаl-duties/speeches/8008--67-26-

2012-/index.html. 
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виступає мережева організація суспільства, ефективно 

працюючий зворотний зв’язок і високий технологічний рівень 

оснащеності державного апарату. Як наслідок – різке зниження 

рівня тінізації та поширення корупції в розглянутих країнах через 

мінімізацію конфлікту інтересів та усунення корупціоногенних 

бюрократичних бар’єрів. 

Уряди більшості країн, усвідомлюючи перспективи 

використання Інтернет-технологій в державному і 

муніципальному управлінні, розробили і реалізують національні 

концепції інформатизації держави. Передовими у цьому процесі 

станом на 2018 р. є Великобританія, Австралія, Республіка Корея, 

Сінгапур, Фінляндія, Швеція, Нідерланди, Нова Зеландія, Данія, 

Франція. Середній рівень тінізації економіки у згаданих країнах 

не перевищує 9,5 % від обсягу ВВП 76. 

Слід зазначити, що в Україні також намітилася позитивна 

тенденція до запровадження системи електронного урядування. 

Зокрема, у вересні 2017 р. уряд ухвалив документ, що визначає 

всеукраїнський перехід на практики е-врядування – Концепція 

розвитку електронного врядування в Україні 77. 

У документі викладено ключові цілі, пріоритети та заходи 

для розвитку е-врядування в найближчі роки. А заходи, зібрані в 

блок «Поліпшення державного управління», мають сприяти не 

лише ефективнішій комунікації та співпраці між 

держустановами, як зазначають самі розробники, але й 

масштабній детінізації соціально-економічної системи. 

Попередньо у серпні 2017 р. КМУ затвердив перехід на 

систему електронного документообігу, що покликано дати 

можливість уряду оперативніше ухвалювати рішення і реагувати 

на запити 78. Загалом, за останні два роки Україна в 

міжнародному Індексі розвитку електронного урядування (EGDI) 

піднялася на 25 позицій, але якщо порівнювати з 2003 р., то наша 

країна опустилася на вісім позицій (табл. 3.3).  
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 The Theory of Grаphs (Dover Books on Mаthemаtics). URL : https://www.аmаzon.com/Theory-Grаphs-Dover-

Books-Mаthemаtics/dp/0486419754. 
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 Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні : Постанова Кабінету Міністрів 

України № 649-р від 20.09.2017 р. URL : https://www.kmu.gov.uа/uа/npаs/250287124. 
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 Уряд ухвалив рішення про перехід в електронний формат процедури опрацювання нормативно-правових 
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Таблиця 3.3 

Рейтинг країн за якістю електронного урядування (EGDI)  

у 2003, 2014, 2016 рр. (складено за 
79

) 

Країни 
Рейтинг 

2003 р. 

Рейтинг 

2014 р. 

Рейтинг 

2016 р. 

EGDI 

2016 

Зміна 

рейтингу у 

2016 р. 

порівняно з 

2003 р.  

Зміна 

рейтингу у 

2016 р. 

порівняно з 

2014 р. 

Великобританія 5 8 1 0.9193 4 7 

Фінляндія 10 10 5 0.8817 5 5 

Швеція 2 14 6 0.8704 -4 8 

Нідерланди 11 5 7 0.8659 4 -2 

Данія 4 16 9 0.8510 -5 7 

Франція 19 4 10 0.8456 9 -6 

Естонія 16 15 13 0.8334 3 2 

Німеччина 9 21 15 0.8210 -6 6 

Австрія 21 20 16 0.8208 5 4 

Іспанія 29 12 17 0.8135 12 -5 

… … … … … … … 

Україна 54 87 62 0.6076 -8 25 

 

Проте, розробка державної концепції чи національної 

програми не завжди означає її успішне втілення через нестачу 

цільових коштів. Загалом при за проваджені комплексної 

державної програми електронного урядування, яка покликана 

детінізувати соціально-економічну систему, зменшити рівень 

корупції у суспільства та підвищити рівень ефективності 

функціонування Української держави в цілому необхідно 

дотримуватися наступних принципів: стратегічне бачення та 

консенсусна орієнтація; участь усіх членів суспільства; однакові 

«правила гри»; ефект та ефективність; підзвітність; прозорість; 

зворотній зв’язок; справедливість; довіра; загальна доступність; 

всеохопність. Електронне урядування в Україні необхідно, 

насамперед, запроваджувати у таких сферах, як освіта; охорона 

здоров’я, соціальний захист, сфера зайнятості, охорона довкілля, 

суспільна безпека, адміністративні послуги.  

З цією метою доцільно розробити державну програму 

запровадження масштабного та всеохоплюючого електронного 

урядування, що передбачає підготовку фахівців, які поєднують 
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знання в ІТ сфері та державному управлінні, а також налагодити 

мережу навчальних центрів з підвищення їх кваліфікації з огляду 

на постійну появу нових викликів, у т. ч. корупціоногенних та 

вірогідності тінізації соціально-економічної системи. 

Підсумовуючи зазначимо, що мережа електронного 

урядування в Україні повинна об’єднувати усі рівні ієрархії 

управління (рис. 3.12) та перебувати у тісному взаємозв’язку з 

антикорупційними органами та інституціями, покликаними 

протидіяти тінізації соціально-економічної системи.  

Лише за таких умов може йтися про масштабну протидію 

тінізації та корупції, а також ліквідацію підвалин для їх існування і 

превентивні дії у цій сфері. 

З метою розробки методології оцінки вірогідності тінізації та 

поширення корупції у суспільстві представимо модель динаміки 

системи державної влади 80, під якою розуміється ієрархія владних 

інститутів, динамічний зв’язок між якими реалізується за 

допомогою «Потоків владних повноважень». Ця функціональна 

конструкція дає можливість не лише моделювати та прогнозувати 

корупційну поведінку державних службовців, але й дає 

уможливлює розробку заходів протидії корупційним проявам в 

національній економіці та суспільно-політичній системі. 

Внутрішня корупція в ієрархії розуміється як можливість 

отримання нижчестоящими елементами ієрархії частини владних 

повноважень вищих елементів. Розподіл влади в ієрархії p 

описується рішенням крайового завдання другого роду для 

нелінійного рівняння параболічного типу: 

 

 
 

У даному рівнянні n визначає кількість елементів на різних 

рівнях ієрархії (наприклад, деревоподібна ієрархія описується 

функцією , функція F характеризує реакцію 

суспільства на реалізовані ієрархією політичні рішення; 

                                                           
80

 Аriff M., Rаtnаtungа J. Do аccounting аnd finаnce tools serve governаnce? URL : http://www.аpu.аc.jp/ 
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коефіцієнт k визначає стратегію поведінки елементів ієрархії. 

Дана модель представляє результати дослідження ієрархії з 

різною топологією (лінійною та деревовидною), а також різні 

антикорупційні стратегії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3.12. Концептуальна схема протидії тінізації та корупції засобами 

електронного урядування 
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Для аналізу варто використовувати динамічну модель 

корупції в демократичній державі (під демократичним розуміємо 

таку державу, в якій політична еліта не робить помітного тиску 

на розслідування корупційних злочинів), що демонструє 

виникнення періодичних режимів. 

Розглянемо динамічну систему наступного виду: 

 

 

. 

Тут x описує суспільну підтримку режиму, y відповідає 

нелегальним коштами, отриманим політиками в корупційних 

угодах, а z – вартість розслідування корупційних злочинів; 

характерні особливості інститутів влади і стратегії поведінки 

політиків визначаються невід’ємними константами в правій 

частині. При різному виборі керуючих параметрів в системі 

можуть спостерігатися складні періодичні режими, що 

відповідають повторюваному спаду інтересу суспільства до 

переслідування корумпованих політиків. 

Видається доцільним використовувати для опису ієрархії 

пов’язаних елементів апарат теорії графів 81. Вершинам графу і 

відповідатимуть адміністратори (або деякі їх об’єднання) владної 

структури, що розглядається; ребро (і; j), що йде з вершини і у 

вершину j означатиме, що i-й елемент, якщо він певним чином 

бере участь в корупційній угоді, може залучити до неї j-й 

елемент. При цьому ребра графа не обов’язково відтворюють 

структуру зв’язків супер- і субординації, оскільки угода може 

поширюватися в ієрархії не лише «вертикально», а й 

«горизонтально», між елементами з приблизно рівними обсягами 

владних повноважень. У загальному випадку зв’язки між 

елементами асиметричні: окремі елементи можуть мати 

привілейоване становище, що дозволяє їм встановлювати зв’язки 

з тими, хто, своєю чергою, не може безпосередньо встановити 

зв’язок з ними. Таким чином, існування ребра (і; j) не 
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обов’язково тягне за собою існування ребра (j; і). Всім ребрам 

приписані певні цілочисельні вагові коефіцієнти (зміст яких буде 

пояснений нижче) 82. 

Основним параметром, що визначає поведінку елементів 

ієрархії в даній моделі, є толерантність, тобто готовність 

елемента вступити в корупційну угоду. Для зручності будемо 

вважати, що толерантність задається певними цілочисельними 

коефіцієнтами, приписаними до вершин графа. 

Механізм корупційної угоди полягає у наступному. У кожен 

момент часу  випадковий елемент ієрархії отримує 

можливість укласти корупційну оборудку, яку він або 

використовує, або відкидає. При цьому нехтуємо тим, як саме він 

отримує цю можливість, тобто не будемо відрізняти хабарництво 

від розкрадання або вимагання, акцентуючи увагу лише на 

самому факті протизаконного отримання статусної ренти. 

Імовірність того, що i-й елемент укладе угоду, визначається 

поточним значенням толерантності і дорівнює i
-1

max, де i  

толерантність елемента; максимально можливе значення 

толерантності в ієрархії (задане заздалегідь).  

Кожна корупційна угода має ціну, вимірювану певними 

умовними грошовими умовними одиницями. Якщо елемент уклав 

угоду, він привласнює собі одну умовну одиницю. Після цього 

елемент приймає рішення: чи буде він приєднувати до угоди 

інший елемент або привласнить собі ще одну умовну одиницю. 

Імовірність того, що i-й елемент втягне в корупційну оборудку 

ще кого-небудь, буде визначатися функцією f (s), де s – номер у 

ієрархії, до якої належить і. 

Такий вибір мотивований досить простими міркуваннями: 

елементи вищого рівня можуть привласнити більшу частину 

угоди собі, оскільки така поведінка вважається відповідним їх 

високому статусу в ієрархії; елементи нижчого рівня, навпаки, 

змушені шукати партнерів всередині ієрархії, щоб гарантувати 

собі певну безпеку. Вибір елемента, що приєднується до угоди, 

здійснюється випадковим чином на основі поточних значень 

толерантності та вагових коефіцієнтів ребер: ймовірність того, 
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що i-й елемент укладе угоду з j-м, дорівнює: 

, 

де n – кількість елементів в ієрархії, aij – елементи матриці 

суміжності, які дорівнюють вазі ребра (і; j), (для несуміжних 

вершин aij = 0). Після цього j-й елемент привласнює собі одну з 

решти умовних одиниць і отримує право розпоряджатися 

подальшим просуванням угоди. Елемент, який вже один раз брав 

участь в угоді, не може бути повторно приєднаний до неї. 

Після того як розподіл ренти закінчено, принципал може 

застосувати санкції. Під принципалом будемо розуміти певну 

групу, що не входить в дану ієрархію і володіє винятковим 

обсягом владних повноважень (припустимо такі антикорупційні 

інституції, як НАБУ, НАЗК, САП тощо). У найпростішому 

випадку можна вважати, що принципал сам не схильний до 

корупції і його єдиною метою є зниження рівня корумпованості в 

ієрархії. Для цього він в кожен момент часу проводить аудит 

елементів: відповідно до заданого розподілом ймовірностей 

вибирається рівень ієрархії, і з неї з рівною ймовірністю 

вибирається кілька елементів; для кожного з обраних елементів 

встановлюється обсяг корупційного доходу, і якщо він 

перевершує певний визначений поріг, то відповідні елементи 

виключаються з системи і замінюються новими. Ці нові елементи 

мають випадкове значення толерантності, а вагові коефіцієнти 

всіх ребер, інцидентних відповідним вершинам графа, стають 

рівними одиниці. «Поріг засудження» може бути, власне кажучи, 

відмінний від нуля і разом з кількістю піддається аудиту 

елементів та може бути різним для кожного рівня ієрархії. 

Витрати принципала, пов’язані з проведенням процедури аудиту, 

в розглянутій нами моделі не враховуються. Механізм санкцій 

тісно пов’язаний з визначенням рівня корумпованості Ctk в 

ієрархії: 

 

де m (tk) – обсяг корупційного доходу m-го елемента в 

момент часу tk; сума в чисельнику береться лише за тими 

(3.6) 

(3.7) 
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елементами, для яких величина m більша відповідного 

порогового значення; якщо сума в знаменнику перетворюється на 

нуль, будемо вважати Ctk = 0. Рівень корумпованості лежить в 

діапазоні [0, 1], причому його нульове значення відповідає 

корупції в межах, які принципал вважає допустимими. Слід 

зазначити, що справжнє значення визначеного таким чином рівня 

корумпованості спостерігається для принципала: дійсно, якби 

йому в кожен момент часу були відомі всі значення m, він 

завжди б застосовував санкції до найбільших корупціонерів. 

За таких умов можна запропонувати кілька конкретних 

актикорупційних стратегій, відповідно до яких принципал 

визначає жорсткість санкцій. У найпростішому випадку 

множина, що піддається аудиту елементів на кожному рівні 

ієрархії є фіксованою і жодним чином не залежить від еволюції 

системи. Також можна розглядати періодичну стратегію, при якій 

масштабні антикорупційні кампанії чергуються з періодами 

«помірного інтересу» до корупційних злочинів. У більш 

загальному випадку дії принципала визначаються певними 

функціональними залежностями від параметрів системи і часу. 

Наприклад, можна розглядати стратегію з «зворотним зв’язком», 

в межах якої строгість санкцій збільшується, якщо збільшується 

рівень корупції; при цьому припускаємо, що принципал будь-

яким чином може встановити до моменту часу tk точне значення 

C(tk–L) L N. 

Крім механізму санкцій, в системі також діє механізм ротації: 

для кожного елемента існує певне значення i, відповідне до часу, 

протягом якого він займає своє становище в ієрархії; після 

закінчення цього часу елемент покидає ієрархію. Відповідній 

вершині присвоюється нове значення толерантності, а вагові 

коефіцієнти інцидентних ребер замінюються на поодинокі. Слід 

також враховувати можливість зміни толерантності, яка 

відповідає різним стратегіям поведінки елементів ієрархії і, в 

певному сенсі, висловлює їх реакцію на санкції принципала: 

толерантність всіх елементів залишається незмінною 

(індиферентна стратегія); толерантність всіх елементів, що 

знаходяться вище s-ї позиції в ієрархії страти збільшується на 
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одиницю аж до досягнення максимально можливого значення 

(оптимістична стратегія); толерантність всіх елементів на s-ому 

рівні ієрархії і нижче зменшується на одиницю аж до досягнення 

нульового значення (песимістична стратегія); толерантність 

кожного елемента стає рівною середньому арифметичному 

толерантностей пов’язаних з ним елементів (адаптивна стратегія). 

Для оптимістичної та песимістичної стратегій s – номер страти, 

елементи якої зазнали санкцій.  

Таким чином використовуючи запропоновану вище 

методику можна використовувати для мінімізації рівня 

корумпованості та зниження рівня корупції у суспільстві. 

 

 

3.5 Інструменти політики детінізації в контексті 

конвергенції економічного середовища України та ЄС 

 

Важливою подією для України стало підписання та 

ратифікація Угоди про асоціацію та поглиблену та всеосяжну 

зону вільної торгівлі між Україною та ЄС, що відкриває значні 

перспективи для вітчизняної економіки шляхом розширення 

доступу до містких європейських ринків збуту, використання 

можливостей щодо залучення іноземних інвестицій та трансферу 

технологій, а також участі у різноманітних програмах розвитку 

ЄС. Водночас євроінтеграційний напрям розвитку економічної 

системи України, а особливо завдання, які випливають у зв’язку з 

підписанням Угоди між Україною та ЄС щодо асоціації та 

створення глибокої та всеосяжної зони вільної торгівлі, 

вимагають суттєвої модернізації державної політики України 

щодо захисту прав власності та трудових відносин, легалізації 

капіталів і ринку праці, спрощення адміністрування податків, 

дерегуляції підприємницької діяльності, посилення контролю над 

витоком капіталів за межі України, подолання системної корупції 

у сфері державних закупівель. Більше того, такі заходи повинні 

бути спрямовані на забезпечення як відповідності системи 

державного регулювання досягнутому рівню розвитку ринкової 

економіки в країні, так і операційної сумісності з механізмами 

державного регулювання та контролю, які існують у країнах ЄС. 
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Зауважимо, що тінізація економічних відносин є внутрішнім 

викликом економічній безпеці держави, який, в свою чергу, 

призводить до руйнування важелів управління економікою, 

хронічного дефіциту в секторі державних фінансів, зростання 

державного боргу, посилення неконтрольованого відпливу 

капіталу, деформації механізмів конкуренції в економіці, 

погіршення інвестиційного клімату в Україні, подальшого 

розшарування населення, підриву довіри до влади та, як наслідок, 

гальмування структурних реформ. При цьому, ключовими 

передумовами високого рівня тінізації національної економіки 

залишаються неефективний інституційний базис регулювання 

підприємництва та незадовільні умови здійснення 

підприємницької діяльності. Йде мова про нестабільність 

податкового регулювання, надмірну зарегульованість дозвільно-

ліцензійної системи, непрозору та неефективну систему 

повернення експортерам заборгованості по ПДВ, складну 

процедуру отримання дозвільних документів для митного 

оформлення (сертифікати якості, аналізи на вміст ГМО та ін.), 

неефективне використання бюджетних коштів у сфері державних 

закупівель, низький рівень забезпечення дотримання існуючих 

законів та правил у сфері прав інтелектуальної власності, зокрема, 

щодо стандартів використання товарних знаків. Це посилює 

актуальність розроблення інструментів політики детінізації 

шляхом покращення податкового простору для підприємницької 

діяльності, подолання системної корупції у сфері державних 

закупівель, підвищення ефективності вітчизняної митної політики 

через скорочення бюрократичних, часових, технологічних та 

матеріальних витрат суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності 

при перетині вантажами кордону України з одночасним 

посиленням відповідальності й санкцій за недоброчинні дії та 

зловживання, розробки механізмів посилення майнових прав на 

об’єкти інтелектуальної власності, підвищення конкуренто-

спроможні вітчизняних суб’єктів господарювання в контексті 

конвергенції економічного середовища України та ЄС.  

Згідно із досягнутими між Україною та ЄС домовленостями, 

Україна зобов’язується поступово наблизити своє податкове 

законодавство до acquis ЄС, згідно переліку, що міститься у 
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Додатку XXVIII до Угоди. Відповідно до Глави 4 Розділу 5 

Угоди про асоціацію (ст. 349-354), досягнута домовленість про 

співпрацю між Україною та ЄС з метою удосконалення та 

розвитку податкової системи та податкових органів України, а 

також гармонізацію податкової політики щодо протидії та 

боротьби з шахрайством і контрабандою підакцизних товарів.  

Таким чином, відповідно до зобов’язань за Угодою, 

першочергове реформування податкової системи передбачає: 

впровадження принципу прозорості, обміну інформацією та 

добросовісної податкової конкуренції; зміцнення співробітництва 

щодо посилення ефективного збору податків і зборів із окремим 

наголосом на процедурах відшкодування податку на додану 

вартість; поступове наближення законодавства щодо податку на 

додану вартість до відповідної структури оподаткування, 

визначеної у законодавстві ЄС; запровадження системи 

відшкодування податку на додану вартість суб’єктам 

оподаткування, які не засновані на території ЄС (юридичним 

особам); поступове наближення ставок акцизного податку на 

тютюнові вироби до відповідних ставок ЄС; приведення у 

відповідність класифікації алкогольних напоїв («проміжних 

товарів»); приведення у відповідність переліку підакцизних 

товарів через включення до переліку товарів електроенергії та 

природного газу, вугілля та коксу (для опалення та виробництва 

електроенергії); доведення питомої ваги акцизного податку у 

середньозваженій роздрібній ціні тютюнових виробів до 60,0 %, 

із сумою податку не менше 90 євро за 1,0 тис. шт.; поступове 

наближення законодавства щодо акцизного податку до ставок 

країн ЄС до відповідної структури оподаткування, визначеної у 

законодавстві ЄС шляхом внесення змін до Податкового кодексу 

України в частині наближення ставок акцизів 83. 

Як відомо, ПДВ є одним із основних бюджетоутворюючих 

податків в Україні і найбільш складним в адмініструванні, через 

непрозору систему адміністрування та відшкодування ПДВ у 

«ручному» режимі. Необхідність вирішення цієї проблеми 

знайшло своє відображення у ст. 351 Угоди про асоціацію між 
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Україною та ЄС, де окремо наголошувалося на необхідності 

здійснення Україною невідкладних заходів з посилення контролю 

за справлянням ПДВ. Слід зауважити, що в Україні зроблено вже 

перші кроки. З 01.07.2015 р. запроваджена система електронного 

адміністрування ПДВ (СЕА ПДВ) з метою налагодження 

прозорого адміністрування та відшкодування ПДВ; з квітня 

2017 р. запроваджений єдиний Реєстр заяв про повернення суми 

бюджетного відшкодування ПДВ; з липня 2017 р. у повноцінному 

режимі запрацювала система автоматичного блокування 

ризикованих податкових накладних, що стало дієвим засобом 

запобігання корупції, пожвавлення ділової активності та 

покращення інвестиційного клімату. 

Крім того, відповідно до Директиви Ради 2008/118/ЄС від 

16.12.2008 р. про загальний режим акцизних зборів Законом 

України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та 

деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» 

від 28.12.2014 р. № 71-VIII із 2015 р. електричну енергію 

включено до переліку підакцизних товарів, внаслідок чого 

скасовано збір як цільову надбавку до чинного тарифу на 

електричну та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої 

кваліфікованими когенераційними установками. Крім того, у 

рамках реалізації податкової реформи систематично 

підвищуються ставки акцизного податку на всі види підакцизних 

товарів, зокрема на тютюнові вироби.  

Тоді як головним завданням залишається внесення змін до 

п’ятого розділу Податкового кодексу України «Податок на 

додану вартість» згідно Директиви Ради ЄС № 2006/112/ЄС від 

28.11.2006 р. щодо спільної системи податку на додану вартість, 

що передбачає застосування до товарів та послуг загального 

податку на споживання, точно пропорційного ціні товарів і 

послуг, незалежно від числа операцій у рамках процесу 

виробництва та збуту до моменту нарахування податку. За 

кожною операцією нараховується ПДВ, розрахований відповідно 

до ціни товарів або послуг за ставкою, встановленою для таких 

товарів або послуг, після віднесення на зменшення податкового 

зобов’язання суми ПДВ, що безпосередньо припадає на різні 

складові собівартості. 
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Крім того, Директивою визначено перелік платників 

податку, операції, що підлягають оподаткуванню, базу та ставки 

оподаткування. При цьому, передбачається встановлення 

мінімальної стандартної ставки в розмірі 15 % з можливістю 

перегляду з метою запобігання виникненню структурної 

неврівноваженості у Співтоваристві та викривленню конкуренції 

в деяких видах діяльності внаслідок застосування державами-

членами ЄС різних стандартних ставок ПДВ. Необхідною 

умовою пільгового оподаткування є впровадження основних 

вимог Ради ЄС та СОТ щодо недискримінаційного підходу під 

час встановлення пільг при постачанні вітчизняних товарів та 

ввезенні товарів іноземного виробництва (розділ ІХ «Звільнення 

від оподаткування» Директиви 2006/112/ЄС). 

Найбільшим викликом наближення українського 

законодавства до європейського в частині оподаткування є 

гармонізація податкових ставок та мінімального акцизного 

зобов’язання. Зокрема, акцизні ставки на тютюнові вироби 

повинні підніматися щорічно рівними відсотками до 

європейського рівня, що може призвести до підвищення 

«тіньової» складової даної галузі, у т. ч. до зростання 

контрабандної та контрафактної продукції. При цьому, однією з 

основних проблем акцизного оподаткування в Україні 

залишається впровадження акцизного податку з роздрібного 

продажу підакцизних товарів, що є подвійним оподаткуванням та 

суперечить Директивам ЄС, які Україна повинна імплементувати 

відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС. Крім того, суб’єкти 

господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю алкоголем 

та тютюном, додатково сплачують за надання ліцензії на даний 

вид діяльності. Зауважимо, що за таких умов фінансові, 

матеріально-технічні та інші видатки держави на адміністрування 

нового акцизу можуть перевищити доходи від його сплати. 

Більше того, запровадження даного акцизу створюватиме нерівні 

конкурентні умови торгівлі для дрібних (МАФи) та крупних 

торговельних пунктів 84. 

Зауважимо, що підписання угоди про асоціацію між 
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Україною та Європейським Союзом відкрило не лише нові 

можливості для пожвавлення зовнішньоекономічної діяльності, а 

також загострило проблеми добросовісної конкуренції на 

внутрішньому ринку. В Україні частка конкурентних товарних 

ринків становить 49,2 %, при цьому, у галузевому розрізі лише 

ринок торгівлі та посередницьких послуг і агропромислового 

комплексу зберігають відносно повноцінне конкурентне 

середовище. Ключовими проблемами для конкурентної політики 

в Україні слід вважати: несформованість рівних умов доступу до 

ринку через незбалансованість регуляторних механізмів, захисту 

прав власності економічних агентів, зокрема корпоративних прав, 

посилення неконкурентного тиску існуючих монополістів, 

неефективні механізми захисту конкуренції у поточній діяльності 

суб’єктів господарювання 85. 

В контексті конвергенції економічного середовища України 

та ЄС ключові напрями, які необхідно реалізувати у сфері 

захисту конкуренції та удосконалення антимонопольного 

законодавства, полягають у спрощенні системи контролю за 

економічними концентраціями, удосконалення процедури 

розгляду Антимонопольним комітетом України справ щодо 

порушення законодавства про захист економічної конкуренції, 

розроблення та запровадження методик калькуляції штрафних 

санкцій за порушення, що накладаються Антимонопольним 

комітетом України, налагодження співпраці замовників тендерів 

з Антимонопольним комітетом України як органом оскарження 

та оприлюднення всіх рішень Антимонопольного комітету 

України за справами щодо суб’єктів господарювання з метою 

забезпечення прозорості у його діяльності. Реалізація зазначених 

інструментів удосконалення конкурентної політики в Україні 

створить умови для розвитку внутрішнього ринку, зростання 

добробуту громадян, розвитку самоорганізації підприємницького 

середовища, а також формування важелів економічного 

регулювання для структурних зрушень в економіці країни. 

Додамо, що, з одного боку, для вітчизняного бізнес-

середовища посилюється конкуренція у зв’язку з наданням 

преференційного режиму європейській продукції, водночас, з 
                                                           
85

 Інформаційне агентство «Трибуна». URL : http://www.trubynа.org.uа. 



 

227 

іншого боку, зниження тарифів для українських товарів та 

імплементація Україною законодавства ЄС є своєрідним 

каталізатором для підвищення якості української продукції та 

захисту національного споживача, а також інструментом для 

спрощеного виходу українських товарів на ринок ЄС. При цьому, 

Угода про асоціацію з ЄС передбачає скасування ввізних мит на 

більшість промислових товарів, тоді як значна частка товарів 

може користуватися преференційними умовами лише в межах 

тарифних квот. 

Водночас із зняттям тарифних бар’єрів в умовах дії Угоди 

про асоціацію з ЄС доступ української продукції на європейський 

ринок ускладнює наявність нетарифних бар’єрів (ліцензування, 

квотування, сертифікація продукції), які практично позбавляють 

можливості повномасштабного входження на ринок ЄС через 

технологічно застарілу виробничу базу в Україні. Крім того, 

багато вітчизняних підприємств виробляють продукцію 

відповідно до технічних регламентів, затверджених ще у 

минулому столітті. Як наслідок, гальмування процесів 

впровадження міжнародних стандартів якості виробництва на 

підприємствах стримує техніко-технологічну модернізацію 

виробничих процесів, знижує конкурентоспроможність 

національних товаровиробників на внутрішньому ринку, створює 

технічні бар’єри у зовнішній торгівлі. 

В свою чергу, нетарифні методи здебільшого 

характеризуються протекціоністською та дискримінаційною 

політикою, що деформує товарну структуру, обсяги та напрями 

торгівлі. Зокрема, квотування та ліцензування можуть створити 

тіньовий сегмент у випадку неефективного розподілу квот та 

ліцензій на корупційному ґрунті, тим самим завдаючи втрати 

українському виробнику, а невиправданий перелік товарів, які 

підлягають сертифікації, складність, велика вартість і тривалість 

цих процедур та надмірний перелік необхідних перевірок і 

документів створює труднощі в отриманні сертифікату, скорочує 

частку малих і середніх підприємств-імпортерів, що послаблює 

конкуренцію на внутрішньому ринку та нарощує їх трансакційні 

витрати через контрабанду, іллегалізацію експортно-імпортних 

операцій і прикордонної торгівлі, корупцію при перетині 
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кордону, які тягнуть за собою додаткові витрати на безпеку та 

операційну діяльність. 

Інертний процес гармонізації вітчизняних стандартів 

сертифікації та стандартизації з чинними нормами країн – членів 

ЄС обумовлений неефективним інституційно-правовим базисом 

технічного регулювання, нерозвиненістю належної 

інфраструктури, недостатньою кількістю спеціалізованих 

лабораторій та обладнання, відсутністю чітких правил і процедур 

ринкового нагляду, низьким рівнем поінформованості окремих 

товаровиробників і галузевих асоціацій щодо правил і процедур 

системи технічного регулювання ЄС, несформованістю 

мотиваційно-психологічних стимулів до переходу на європейські 

засади технічного регулювання, недостатнім рівнем співпраці 

вітчизняних інституцій з відповідними міжнародними 

інституціями, такими як Європейський комітет зі стандартизації 

(CEN), Європейський комітет електротехнічної стандартизації 

(CENELEC), Європейський інститут зі стандартизації у сфері 

телекомунікацій (ETSI). 

Ефективним інструментом усунення технічних бар’єрів у 

торгівлі України та ЄС повинна стати Угода про оцінку 

відповідності та прийнятність промислової продукції (Agreements 

on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Goods, 

АСАА). Передбачається, що в підсумку дія АСАА буде 

поширюватись на 27 секторів, у рамках яких Угода містить 

вертикальні зобов’язання щодо загальної безпеки продукції, 

встановлення вимог для акредитації та ринкового нагляду, 

загальної системи маркетингу продукції, одиниць виміру, 

відповідальності за браковану продукцію. Крім того, Угодою про 

асоціацію також передбачено впровадження європейських і 

міжнародних стандартів безпеки та якості продуктів харчування 

(НАССР, ISO, EN, Кодексу Аліментаріус) у сфері 

агропромислового виробництва.  

З огляду на приведення українського економічного та 

секторального законодавства у відповідність до міжнародних 

норм та стандартів ЄС, особливої уваги потребує усунення 

бюрократичних перепон і спрощення процедури сертифікації 

продукції, внесення змін у чинні Державні стандарти України в 
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частині узгодження з чинними нормами Директив ЄС, надання 

інформаційно-консультаційних послуг підприємствам щодо 

можливостей та умов постачання продукції на європейські ринки 

(зокрема, митних ставок, вимог у сфері технічного регулювання, 

алгоритму дій підприємств для експорту продукції до ЄС), 

формування мотиваційних механізмів у суб’єктів 

господарювання щодо покращення санітарно-гігієнічних норм 

виробничих приміщень, створення превентивних механізмів 

унеможливлення перевищення гранично допустимих норм 

шкідливих речовин у вітчизняних товарах, покращення 

маркування останніх через підвищення інформативності їх 

упаковки, активізації процесу впровадження базової складової 

системи менеджменту безпеки вітчизняної продукції НАССР.  

У зв’язку із подальшою лібералізацією зовнішньої торгівлі 

виникає загроза ввезення в Україну технічно застарілої та 

екологічно небезпечної продукції, а також можливих зловживань 

з боку іноземних імпортерів, що зумовлює необхідність 

посилення моніторингу імпорту товарів в Україну з метою 

виявлення випадків неконкурентних дій, здатних заподіяти 

шкоду національному товаровиробнику і, у разі необхідності, 

впровадження запобіжних бар’єрів, передбачених Законами 

України «Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в 

Україну», «Про захист національного товаровиробника від 

демпінгового імпорту». 

Не менш важливим інструментом політики детінізації в 

контексті конвергенції економічного середовища України та ЄС є 

впровадження низки положень митного законодавства ЄС. 

Зокрема, до митного законодавства України повинні бути 

імплементовані 70,0-80,0 % положень Митного кодексу ЄС. Йде 

мова про спрощення процедур та автоматизацію митної справи, 

скорочення часу митного оформлення товарів, розроблення 

механізму забезпечення можливості надання громадської оцінки 

керівникам митних органів з боку бізнес-спільноти та 

представників громадськості, запровадження ефективної системи 

обміну інформацією між митними органами та бізнес-

середовищем, створення у структурі митних органів підрозділів 

митного пост-аудиту та посилення ролі відповідного напрямку 
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роботи митних органів, створення системи оперативного 

реагування на випадки порушень в зоні діяльності митниць, 

розроблення заходів щодо мінімізації корупційних проявів серед 

працівників митних органів.  

Крім того, доцільним є узгодження інструментів політики 

детінізації у митній та податковій сферах шляхом інтеграції 

митних та податкових баз даних та впровадження ризик-

орієнтованої системи митно-податкового контролю при 

здійсненні відбору об’єктів митних та податкових перевірок. При 

цьому, необхідним є ідентифікація ризиків за кожним із податків 

та зборів, передусім, основними бюджетоутворюючими видами 

економічної діяльності, організаційно-правовими формами 

підприємств.  

Додамо, що з метою забезпечення рівних та конкурентних 

умов ведення бізнесу, унеможливлення фіскального тиску та 

нівелювання податкових ризиків у діяльності сумлінних 

платників податків, вжиття профілактичних заходів щодо 

запобігання вчиненню правопорушень, належної координації 

роботи органів державної фіскальної служби з упередження 

необґрунтованого формування податкового кредиту затверджено 

Рекомендований порядок взаємодії підрозділів ДФС при 

комплексному відпрацюванні податкових ризиків з податку на 

додану вартість (Наказ ДФС від 28.07.2015 р. № 543). 

В контексті гармонізації вітчизняного законодавства з 

європейським важливою є реформа системи державних закупівель 

через підвищення прозорості вітчизняних закупівель та відкриття 

доступу для постачальників і надавачів послуг з ЄС. Зокрема, 

питання публічних закупівель викладені у главі 8 розділу IV 

Угоди про асоціацію (ст. 148-156 та додаток XXI), якою 

передбачено забезпечення взаємного доступу до ринків публічних 

закупівель ЄС та України на основі послідовного наближення 

законодавства України у сфері публічних закупівель до acquis ЄС. 

Інституційна реформа державних закупівель в Україні 

розпочалася зі створення унікальної технологічної платформи – 

електронної системи публічних закупівель ProZorro. Так, з 

01.04.2016 р. набрав чинності Закон України «Про публічні 

закупівлі», який запровадив переведення усіх державних 
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закупівель в Україні в електронний формат. А 18 травня 2016 р. 

завершилася офіційна процедура приєднання України до Угоди 

Світової організації торгівлі про державні закупівлі (Agreement on 

Government Procurement, GPA), мета якої полягає у взаємному 

відкритті ринків публічних закупівель для постачальників товарів, 

робіт і послуг з країн – сторін Угоди GPA, серед яких: країни ЄС, 

Японія, США, Корея, Тайвань, Сінгапур, Гонконг і Канада.  

До початку реформи у сфері публічних закупівель в Україні 

близько 20,0 % обсягу ринку публічних закупівель втрачалося 

внаслідок корупційних зловживань та обмеженої конкуренції 86. 

Зрозуміло, що потенціал детінізації електронної системи 

публічних закупівель ProZorro полягає у мінімізації таких втрат. 

Зокрема, у 2016 р. кількість унікальних постачальників порівняно 

з 2015 р. зросла у три рази (до 33,7 тис.). Як наслідок, зменшилася 

кількість договорів, що припадають на одного постачальника, і 

тим самим послабився рівень його монопольного впливу на 

замовника. У структурі постачальників суттєво зросла частка 

ФОПів (із 24,0 % у 2015 р. до 42,0 % у 2016 р.) 87. 

Водночас, незважаючи на підвищення ефективності та 

прозорості публічних фінансів, в Україні зберігаються 

непоодинокі випадки неконкурентних та дискримінаційних 

закупівель, серед яких: розщеплення надпорогового тендеру на 

дрібніші допорогові, підміна закупівель техніки закупівлею робіт 

з метою підняття вартості порогу, змови фірм «близнюків», які 

беруть участь у тендерах в парі, свідомо нечітке пояснення 

замовником об’єкту закупівлі; особливі вимоги та умови для 

бажаних переможців; дискваліфікація учасника тендеру через 

формальні причини та ін. Для реагування на проблеми в системі 

«ProZorro» створено моніторинговий портал публічних 

закупівель «DoZorro» із відгуками про публічні закупівлі. 

Про високий ступінь корупційних ризиків та низький рівень 

прозорості та ефективності у сфері публічних фінансів свідчить 

формування податкових надходжень Державною фіскальною 

службою України, а саме: (1) показники динаміки кількості 
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платників податків, надходжень податків і зборів за регіонами та 

видами економічної діяльності, суми втрат від надання 

податкових пільг, переплат податків, податкового боргу, залишок 

невідшкодованих сум ПДВ не є публічними; (2) щорічні та 

піврічні звіти ДФС та її територіальних органів мають 

фрагментарний характер, які традиційно фокусуються на 

позитивних аспектах діяльності відомства, що унеможливлює 

здійснення об’єктивного моніторингу оподаткування, при цьому 

відсутній галузевий та регіональний моніторинг, дані по великим 

платникам податків та митницям 88. 

В цілях підвищення прозорості діяльності фіскальних органів 

необхідним є розроблення інструментів публічного розкриття 

фінансової та податкової звітності юридичних та фізичних осіб-

підприємців для виявлення схем податкової оптимізації та 

ухилення від оподаткування, системного оприлюднення 

агрегованих показників діяльності ДФС, налагодження 

автоматичного обміну інформацією з митними та податковим 

органами інших країн з метою мінімізації корупційних ризиків. 

Важливими елементами поглибленої та всеохоплюючої зони 

вільної торгівлі між Україною і ЄС мають стати лібералізація 

режиму надання фінансових послуг і зняття обмежень на рух 

капіталів. Відповідно до ст. 145 «Рух капіталу» Угоди про 

асоціацію Україна зобов’язана завершити лібералізацію операцій 

з капіталом і фінансового рахунку платіжного балансу до рівня 

лібералізації в ЄС, крім того, окремо виписані обов’язки сторін 

щодо забезпечення вільного руху інвестицій, безперешкодного 

надання фінансових і торговельних кредитів. Стаття 146 обмежує 

застосування захисних заходів щодо руху капіталу лише 

випадками виникнення суттєвих труднощів при реалізації 

курсової та грошово-кредитної політики на термін, що не 

перевищує шість місяців. Підрозділ 6 глави 6 фіксує зобов’язання 

сторін щодо створення національного режиму для постачальників 

банківських, страхових та інших видів фінансових послуг, а 

також забезпечення вільного доступу до ринку через 

транскордонне надання фінансових послуг. 
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Лібералізація руху капіталу, в свою чергу, вимагає значних 

змін у: (1) валютній політиці – дерегуляція валютного контролю 

шляхом розробки нового Закону України «Про систему валютного 

регулювання і валютного контролю», який повинен містити в 

своїй основі принцип вільного руху капіталу та передбачати 

поступове зняття валютних обмежень протягом визначеного 

перехідного періоду; удосконалення умов ведення розрахунків із 

зовнішніми контрагентами через міжнародні платіжні системи, що 

підвищить конкурентні переваги вітчизняних суб’єктів 

господарювання на зовнішніх ринках; (2) банківській політиці – 

здійснення докапіталізації комерційних банків і консолідацію 

банківської системи, що підвищить її загальну стійкість та 

конкурентоздатність, боротьбу з проблемними активами – 

підвищення стандартів управління якості активів банку, 

впровадження сучасних систем ризик-менеджменту, спрощення 

процесу реєстрації кредитів-нерезидентів; (3) фондовій політиці – 

забезпечення повноцінного функціонування вторинних цінних 

паперів шляхом прийняття нового закону про деривативи, а також 

удосконалення законодавства щодо корпоративних облігацій та 

оподаткування доходу від операцій з фінансовими інструментами. 

Зауважимо, що Угода про асоціацію з ЄС передбачає 

адаптацію вітчизняного законодавства щодо забезпечення 

дотримання прав інтелектуальної власності, охорони промислових 

зразків, знаків для товарів і послуг, захисту географічних 

позначень, а також позначень походження сільськогосподарської 

продукції та продовольчих товарів, положень авторського права і 

суміжних прав, правового забезпечення охорони баз даних та 

комп’ютерних програм, удосконалення адміністративного 

співробітництва між відповідними органами з країнами ЄС тощо.  

В Україні досі залишається несформованим ринок 

інтелектуальної власності, про що свідчить високий рівень його 

тінізації – частка нематеріальних активів у структурі загальної 

суми активів економіки становить менше 1,0 %. Особливо 

критичною для України є проблема комп’ютерного піратства. За 

аналітичними даними міжнародної асоціації BSA, рівень 

використання неліцензійного програмного забезпечення в 

Україні у 2016 р. становив 82,0 %, що є одним із найвищих в 



 

234 

Європі, а втрати національної економіки від комп’ютерного 

піратства складають більше ніж 400,0 млн дол. США на рік.  

Високий рівень тінізації відносин у сфері інтелектуальної 

власності пов’язаний передусім із недостатністю нормативно-

правового регулювання питань, пов’язаних із оцінкою прав 

інтелектуальної власності, відсутністю ефективних механізмів 

обліку та впровадження у виробництво результатів 

інтелектуальної діяльності, складністю та довготривалістю 

процедури розгляду заявок на отримання охоронних документів 

на об’єкти інтелектуальної власності (терміни розгляду заявок 

становлять від 12 до 17 місяців), відсутністю методичного апарату 

визначення розміру шкоди, завданої порушенням прав на об’єкти 

права інтелектуальної власності 89. 

Варто зауважити, що Україна зробила певні позитивні кроки 

у сфері захисту інтелектуальної власності, зокрема, на розгляд до 

Комітету Верховної Ради України з питань освіти і науки 

передано проект Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо вдосконалення правової 

охорони інтелектуальної (промислової) власності» (реєстр. 

№ 5699 від 23.01.2017 р.). Крім того, у складі апарату 

Департаменту кіберполіції Національної поліції України створено 

управління протидії злочинам у сферах інтелектуальної власності 

та господарської діяльності, яке покликане вирішувати проблеми, 

пов’язані з корупцією в умовах непрозорої виплати авторської 

винагороди.  

Водночас ключові зміни пов’язані з реформою Державної 

служби інтелектуальної власності, зокрема щодо перегляду 

функцій та прозорості роботи. До 2016 р. Державна служба 

інтелектуальної власності фактично виконувала функцію видачі 

свідоцтва і функцію охоронних документів за результатами всієї 

експертизи цього процесу, забезпечення експертизи цього 

процесу, забезпечення експертизи заявок на винаходи, корисні 

моделі, окремі зразки, знаки для товарів і послуг, яку здійснює 

«Укрпатент». 
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Основні завдання у сфері інтелектуальної власності 

спрямовані на адаптацію законодавства України до положень 

Угоди про асоціацію з ЄС полягають у вдосконаленні 

інституційно-правового базису. Зокрема, йде мова про розробку 

законопроектів та змін до чинних, які регулюють дану сферу: 

«Про охорону прав на промислові зразки», «Про охорону прав на 

винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на зазначення 

походження товарів», «Про охорону прав на знаки для товарів і 

послуг», «Про охорону прав на топографії інтегральних 

мікросхем», «Про авторське право і суміжні права» та інші. 

Особливої уваги під час гармонізації законодавства потребує 

підвищення юридичної відповідальності, штрафів і 

кримінального переслідування порушників авторського права. 

Підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, з 

одного боку, відкриває значні перспективи для української 

економіки в контексті детінізації, а, з іншого боку, формує ризики 

для національних товаровиробників та зумовлює необхідність 

системного удосконалення інституційного-правового базису 

більшості сфер національної економіки. З огляду на наявні загрози 

розвитку національної економіки в умовах системної тінізації 

економічних відносин, пріоритетними напрямами конвергенції 

середовища економічних відносин в контексті детінізації 

(хронічний дефіцит в секторі державних фінансів та зростання 

державного боргу, низький рівень конкурентоспроможності 

вітчизняних товаровиробників, монополізація галузей 

промисловості, нерозвинутість ринку об’єктів інтелектуальної 

власності, техніко-технологічна відсталість реального сектору 

економіки, імпортозалежність національної економіки) визначені: 

(1) реформування податкової та митної політики; (2) підвищення 

ефективності конкурентної політики та удосконалення 

антимонопольного законодавства; (3) нівелювання технічних 

бар’єрів у торгівлі України та ЄС; (4) підвищення ефективності та 

прозорості публічних фінансів; (5) лібералізація руху капіталу; 

(6) забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності 

(рис. 3.13). При цьому, реалізацію вищезазначених пріоритетів 

необхідно здійснювати в рамках інструментів та засобів 

конвергенції середовища економічних відносин. 
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Рис. 3.13. Інструменти та засоби конвергенції економічного 

середовища України та ЄС в контексті детінізації 
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Загрози розвитку національної економіки в умовах системної тінізації економічних відносин: 
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усунення 

дискримінацій  

 усунення 

бюрократичних 

перешкод і 

спрощення 

процедури 

сертифікації 

продукції; 

 виконання 

Угоди про 

оцінку 

відповідності та 

прийнятності 

промислових 

товарів з ЄС; 

 розвиток 

необхідної 

інфраструктури;  

 підвищення 

рівня 

поінформова-

ності товаро-

виробників 

щодо системи 

технічного 

регулювання ЄС 

 публічне 

розкриття 

фінансової та 

податкової 

звітності 

юридичних та 

фізичних осіб-

підприємців; 

 оприлюднення 

агрегованих 

показників 

діяльності ДФС; 

 нівелювання 

недоліків 

ProZorro щодо 

допорогових 

закупівель; 

 забезпечення 

продажу 

державного 

майна, для якого 

передбачений 

механізм 

аукціону, через 

систему 

«ProZorro. 

Продажі» 

 дерегуляція 

валютного 

контролю; 

 удосконалення 

умов ведення 

розрахунків із 

зовнішніми 

контрагентами 

через міжна-

родні платіжні 

системи; 

 докапіталізаці

якомерційних 

банків; 

 спрощення 

процесу 

реєстрації 

кредитів-

нерезидентів; 

 впровадження 

сучасних систем 

ризик-

менеджменту; 

 забезпечення 

функціонування 

ринку 

вторинних 

цінних паперів 

 удоскона-

лення 

нормативно-

правового 

регулювання 

сфери 

інтелектуальної 

власності; 

 запровадь-

ження 

ефективних 

механізмів 

обліку ОІВ; 

 спрощення 

процедур 

розгляду заявок 

на отримання 

охоронних 

документів на 

ОІВ; 

 розширення 

методичного 

апарату 

визначення 

розміру шкоди, 

завданої 

порушенням 

прав на ОІВ 

Інструменти та засоби конвергенції 

Напрями конвергенції середовища економічних відносин в контексті детінізації 

Реформування 

податкової та 

митної 

політики 

Підвищення 

ефективності 

конкурентної 

політики та 

удосконалення 

антимонопольного 

законодавства 

Нівелювання 

технічних 

бар’єрів у 

торгівлі 

Підвищення 

ефективності 

та прозорості 

публічних 

фінансів 

Лібералізація 

руху капіталу 

Забезпечення 

дотримання прав 

інтелектуальної 

власності 



 

237 

Зауважимо, що лише комплексне впровадження і поєднання 

інструментів конвергенції середовища економічних відносин дає 

змогу сформувати необхідні передумови ефективної системи 

детінізації національної економіки в цілях мінімізації ризиків та 

загроз імплементації Угоди про асоціацію України з ЄС як 

передумови пришвидшення темпів модернізації реального 

сектора, розширення місткості внутрішнього ринку, 

вдосконалення техніки і технологій, збільшення інвестицій та 

покращення процесів трансферу технологій, розвитку 

добросовісної конкуренції, посилення конкурентоспроможності 

національної економіки, покращення участі та місця держави у 

системі міжнародного поділу праці. 
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РОЗДІЛ 4 

СТРАТЕГУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ІНСТРУМЕНТИ 

ПОЛІТИКИ ІМПОРТОЗАМІЩЕННЯ І ЗМІЦНЕННЯ 

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НАЦІОНАЛЬНОГО 

ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ 

 

4.1 Регіонально-галузеві пріоритети та інструменти 

державної політики імпортозаміщення 

 

На початковому етапі розвитку національної економіки 

сформувалася низка загроз, що дестабілізують соціально-

економічне становище регіонів та перешкоджають налагодженню 

на їх територіях потужних виробничих комплексів зі здатністю 

повного забезпечення місцевих потреб у товарах і послугах. Досі 

в областях України та на місцевому рівні не вдається системно та 

якісно розвивати галузі переробної промисловості, 

продовжується реалізовуватися політика із сировинно-ресурсною 

орієнтацією, уповільнюється інвестиційно-інноваційна активність 

підприємницького сектору, не розбудовується збалансована 

просторово-видова мережа об’єктів торгівлі. Це призводить до 

того, що вітчизняна продукція й надалі втрачає споживчий попит. 

Відповідно внутрішньорегіональні ринки активно насичуються 

імпортною продукцією, яка має вищу конкурентоспроможність, 

кращі цінові та інші характеристики. 

Однією з причин цього є невисока ефективність політики 

регіональних та місцевих органів влади, які замість створення 

якісного дерегулятивного і конкурентоспроможного середовища 

виробництва й продажу товарів у багатьох випадках керуються 

інтересами великих бізнес-структур і монопольних об’єднань, 

обстоюють виконання політично-економічних завдань та не 

беруть за основу пріоритети регіонального розвитку та поступу 

внутрішнього ринку. У регіональній системі влади не 

відбуваються й процеси, пов’язані зі зниженням залежності від 

імпортних поставок продукції. Причини цього і об’єктивні, і 

суб’єктивні, у т. ч. пов’язані з бюрократизацією адміністративно-

господарських процесів, невисокою мотивацією суб’єктів, 

причетних до розвитку внутрішнього ринку. Саме тому доцільно 
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визначити стратегічні підходи та інструменти реалізації 

державної політики імпортозаміщення, які враховують регіона-

льні особливості та диференційовано стосуються вирішення 

проблем імпортозалежності на внутрішньому споживчому ринку. 

Так, на перших етапах варто провести аналіз та 

ідентифікувати позиції регіонів України, щоб з’ясувати рівень їх 

імпортозалежності. Тут головними складовими формування 

відповідного висновку мають стати параметри, по-перше, частки 

товарів, виготовлених на території України, у структурі 

роздрібного товарообороту торгової мережі підприємств і, по-

друге, середньорічного темпу її зростання (зменшення). Вихідні 

дані для розрахунків подані у табл. А.1 (дод. А), а результати 

наведені в табл. 4.1. 

Варто відзначити критичний стан імпортозалежності в 

прикордонних (Львівській, Волинській, Закарпатській та 

Одеській областях) і центральних (м. Київ та Київська область) 

регіонах України. Так, у середньому за останнє десятиліття 

частка продажу вітчизняних товарів у структурі роздрібного 

товарообороту торгової мережі підприємств у цих регіонах не 

перевищувала середньодержавне (61,3 %) та не досягла 

середньорегіонального (65,5 %) значення. Більше того, у регіонах 

недостатньо ефективно використовуються наявні економічні 

потужності для задоволення внутрішніх споживчих потреб 

населення, про що свідчать вищі темпи зниження рівня продажу 

вітчизняних товарів – щороку в середньому більше ніж на 2,0 %. 

Високий рівень імпортної залежності характерний й для 

регіонів (Дніпропетровської, Донецької, Луганської, 

Миколаївської, Харківської областей), які володіють найбільшим 

у державі мінерально-сировинним та виробничим потенціалом. 

Саме завдяки такій ресурсній базі в регіонах виробилася 

експортоорієнтована модель економічного зростання, яка, попри 

низку позитивних якостей (валютне наповнення економіки, 

розширення ринку збуту), призвела до загострення соціально-

економічних проблем і, зокрема, до залежності споживчого ринку 

від імпорту товарів (послуг). 
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Таблиця 4.1 

Позиціонування регіонів України* з урахуванням величини та 

динаміки частки вітчизняних товарів у структурі роздрібного 

товарообороту торгової мережі підприємств у 2005-2016 рр. 

Групи регіонів за 

темпом зростання 

частки 

Групи регіонів за величиною частки 

регіони з низькою часткою регіони з високою часткою 

Чmin < Чсер - 1 
регіони з оптимальною часткою 

Чсер + 2 < Чmax  
Чсер - 1 < Чсер < Чсер + 2  

50,5 < 61,3  61,4 < 69,7  69,8 < 75,3  

р
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н
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ас
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 ∆
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0
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 >
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1
,2

 

Дніпропетровська, 

Донецька, 

Луганська, 

Миколаївська, 

Харківська області 

Кіровоградська, 

Херсонська області 

 Тернопільська, 

Запорізька, 

Вінницька, 

Полтавська, 

Рівненська, 

Хмельницька області 
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∆
Р

се
р
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1
t >

 ∆
Р

m
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-2
,0

 >
 -

4
,0

 Львівська,  

Волинська, 

Закарпатська, 

Одеська, 

Київська області, 

м. Київ 

Черкаська, 

Сумська, 

Житомирська, 

Івано-Франківська, 

Чернігівська, 

Чернівецька області 

Позначення: Чmax, Чmin, Чсер – максимальне, мінімальне та середнє значення частки вітчизняних товарів у 

торговельній мережі; 1, 2 – середньоквадратичні відхилення часток вітчизняних товарів у торговельній 

мережі з низьким та високим значеннями; 1t, 2t – середньоквадратичні відхилення часток вітчизняних товарів 

у торговельній мережі із швидким зменшенням (зростанням); ∆Рmax, ∆Рmin, ∆Рсер – максимальний, мінімальний 

та середній темпи зростання частки вітчизняних товарів у торговельній мережі. 

*Без урахування тимчасово окупованої території АР Крим і м. Севастополя, за 2014-2016 рр. також без частини 

зони проведення антитерористичної операції. 

 

Так, потужності промислового комплексу здатні лише 

виробляти сировинну, низько¬технологічну та недостатньо 

інноваційну продукцію, що не відповідає споживчим потребам 

місцевого населення, і тому стимулюють проникнення товарів 
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(послуг) імпорту в більшість сегментів внутрішньорегіонального 

ринку. Утім, варто відзначити позитивну динаміку в зростанні 

рівня продажів вітчизняних товарів у торговельних мережах, 

зокрема на початку 2017 р. значення обласного показника 

перевищувало середньо-державне значення (55,8 %). Цьому 

сприяла низка об’єктивних передумов, а саме ускладнення 

зовнішньоторговельних відносин з Російською Федерацією, на 

ринку якої реалізовувалася основна маса експортованих товарів, 

відсутність можливостей належного транспортування товарів до 

інших країн Митного союзу, що в підсумку змусило вітчизняних 

товаровиробників активно переорієнтовуватися на 

внутрішньорегіональний ринок. 

Попри це, у низці регіонів України (Тернопільській, 

Запорізькій, Вінницькій, Полтавській, Рівненській, Хмельницькій 

областях) сформувалася збалансована структура внутрішнього 

ринку та суспільного відтворення, за якої зрівноважено обсяги 

виробництва та споживання вітчизняної продукції. Так, частка 

продажу товарів, виготовлених вітчизняними підприємствами, у 

структурі обороту роздрібної торгівлі в регіонах є вищою за 

середнє значення в державі, а її зростання відповідає темпам 

розвитку національної економіки. Здавалося б, за такою моделлю, 

враховуючи нинішній стан національної економіки, перспективно 

розвиватися високоімпортозалежним регіонам нашої держави. 

Утім, такий стан зумовлений низкою макроекономічних чинників, 

зокрема їх територіальне розміщення дозволяє бути віддаленими 

від головних джерел надходження імпорту, повільний розвиток 

ринкової інфраструктури перешкоджає активному насиченню 

внутрішньорегіонального ринку імпортними товарами, низька 

купівельна спроможність населення дестимулює імпортерів 

інтенсивно вести бізнес-діяльність, висока частка сільського 

господарства та переробних галузей з коротким технологічним 

циклом в економіці регіонів дозволяє забезпечувати базові 

потреби місцевого населення. Попри певні переваги, регіони 

незабаром будуть нездатні утримувати відповідний збалансований 

стан, адже необхідність техніко-технологічного чи інноваційного 

розвитку та одночасна неготовність його забезпечувати 

призведуть до імпортонасичення внутрішнього ринку. 
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Висока частка споживання вітчизняної продукції притаманна 

групі регіонів (Черкаській, Сумській, Житомирській, Івано-

Франківській, Чернігівській, Чернівецькій областям), внутрішній 

ринок яких територіально близький для імпорту. Так, значення 

показника перевищувало 71,0 % і за весь аналізований період 

постійно було вищим за середньодержавне. З одного боку, така 

низька імпортозалежність регіонів дозволяє стверджувати про 

достатню захищеність їхнього внутрішнього ринку, а з іншого – 

малу його привабливість для імпортерів. Стосовно останнього, це 

сьогодні яскраво засвідчують повільне відновлення в регіонах 

докризових обсягів роздрібного продажу товарів, прискорене 

зниження купівельної спроможності місцевого населення (у цінах 

валютного еквівалента), відсутність у належній кількості 

розгалужених просторово-видових торговельних мереж. Варто 

виділити й інші тенденції, що підтверджують відповідні 

припущення, зокрема економіка регіонів: 1) індустріально не 

готова використовувати високотехнологічну імпортну продукцію 

через малу розвиненість виробничо-господарської 

інфраструктури; 2) не володіє достатнім обсягом капітальних 

активів, які б стимулювали інвестиційний попит на високоякісну 

та інноваційну продукцію іноземних виробників; 3) має 

слаборозвинений транспортно-логістичний сектор, що не 

спрможний високоякісно забезпечити перевезення імпортних 

товарів у торговельні об’єкти після проходження всіх митних 

процедур.  

На відміну від перелічених регіонів, Кіровоградська та 

Херсонська області здатні стабільно підтримувати високий рівень 

продажу вітчизняної продукції та забезпечувати його зростання на 

внутрішньому ринку. Так, у Кіровоградській області середнє 

значення показника за весь аналізований період сягнуло майже 

80,0 %, що є вищим результатом у державі, за окремими роками 

спостерігалася така ж тенденція (на початок 2016 р. частка 

продажу вітчизняних товарів в обороті роздрібної торгівлі в 

регіоні становила 70,1 % і перевищила середньодержавне 

значення на майже 15,0 в. п.). Утім, такі тенденції в регіонах не 

зумовлені інноваційно-технологічним прогресом промислово-

виробничого комплексу, істотним покращанням якісних 
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характеристик виробленої продукції, запровадженням 

раціональних підходів до розподілу інвестицій (особливо 

бюджетного походження), розвитком і підвищенням ефективності 

інструментів й засобів грошового обміну вітчизняних товарів, 

покращанням структури джерел їх придбання. Поясненням такого 

стану імпортозалежності є інтенсивний розвиток 

агропромислового потенціалу регіонів, що дозволяє системно 

витісняти імпортні товари у відповідних сегментах продовольства. 

Зокрема, на початку 2016 р. в регіонах частка продажу 

вітчизняних продовольчих товарів перевищила 90,0 %. Високому 

рівню захищеності внутрішнього ринку посприяв і недостатній 

розвиток комерційно-посередницької інфраструктури 

(торговельно-промислових палат, дистриб’юторських і 

дилерських агенцій, брокерських організацій, торгових 

(аукціонних) домів) та принципово нових підходів до 

встановлення комерційно-господарських зв’язків, а особливо з 

іноземними виробниками та їхніми торговими представниками. 

Відповідно до виявлених особливостей стану 

імпортозалежності та тенденцій їх розвитку за регіонами держави 

слід впроваджувати й селективний підхід як до стратегічного 

планування, так і реалізації регіональної політики 

імпортозаміщення (табл. 4.2). 

В умовах критичної імпортозалежності органам регіональної 

влади в регіонах із найвищим рівнем внутрішнього споживання 

імпортних товарів (Львівська, Волинська, Закарпатська, Одеська, 

Київська області та м. Київ) варто дотримуватися стратегії 

агресивної протидії споживчому імпорту й намагатися активно 

стимулювати насичення внутрішнього ринку товарами місцевого 

виробництва. Так, одним з інструментів такого стратегічного 

управління слід розглядати активну маркетингово-промоційну 

підтримку позицій місцевого виробництва. Це передбачає 

створення та розбудову мережі інформаційно-комунікаційних 

центрів в Україні, які налагоджуватимуть і підтримуватимуть 

постійний контакт зі споживачами, допомагатимуть у виборі 

покупок, підвищуватимуть інформованість про ринкові тенденції 

та виконуватимуть інші сервісні роботи на користь товарів 

місцевих виробників. 
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Таблиця 4.2 

Стратегічні підходи та інструменти реалізації політики 

імпортозаміщення в регіонах України* 

*Без урахування тимчасово окупованої території АР Крим і м. Севастополя та частини зони проведення 
антитерористичної операції. 

Г
р

у
п

и
 

Характеристики груп 

регіонів 
Стратегічні засоби Інструменти державної регіональної політики 

1 

Регіони з найвищим 

рівнем імпортної 

залежності та негативною 

динамікою його 

посилення 

Стратегія агресивної 

протидії споживчому 

імпорту та насичення 

внутрішнього ринку 

товарами місцевого 

виробництва 

 активна маркетингово-промоційна підтримка 

позицій місцевого виробництва; 

 підтримка створення й розвитку локальних 

інтегрованих систем із виробництва споживчих 

товарів з високим рівнем доданої вартості; 

 стимулювання розвитку торговельних площ зі 

спеціалізацією на продукції місцевого й 

вітчизняного виробництва; 

 створення сприятливого середовища розвитку 

малих суб’єктів підприємництва зі 

спеціалізацією на виробництві та збуті споживчих 

товарів кінцевого призначення 

2 

Високий рівень розвитку 

експортного потенціалу та 

незорієнтованість 

продукції на внутрішнє 

споживання 

Стратегія послідовної 

диверсифікації 

виробництва з 

експортоорієнтованого 

сектору на внутрішньо-

регіональний ринок 

 розвиток співробітництва великих 

виробничих «гігантів» з малими інноваційними 

фірмами; 

 створення промислових зон, техніко-

впроваджувальних майданчиків зі освоєння 

виробництва малогабаритної продукції для 

кінцевого споживача; 

 розвиток споживчого кредитування і його 

ув’язка з програмами підвищення споживчого 

попиту на вітчизняні непродовольчі товари 

інвестиційного призначення 

3 

Збалансована структура 

внутрішнього ринку та 

фаз сфер суспільного 

відтворення 

Стратегія активізації 
міжрегіонального 

співробітництва для 
проникнення 

вітчизняних товарів з 
регіонів-лідерів за 

обсягами виробництва 
споживчих товарів 

 реалізація інвестиційно-інноваційних проектів 

міжрегіональної міжгалузевої співпраці; 

 реалізація проектів з розширення торгових 

площ для продажу вітчизняних товарів місцевого 

виробництва та регіонів-лідерів; 

 реалізація спільних маркетингово-

виставкових програм з регіонами з розвиненим 

виробничим потенціалом 

4 

Близька доступність 

внутрішнього ринку для 

імпортних товарів 

(послуг), недостатні темпи 

індустріалізації, малі 

обсяги капітальних 

активів 

Стратегія фокусування 

та концентрованого 

зростання 

 спеціалізація на розвитку видів економічної 

діяльності та місцевого виробництва товарів з 

високим конкурентним потенціалом за рахунок: 

- формування бюджетних і позабюджетних 

інвестиційних фондів; 

- надання доступної фінансово-кредитної 

підтримки; 

- впровадження інновацій та результатів 

НДДКР; 

- удосконалення інститутів дозвільної та 

ліцензійної систем 

5 

Розвинутий 
агропромисловий 

потенціал, що дозволяє 
системно витісняти 
імпортні товари у 

відповідних сегментах 
продовольства; низький 

рівень розвитку 
торговельних мереж та 

висока захищеність 
внутрішнього ринку  

Стратегія збереження 

високих темпів 

розвитку внутрішнього 

виробництва та 

імпортозаміщення 

 розвиток коопераційних зв’язків та 

мережевого співробітництва у нарощуванні та 

створенні замкнутих циклів виробництва 

високоякісної продукції; 

 створення регіональних суб’єктів 

інфраструктурної підтримки, що здатні 

обслуговувати інвестиційні та техніко-технологічні 

потреби виробничого комплексу 
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Вищих результатів можна досягнути через трансляцію у 

регіональних ЗМІ теле- та радіопередач, окремих рекламних 

роликів про товари місцевого виробництва. Очевидно, що все це 

вимагає фінансово-ресурсної підтримки з боку органів влади, які 

можуть на такі цілі скеровувати частину податкових надходжень 

від реклами імпортних товарів (послуг). 

Важливе значення для зміцнення конкурентоспроможності 

місцевого виробництва має державна підтримка створення й 

розвитку локальних інтегрованих систем із замкнутими 

технологічними циклами виготовлення товарів кінцевого 

споживання. За рахунок цього господарські комплекси регіонів 

України вдасться наситити інноваційними інфраструктурними 

об’єктами, що сприятимуть розвитку потенційно прибуткових, 

наукомістких і високотехнологічних виробництв. А це дає 

підстави розраховувати на технологічне переоснащення та 

розширення діючих виробничих потужностей місцевих 

підприємств, впровадження і функціонування прогресивних 

систем управління якістю та безпечністю продукції відповідно до 

міжнародних стандартів, налагодження випуску нових видів 

конкурентоспроможної продукції. Тут від органів місцевої влади 

вимагається реалізувати такі управління рішення: 1) спростити 

процедури оформлення прав, здійснення інноваційної діяльності, 

організації процесів виробництва і збуту високотехнологічної 

продукції; 2) удосконалити інституційну інфраструктуру для 

покращання якості розроблення та реалізації інвестиційно-

інноваційних проектів регіонального значення; 3) формувати 

державні замовлення з розрахунком на конкурентні переваги 

продукції місцевого виробництва; 4) гарантувати певні обсяги 

бюджетного фінансування (субсидування) місцевим виробникам 

при формуванні та впровадженні інноваційних виробничих 

циклів та продуктів. 

Відмінною ознакою регіонів з високою імпортозалежністю є 

активний розвиток на їхніх територіях великогабаритних 

торговельно-розважальних центрів і мереж. Утім, місцеві та 

вітчизняні виробники продукції не мають достатнього доступу до 

таких торговельних об’єктів через виключний розвиток їхніми 

власниками партнерських відносин з іноземними товаро-
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виробниками. Непоодинокими є випадки, коли задля розміщення 

товарів на полицях у крупних роздрібних торговельних мережах 

вітчизняним товаровиробникам необхідно неофіційно 

здійснювати відповідну плату. За таких обставин органам 

державної влади необхідно передбачити умови, що дозволять 

розширити місткість внутрішнього регіонального ринку для 

товарів місцевого та вітчизняного виробництва. Зокрема, 

актуально в рамках реалізації державної регіональної політики 

імпортозаміщення стимулювати розбудову оптово-роздрібної 

торговельної мережі, що спеціалізуватиметься на продажу лише 

товарів місцевого чи вітчизняного виробництва, а також інших 

об’єктів інфраструктури внутрішнього товарного ринку 

(заготівельних складів, вантажно-розвантажувальних й 

таропакувальних пунктів), які прискорюватимуть просування 

товарів, виготовлених на території нашої країни. 

Також зменшити рівень імпортозалежності в цих регіонах 

України дозволяє активна політика органів центральної та 

місцевої влади щодо створення сприятливого середовища 

розвитку малих суб’єктів підприємництва (МСП) зі 

спеціалізацією на виробництві та збуті споживчих товарів 

кінцевого призначення. Дійсно, МСП можуть перебрати низку 

функцій у забезпеченні стабільності та захищеності внутрішнього 

товарного ринку. Їх маневреність і гнучкість в управлінні та 

організації виробництва, здатність швидко пристосовуватися до 

кон’юнктури ринку, незначні ресурсні потреби на перших етапах 

створення, можливості використання місцевих сировинних 

ресурсів (часто незначні запаси сировини є непривабливими для 

великих виробничих підприємств) дозволяють оперативно 

розпочинати безперебійне виробництво товарів (надавати 

послуги), ефективно займатися дослідженнями та розробками, 

результативно впроваджувати інновації, швидко освоювати 

виробництво інноваційної продукції.  

Про ефективність використання такого потенціалу МСП 

можна стверджувати, якщо в регіоні органами влади будуть 

сформовані основні передумови для їх інвестиційно-

інноваційного розвитку. Так, у державній регіональній політиці 

імпортозаміщення варто передбачити надання МСП: 
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1) пріоритетного права щодо доступу до державних замовлень 

(не менше ніж 25,0 % від загального обсягу); 2) місцевих 

бюджетних гарантій під залучення коштів з інвестиційних 

фондів; 3) фінансово-кредитної допомоги в підготовці та 

реалізації інвестиційно-інноваційних проектів; 4) охорони 

інтелектуальної власності та їхнім залученим партнерам; 

5) організаційної та інформаційно-консультаційної підтримки 

щодо трансферу та залучення знань і прогресивних технологій. 

Для посилення якості таких й інших заходів підтримки МСП на 

регіональному рівні повинні бути розроблені та реалізовуватися 

довгострокові програми з чітко визначеними та передбачуваними 

обсягами фінансування їхньої інвестиційно-інноваційної 

діяльності. 

Так, у процесі реалізації державної політики 

імпортозаміщення в регіонах держави з високим рівнем 

експортоорієнтації доцільно стратегічно послідовно 

диверсифікувати виробництво з експортоорієнтованого сектору 

на внутрішньорегіональний ринок. Зокрема, це можна 

забезпечити через розвиток співробітництва великих виробничих 

«гігантів» з малими інноваційними фірмами. Відомо, що малі 

підприємства в ході реалізації масштабних інвестиційно-

інноваційних проектів в окремих сферах мають вищі конкурентні 

позиції, ніж набагато більші за них суб’єкти господарювання, 

зокрема щодо виготовлення в малій кількості окремих партій 

товарів, використання у невеликому обсязі сировинних ресурсів, 

оперативного налагодження коротких виробничих циклів, 

організації науково-дослідних робіт з вузькою спеціалізацією 

тощо.  

У підсумку розвиток такого співробітництва може 

забезпечити пришвидшення створення та виведення на 

регіональний ринок продуктових інновацій і передових 

технологій, використання інноваційних способів виробництва 

старих чи нових продуктів, оптимізацію виробничих 

потужностей та створення нових інфраструктурних об’єктів, 

залучення в більших обсягах інвестицій на осучаснення бізнес-

процесів. 
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Якщо у добувній та окремих галузях важкої промисловості 

імпортозалежність регіонів держави з високим рівнем 

експортоорієнтації є незначною, то у переробній галузі досягла 

максимально критичного рівня. Насамперед, це пов’язано зі 

структурою експорту, де переважає габаритна машинобудівна та 

металообробна продукція, продукція нафтохімічної промисло-

вості. Отже, у державній регіональній політиці імпортозаміщення 

доцільно передбачити заходи, що дадуть змогу створити на 

території східних областей промислові зони, техніко-

впроваджувальні майданчики зі створення і виробництва 

малогабаритної продукції для кінцевого споживача (промислової 

продукції). Особливістю таких виробничо-технологічних 

структур стане максимальне фінансово-інвестиційне та 

матеріально-технічне сприяння інноваційній діяльності. Тут від 

органів місцевої виконавчої влади вимагатиметься забезпечити 

високий рівень доступності фінансово-інвестиційних ресурсів, 

сприяти зниженню інвестиційно-інноваційних ризиків, 

стимулювати іноземне інвестування (зокрема передачу продукції 

так званого виправданого імпорту), запроваджувати 

альтернативні схеми фінансово-кредитного забезпечення, 

розвивати науково-виробничі зв’язки з провідними компаніями 

внутрішнього та міжнародного визнання.  

Попри це, в областях цієї групи повинно активно 

розвиватися споживче кредитування і водночас пов’язуватися з 

програмами підвищення споживчого попиту на вітчизняні 

непродовольчі товари інвестиційного призначення. Хоча 

споживче кредитування в основному зумовлене макро-

економічними тенденціями, але напрями його розвитку на 

внутрішньорегіональному товарному ринку значною мірою 

залежать і від підтримки органів місцевої влади. Йдеться про 

реалізацію територіальними органами державної влади таких 

заходів: 1) удосконалення механізмів здешевлення кредитів, що 

передбачає відшкодовування місцевим бюджетом частини 

кредитних виплат за умови придбання продукції, виробленої на 

території області; 2) розширення мережі банкоматів, особливо на 

периферійних та віддалених територіях, таких банківських 

установ, які пропонують найбільш привабливі умови для 
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кредитування споживчих покупок місцевої продукції через 

надання їм у безкоштовне використання частини комунального 

приміщення; 3) проведення інформаційно-роз’яснювальної та 

пропагандистської роботи серед населення про переваги купівлі 

товарів місцевого виробництва, що фінансуватимуться 

спеціально створеним державно-приватним регіональним 

інвестиційним фондом; 4) бюджетне чи державно-приватне 

фінансування створення інтернет-платформи, що пропонуватиме 

широкий асортимент продукції лише місцевого виробництва та 

інші сервісні споживчі послуги, зокрема кредитні. 

Регіонам зі збалансованою структурою внутрішнього ринку 

доцільно в стратегічному контексті активізувати міжрегіональне 

співробітництво для проникнення вітчизняних товарів з регіонів-

лідерів за обсягами виробництва споживчих товарів. Такий 

напрям реалізації політики імпортозаміщення має достатню 

кількість переваг, зокрема: не вимагає значних інвестиційних 

ресурсів, а, навпаки, дозволяє зменшити потребу в реалізації 

капіталомістких проектів з виробництва нової та інноваційної 

продукції; дозволяє оперативно насичувати внутрішньо-

регіональний ринок вітчизняними товарами в достатньому обсязі 

для задоволення споживчих потреб місцевого населення; 

підвищує якість моніторингу та прогнозування тенденцій 

споживчого ринку через зменшення впливу зовнішніх чинників 

(обсягу надходжень імпортних товарів). 

Одним з інструментів імплементації відповідного 

стратегічного підходу варто розглядати реалізацію інвестиційно-

інноваційних проектів міжрегіональної міжгалузевої співпраці в 

Україні. Важливо, що такий формат співробітництва дає змогу 

органам виконавчої влади досягнути низки стратегічних цілей, 

зокрема: сформувати у необхідному масштабі регіональну 

інфраструктуру (виробничо-технологічні та фінансові структури, 

об’єкти інформаційної системи, центри експертизи, 

стандартизації та сертифікації) для виробництва імпортозамінної 

продукції; забезпечити прийнятний рівень капіталізації 

регіональних і галузевих програм стратегічного економічного 

розвитку, в яких чітко передбачаються обсяги фінансування 

інвестиційно-інноваційної діяльності виробників місцевої та 
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вітчизняної продукції; пришвидшити техніко-технологічний 

розвиток, осучаснити матеріально-технічну базу та підвищити 

рівень інформатизації виробничої діяльності інноваційно 

активних місцевих і вітчизняних підприємств; підвищити рівень 

інвестиційної привабливості технологічно відсталих та повільно 

прогресуючих галузей, регіональні суб’єкти яких отримають 

разом із виробничими замовленнями сучасне високотехнологічне 

обладнання та доступ до передових новітніх технологій; 

забезпечити регіональних суб’єктів реального сектору економіки 

якісними й доступними вітчизняними сировинними ресурсами, а 

сфери обігу – споживчими товарами. 

Для збільшення обсягів продажу вітчизняних товарів 

місцевого виробництва у регіонах зі збалансованою структурою 

внутрішнього ринку варто передбачити розроблення та 

реалізацію проектів з розширення відповідних торгових площ. У 

межах таких проектів підтримка органів регіональної влади 

полягатиме у наданні: 1) земельних ділянок під будівництво 

торговельних об’єктів чи приміщень (площ) на пільгових умовах, 

де в асортименті частка товарів (особливо непродовольчих), 

виготовлених вітчизняними виробниками, буде переважаючою 

(принаймні не нижчою від загальнодержавного значення); 

2) фінансово-інвестиційної допомоги (пільг в оподаткуванні 

прибутків, відтермінування бюджетних платежів, безвідсоткових 

кредитів, запоруки перед кредитними установами) підприємствам 

у разі відкриття нових магазинів з асортиментом товарів лише 

вітчизняного виробництва; 3) організаційно-управлінської й 

технічної допомоги під час проектування та оформлення прав на 

торгові будівлі, що спеціалізуватимуться на продажу вітчизняної 

продукції; 4) державних грантів чи субсидій для відкриття 

магазинів на сільських та менш економічно розвинених 

територіях, в асортиментній структурі яких переважатимуть 

товари вітчизняного виробництва. 

Зниженню рівня імпортозалежності регіонів України зі 

збалансованою структурою внутрішнього виробництва 

сприятиме реалізація спільних маркетингово-виставкових 

програм з регіонами з розвиненим виробничим потенціалом. Це 

передбачає проведення низки комунікативних заходів, які 
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забезпечують інформаційну обізнаність громадськості про 

переваги вітчизняної продукції, дозволяють місцевим 

виробникам налагоджувати ділові контакти та укладати прямі 

угоди з торговельними мережами, формують сприятливий імідж 

та надійну ділову репутацію представників бізнесу перед 

міжнародними партнерами (інвесторами), полегшують 

вітчизняним виробникам виводити на ринок продуктові інновації, 

а споживачам – доступ до них. Ключова роль виставкової 

діяльності полягає у наданні допомоги місцевим і вітчизняним 

товаровиробникам при забезпеченні поточних та формуванні 

перспективних потреб споживачів, узгодженні власних напрямів 

розвитку господарської діяльності з їхніми інтересами. 

Значна кількість областей України через малоефективне 

використання наявного ресурсного потенціалу та нарощування 

інноваційно-технологічного відставання наразі не спроможна 

зменшити високий рівень імпортозалежності. Таким регіонам 

доцільно під час реалізації політики імпортозаміщення обрати 

стратегію фокусування та концентрованого зростання. 

Відповідний стратегічний підхід дозволяє звузити масштаби 

імпортозалежності на внутрішньорегіональному ринку, з вищою 

інтенсивністю розвинути базові для регіонів види економічної 

діяльності, покращити відтворювальну структуру розподілу 

факторів виробництва. Для його реалізації дії органів виконавчої 

влади повинні бути спрямовані на розвиток видів економічної 

діяльності та місцевого виробництва товарів з високим 

конкурентним потенціалом за рахунок: 

- формування бюджетних і позабюджетних інвестиційних 

фондів, які лобіюватимуть інтереси місцевих виробників при 

реалізації бюджетних програм інвестиційного розвитку, 

займатимуться пошуком перспективних проектів та джерел їх 

фінансування, надаватимуть організаційно-економічному та 

інституційно-правову допомогу суб’єктам бізнесу в організації 

інвестиційно-інноваційної діяльності на території регіону, 

здійснюватимуть моніторинг чинників впливу на рівень 

інвестиційно-інноваційного розвитку виробників місцевої 

продукції; 
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- надання доступної фінансово-кредитної підтримки, що 

полягає у спрощенні механізмів мікрокредитування бізнесу, 

зростанні масштабів бюджетного фінансово-кредитного 

сприяння, підвищенні насиченості локального бізнес-середовища 

кредитно-гарантійними установами, спрощенні процедур 

страхування фінансово-кредитних ризиків; 

- впровадження інновацій та результатів НДДКР, що 

передбачає розбудову інноваційної інфраструктури 

(технологічних платформ, інженерно-інноваційних систем, 

проектно-консультаційних інжинірингових центрів, бізнес-

інкубаторів), розвиток співробітництва суб’єктів реального 

сектору економіки та науково-дослідних і освітньо-професійних 

організацій, венчурних та інноваційних структур, створення 

локальних вертикально інтегрованих науково-виробничих 

підприємницьких систем замкнутого циклу; 

- удосконалення інститутів дозвільної та ліцензійної систем, 

що забезпечується спрощенням дозвільно-погоджувальних 

процедур і термінів погодження документів дозвільного 

характеру, скороченням у системі місцевого самоврядування 

кількості регуляторних і контрольних органів у результаті їх 

злиття або ліквідації, створенням єдиних дозвільних центрів зі 

спеціалізацією на дозволи високої складності, посиленням 

громадського контролю та відповідальності посадових осіб 

дозвільних органів. 

Як уже зазначалося, в Україні в декількох областях 

(Кіровоградська та Херсонська) було забезпечено вищий рівень 

захисту внутрішнього споживчого ринку від надмірного імпорту. 

За такого стану у вказаних областях варто стратегічно 

орієнтуватися на збереження високих темпів розвитку 

внутрішнього виробництва та імпортозаміщення. Це досягається 

завдяки розвитку коопераційних зв’язків та мережевого 

співробітництва у нарощуванні та створенні замкнутих циклів 

виробництва високоякісної продукції. Попередньо варто 

створити необхідні інституційні передумови для розвитку таких 

відносин, а саме: розбудувати інформаційно-комунікаційну та 

консалтингову інфраструктуру співробітництва; сформувати 

систему постійного моніторингу зміни тенденцій на 



 

253 

внутрішньому ринку; удосконалити систему стандартів і систем 

якості та інноваційності продукції; запровадити принцип 

державно-приватного партнерства, насамперед в інвестиційній та 

інноваційній сферах; розвинути інститут державного 

гарантування інвестицій; підвищити дієвість інституцій 

особливих режимів економічної діяльності (бізнес-інкубаторів, 

технопарків, інжинірингових центрів тощо).  

Варто зазначити, що організація інтеграційних та 

коопераційних процесів може забезпечити низку конкурентних 

переваг їх учасникам, зокрема оперативне налагодження 

виробництва нової прогресивної продукції, максимально 

ефективне використання місцевих ресурсів, високу 

диференціацію інвестиційно-інноваційної діяльності, 

налагодження прямих каналів збуту продукції, безперервний 

техніко-технологічний розвиток. У підсумку, створення всіх 

передумов та посилення мотивації виробників у застосуванні 

коопераційних підходів зумовлює відновлення, становлення та 

розвиток замкнутого конкурентоспроможного виробництва. 

У державній регіональній політиці імпортозаміщення в 

Україні необхідно враховувати постійне зростання пропозиції 

імпортної продукції з високим рівнем інноваційності та 

технологічності. Відповідно в регіонах для підтримки високих 

темпів розвитку виробництва повинен розвиватися комплекс 

інституцій, які здатні забезпечити розвиток та підтримку всіх 

стадій інноваційного циклу. Йдеться про створення регіональних 

суб’єктів інфраструктурної підтримки (інженерно-технічних 

центрів, проектно-консультаційних інжинірингових баз і мереж, 

науково-виробничих об’єднань, дослідно-маркетингових служб), 

що обслуговуватимуть інвестиційні та техніко-технологічні 

потреби виробничого комплексу. Для цього в регіоні насамперед 

повинні бути розроблені та реалізовуватися програми, які 

обумовлюватимуть процедури підтримки, довгострокові 

перспективи їхнього функціонування та розвитку таких суб’єктів 

господарської діяльності на внутрішньому ринку. 

Варто підкреслити стратегічне значення присутності та 

розширення сфер впливу суб’єктів інфраструктурної підтримки 

на внутрішньому регіональному ринку. Так, відповідні ринкові 



 

254 

інституції дозволяють забезпечити в економіці регіону необхідні 

структурні зрушення на кожній із фаз економічного відтворення, 

зокрема щодо забезпечення техніко-технологічних можливостей 

виробництва продукції з високою доданою вартістю та 

конкурентоспроможністю, покращання структури розподілу, 

підвищення ефективності інструментів і засобів обміну, 

раціоналізації структури джерел придбання та характеристик 

споживання товарів (послуг) вітчизняного, у т. ч. місцевого, 

виробництва. 

Реалізація органами влади визначених стратегічних підходів 

та інструментів дозволить активізувати процеси якісного 

розвитку внутрішнього ринку і позитивно вплинути на зниження 

рівня імпортозалежності. Водночас успішне планування та 

реалізація ефективної державної політики імпортозаміщення 

України мають опиратися й на галузеві особливості. 

Обґрунтування перспективних напрямів її галузевої спеціалізації 

є предметом наступного пункту дослідження. 

Одним з аргументів на користь високої актуальності 

реалізації галузевої політики імпортозаміщення в Україні є те, що 

національна економіка вже тривалий час перебуває у стані 

високої імпортозалежності, що призводить до погіршення 

торговельного балансу країни, зменшення обсягів виробництва 

вітчизняної продукції, посилення структурних деформації на 

внутрішньому товарному ринку, а економічний розвиток та 

економічна безпека держави не забезпечується належною мірою 

функціонуванням і розвитком базових галузей та видів 

економічної діяльності. 

За результатами проведених досліджень ідентифіковано 

перспективні напрями, інструменти та засоби державної політики 

імпортозаміщення з урахуванням і на основі галузевої 

спеціалізації національного господарства України, які згруповані 

у табл. 4.3. Досягнення цих завдань переважно сприятиме й 

забезпеченню національних економічних інтересів України як 

основи економічної безпеки держави.  
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Таблиця 4.3 
Перспективні напрями галузевої спеціалізації державної політики 

імпортозаміщення в Україні 
Види 

економічної 
діяльності, 

галузі 
економіки 

Товарна спеціалізація Інструменти та засоби 

1 2 3 4 

С
іл

ь
сь

к
е 

го
сп

о
д

ар
ст

в
о
 - 

р
о

сл
и

н
н

и
ц

тв
о
 зернові та зернобобові, 

технічні, овочеві, кормові 
культури, плодові та 

ягідні культури, олійні та 
ефіроолійні культури, 
декоративні культури, 
продукція садівництва, 

рис 

- забезпечення бюджетної та фінансово-кредитної підтримки 
розвитку, лібералізація умов її отримання; 
- стимулювання сільськогосподарських землекористувачів 
дотримуватися оптимальної структури посівних площ; 
- освоєння сільськогосподарських угідь та вирощування 
рослинних культур, їх переробка та виготовлення продукції 
з високою часткою доданої вартості; 
- активізація селекційної роботи для виведення якісного 
рослинно-садивного матеріалу; 
- розвиток інфраструктури зберігання та реалізації 
плодовоовочевої продукції; 
- підтримка виробництва стратегічно важливих для 
забезпечення продовольчої безпеки держави агрокультур 

- 
тв

ар
и

н
н

и
ц

тв
о

 

м’ясо та субпродукти, 
консерви, м’ясні готові 

продукти, риба та 
ракоподібні, інші харчові 
морепродукти, молочні 

продукти, яйця 

- реалізація інвестиційних проектів з будівництва та 
відновлення діяльності великих тваринницьких комплексів; 
- технологічне і технічне переоснащення підприємств галузі 
засобами лізингу та пільгового кредитування; 
- стимулювання впровадження у виробництво інноваційних 
розробок та результатів НДДКР; 
- покращення системи заготівлі та зберігання кормів;  
- поширення системи селекційно-племінної роботи у 
фермерських та особистих господарствах населення; 
- стимулювання створення особистими селянськими 
господарствами мережі молочарських збутових 
кооперативів; 
- забезпечення відповідності вітчизняної тваринницької 
продукції світовим вимогам стандартів щодо якості та 
безпеки 

Добування 
корисних 
копалин і 

розроблення 
кар’єрів 

природний газ, 
антрацитне вугілля, руди 
та концентрати залізні, 
благородні та рідкісні 

метали, сіль, сірка, 
штукатурні матеріали, 

вапно та цемент, кварцити 

- стимулювання надрокористувачів та інвесторів до 
розробок, розвитку, використання вітчизняних родовищ і 
ділянок надр; 
- впорядкування сфери ліцензування видобутку корисних 
копалин; 
- зниження рівня оподаткування операцій з імпорту високих 
технологій та постачання сучасного обладнання для ведення 
геологорозвідувальних і видобувних робіт; 
- підтримка пілотних галузевих проектів і програм, розвиток 
вітчизняної мінерально-сировинної бази; 
- підвищення прозорості тендерних процедур надання 
дозволів на користування надрами 

Виробництво 
харчових 
продуктів 

широкий асортимент 
готових харчових 

продуктів, а також товарів 
з високим експортним 
потенціалом, зокрема 
цукор, олія, тваринні 
жири, солодощі, сало, 
мед, томатні пасти та 

кетчупи, натуральні соки 

- запровадження на підприємствах харчової промисловості 
систем управління якістю та безпечністю продукції на 
основі вимог міжнародних стандартів якості; 
- стимулювання модернізації виробничих процесів у галузі 
шляхом дотацій, доплат і субсидування; 
- сприяння налагодженню виробництва високоякісної 
харчової та органічної продукції; 
- посилення захисту внутрішнього ринку від неякісної та 
небезпечної харчової імпортної продукції, недобросовісної 
конкуренції та монополізму 
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Продовження табл. 4.3 
1 2 3 

Текстильне 
виробництво, 
виробництво 
одягу, шкіри 

текстильні матеріали, 
трикотажні вироби, одяг, 
взуття, шкіра та вироби з 

неї 

- розвиток внутрішньої сировинної бази з впровадженням 
технології поглибленої переробки; 
- поступове скорочення й відмова від давальницьких схем 
сировинного забезпечення виробництва; 
- проведення реконструкції та технічного переоснащення 
виробничого устаткування підприємств;  
- впровадження кластерної організації виробництва у галузі; 
- посилення боротьби з контрабандним ввезенням продукції; 
- розвиток мережі просування вітчизняних товарів легкої 
промисловості на внутрішньому ринку 

Виробництво 
продуктів 

нафто-
перероблення 

бензин, пропан, бутан, 
дизельне (моторне) 

паливо, мастильні оливи, 
нафтові брикети, парафін 

- нарощування обсягів геологорозвідувальних робіт та 
видобутку вуглеводнів; 
- вдосконалення системи організації та фінансування 
нафтогазовидобування; 
- реконструкція та збільшення завантаженості 
нафтопереробних заводів; 
- удосконалення державної системи регулювання 
внутрішнього ринку нафтопродуктів; 
- запровадження системи формування стратегічних запасів 
нафтопродуктів 

Виробництво 
хімічних 
речовин і 
хімічної 

продукції 

продукція основної хімії 
(барвники, мінеральні 

добрива, содопродукти, 
пестициди), продукція 

органічного синтезу 
(пластмаса, каучук, 

хімічні волокна, лаки, 
фарби, клеї), неосновна 

фармацевтична продукція 
(мило, парфуми, 

косметичні засоби, олії) 

- реалізація галузево значущих інноваційно-інвестиційних 
проектів зі створення нового імпортозамінного виробництва 
кінцевої хімічної продукції; 
- посилення інституційної підтримки створення 
інтегрованих структур з виробництва хімічної продукції з 
повним технологічним циклом; 
- формування конкурентоспроможної сировинної бази для 
галузі; 
- здійснення виваженої селективної митно-тарифної та 
нетарифної політики 

Виробництво 
основних 
фармацев-

тичних 
продуктів і 
препаратів 

антибіотики, саліцилові 
кислоти, вакцини, 

сироватки, гормональні 
препарати, медичні 

діагностичні препарати, 
реактиви 

- впровадження та розвиток формулярної системи, яка 
забезпечить раціональне використання бюджетних коштів 
на закупівлю лікарських препаратів; 
- удосконалення державного регулювання та контролю цін, 
запровадження системи референтних цін та реімбурсації на 
базі розвитку вітчизняного виробництва ліків; 
- запровадження механізму державного замовлення 
лікарських засобів вітчизняного виробництва, генетично 
(біологічно) подібних імпортним; 
- налагодження та розвиток виробництва спортивно-
реабілітаційних лікарських препаратів; 
- стимулювання створення технологічних парків із розробки 
та виробництва лікарських засобів за основними 
нозологіями захворювань 

Металургійне 
виробництво 

сталь (легована та 
спеціальні марки), вироби 

з конструкційної 
(вуглецевої) сталі, 

алюміній, нікель, мідь, 
цинк та вироби з них, 
прокатна продукція 
(листовий прокат, 

арматура, труби, швелери 
тощо) 

- технічна та технологічна модернізація, розвиток енерго- та 
ресурсоефективного виробництва металопродукції; 
- розвиток внутрішньогалузевої та міжгалузевої кооперації; 
- системна державна підтримка галузі та захист вітчизняних 
металургійних виробників; 
- стимулювання виробників до розширення асортименту та 
покращання якості і структури собівартості та ціни 
вітчизняної металопродукції; 
- налагодження та розвиток металургійного виробництва 
кінцевої продукції високого технологічного укладу 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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Продовження табл. 4.3 
1 2 3 

Машино-
будування 

транспортні засоби 
(автомобілі, мотоцикли, 
залізничні (трамвайні) 

локомотиви), промислово-
виробнича, 

сільськогосподарська, 
лісо- та деревообробна 

техніка, складна побутова 
техніка, комп’ютерна 

техніка та аксесуари до 
неї 

- освоєння наукомісткого та технологічно складного 
виробництва машинобудівної продукції; 
- залучення інвестицій для створення замкнутих циклів 
виробництва нової конкурентоспроможної машинобудівної 
продукції; 
- розвиток офсетної діяльності задля налагодження власного 
виробництва імпортних аналогів продукції господарського 
призначення; 
- реалізація держзамовлення та здешевлення кредитів на 
закупівлю вітчизняної машинобудівної техніки 

Оборонно-
промисловий 

комплекс 

боєприпаси, 
радіоелектронне, 

навігаційне та прицільне 
обладнання, броньові 

матеріали, зенітно-ракетні 
комплекси, вертолітна 

техніка, військово-
морське озброєння, 
бойова екіпіровка 

- проведення корпоратизації та створення науково-
виробничих оборонно-промислових кластерів;  
- впровадження єдиної відокремленої прозорої системи 
державних закупівель озброєння і військової техніки; 
- створення замкнутих технологічних циклів виробництва 
основної номенклатури видів продукції військового 
призначення; 
- нарощення техніко-технологічного потенціалу 
виготовлення конкурентоспроможної продукції оборонного 
(цивільного) призначення і подвійного використання 

Виробництво 
та 

розподілення 
газу 

газ (вугільний, водяний, 
генераторний, газ газових 

заводів) 

- зниження природної монополізації та розвиток конкуренції 
на внутрішньому газовому ринку; 
- залучення прямих іноземних інвестицій у розбудову 
інфраструктурних об’єктів газорозподільних мереж; 
- впровадження новітніх енерго- та ресурсоефективних 
технологій у промислове видобування, переробку та 
розподілення газу; 
- створення віртуально-комунікаційних майданчиків з 
торгівлі сировинними продуктами для виробництва газу; 
- програмування завантаження та оптимізації виробничих 
потужностей національної газотранспортної системи 

Транспорт і 
зв’язок 

транзитні, складські та 
логістичні послуги, 
інтернет-послуги, 

кур’єрські послуги, 
зв’язок 

- реалізація наявного, відновлення та розвиток транзитного 
потенціалу держави; 
- модернізація та оновлення об’єктів транспортної і 
інформаційно-комунікаційної інфраструктури через 
державно-приватне партнерство та комплексні програми з 
пільговими умовами фінансування; 
- зміцнення міжнародного співробітництва та посилення 
процесів інтеграції систем транспорту і зв’язку до 
загальноєвропейської та світової мереж; 
- створення конкурентного середовища та сприятливого 
бізнес-клімату на ринках транспортних послуг та послуг 
зв’язку; 
- імплементація міжнародних стандартів та технічних 
регламентів із забезпечення безпеки та якості в галузі 

Інформація та 
телекому-

нікації 

програмне забезпечення, 
комп’ютерне 

програмування та 
консультування, 
інформаційні та 

телекомунікаційні 
послуги 

- системна підтримка ІТ-сфери як «локомотива» розвитку та 
забезпечення конкурентоспроможності економіки; 
- формування та розвиток інституційного середовища 
створення і впровадження інформаційних технологій та ІТ-
послуг; 
- підвищення рівня доступності виробників (постачальників) 
ІТ-послуг до фінансово-кредитних та бюджетно-грантових 
ресурсів; 
- розвиток інфраструктури ринку ІТ-послуг; 
- формування ефективної системи комерціалізації, охорони 
та захисту об’єктів інтелектуальної власності 
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Так, Україна володіє потужним природно-ресурсним 

потенціалом для розвитку сільського господарства, що створює 

можливості забезпечення продовольчої безпеки та значного 

зниження рівня імпортозалежності. Попри це, за рівнем 

економічної ефективності використання сільськогосподарських 

земель наша держава поступається провідним країнам світу. 

Зокрема, застосовуються застарілі технологічні операції 

вирощування сільгоспкультур, повільно оновлюється 

матеріально-технічна база, порушується структура посівних 

площ через високий рівень рентабельності вирощування окремих 

сільгоспкультур (зокрема, рентабельність вирощування насіння 

соняшнику перевищує 50,0 %, ріпаку – 36,0 %, сої – 28,0 %), 

недостатньо вносяться органічні та мінеральні добрива (рівень 

дефіциту поживних речовин у ґрунтах перевищує 80,0 %), 

відсутнє сприятливе інституціональне середовище тощо. 

Вітчизняним підприємствам, що займаються рослин-

ництвом, варто переглянути пріоритети щодо вирощування 

сільгоспкультур та відновити виробництво овоче-баштанної та 

кормової продукції, плодів і ягід, окремих видів зернової та 

зернобобової продукції (гречки, рису, жита, ячменю, квасолі), 

олійної продукції (сої, кунжуту, льону, гірчиці), продукції 

садівництва. Відповідно у державній політиці імпортозаміщення 

варто передбачити низку заходів стимулюючого, забезпечу-

вального та рекомендаційного характеру, зокрема щодо: 

- забезпечення бюджетної та фінансово-кредитної 

підтримки розвитку рослинництва (субсидування та компенсації 

доплат на виробництво рослинницької продукції, здешевлення 

страхових платежів, спрощення умов одержання пільгових 

кредитних ресурсів, доступності до бюджетних дотацій, особливо 

середнім та малим сільгоспвиробникам);  

- формування оптимальної структури посівних площ 

сільгоспкультур (збільшення частки площ посівів кормових 

культур (принаймні до рівня 2000 р. – 24,0 %), внормування 

згідно з науковими рекомендаціями посівних площ технічних 

культур (до прикладу, частка посівних площ соняшнику 

перевищує нормативне значення на понад 10,0 %));  

- освоєння сільськогосподарських угідь та вирощування 
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рослинних культур, їх переробка та виготовлення продукції з 

високою часткою доданої вартості;  

- активізації селекційної роботи (виробництва добазового та 

базового насіння рослинних культур, своєчасне проведення 

сортооновлення та сортозаміни) для виведення якісного 

рослинно-садивного матеріалу, імпорт якого на сьогодні за 

окремими культурами перевищує 70,0 %; 

- розвитку інфраструктури зберігання та реалізації 

плодовоовочевої продукції (заготівельних пунктів, овочесховищ, 

логістичних центрів), що дозволило б забезпечити рівномірне 

постачання на внутрішній ринок продукції впродовж цілого року, 

незалежно від сезонного вирощування овочів;  

- підтримки виробництва стратегічно важливих для 

забезпечення продовольчої безпеки держави агрокультур 

(пшениці, цукрового буряку, гречки, рису), зокрема завдяки 

здійсненню інтервенційних операцій.  

Через негативні тенденції у тваринництві (скорочення 

поголів’я великої рогатої худоби (ВРХ) за останні десять років на 

80,0 %, свиней – на 71,0 %, овець та кіз – на 78,0 %, зменшення 

кількості рибних господарств на 64,0 %, погіршення виробничих 

потужностей) 90 на внутрішньому продовольчому ринку 

збільшилася присутність імпорту м’яса та субпродуктів, риби та 

ракоподібних, молочних продуктів, консервної продукції. Задля 

відновлення позицій та становлення конкурентоспроможного 

вітчизняного виробництва тваринної продукції органам 

державної системи влади необхідно:  

- забезпечити розробку та реалізацію інвестиційних 

проектів, що стосуватимуться створення (відновлення) та 

розвитку діяльності великотоварних тваринницьких комплексів із 

замкнутим циклом виробництва; 

- сприяти технологічному і технічному переоснащенню 

фермерських господарств на рівні вимог ЄС (впровадженню 

молокопроводів, резервуарів-охолоджувачів, багатокомпо-

нентних кормосумішок, технології безприв’язного утримання 

ВРХ тощо) за допомогою фінансового лізингу, пільгового 

кредитування, часткового відшкодування вартості; 
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- стимулювати залучення інноваційних продуктів і 

технологій у виробництво продукції тваринництва, надавати 

консультативно-дорадчу та практичну допомогу у впровадженні 

результатів НДДКР, розробляючи та впроваджуючи відповідні 

пілотні програми; 

- впровадити раціональні системи заготівлі та зберігання 

кормів економічно стимулюючи розвиток продуктивної кормової 

бази скотарства, створення культурних пасовищ і сіножатей, 

відновлення насінництва кормових культур (багаторічних 

злакових і бобових трав, озимої вики тощо);  

- поширити системи селекційно-племінної роботи у 

фермерських та особистих господарствах населення, що 

передбачатиме стимулювання розвитку племінних (генетичних) 

ресурсів та створення відповідних інформаційно-

автоматизованих баз даних; 

- стимулювати створення особистими селянськими 

господарствами мережі молочарських збутових кооперативів, при 

цьому вдосконалити системи оподаткування, відшкодування 

частини понесених витрат кооперативів з урахуванням практики 

та законодавства економічно розвинених країн; 

- забезпечити відповідність вітчизняної тваринницької 

продукції світовим вимогам стандартів щодо якості та безпеки, 

що передбачатиме здійснення в повному обсязі ветеринарно-

санітарних заходів, задоволення потреб галузі у 

високоефективних засобах захисту тварин, запровадження 

моніторингу кормових добавок та ветеринарних препаратів, 

розроблення та реалізацію програм з ерадикації інфекційних 

захворювань. 

Визначальне значення в розвитку та забезпеченні паливно-

енергетичної незалежності економіки має добувна промисловість. 

В Україні галузь забезпечує до 25,0 % ВВП, зосереджує 48,0 % 

промислового потенціалу держави та близько 20,0 % трудових 

ресурсів промисловості, а на міжнародному рівні забезпечує 

18,0 % загального видобутку у світі каоліну, 9,0 % – марганцевої 

руди, 5,0 % – залізної руди, 4,0 % – титану, 2,0 % – кам’яного 

вугілля. Однак темпи та обсяги відтворення власної мінерально-

сировинної бази на сьогодні не відповідають внутрішнім 
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потребам держави (зокрема забезпечується до 10,0 % потреби у 

вуглеводнях, 20,0 % – нафти). Крім того, ситуація істотно 

погіршилася з окупацією частини території країни 

терористичними угрупованнями, внаслідок чого втрачено понад 

80,0 % видобутку кам’яного вугілля 91. 

Попри наявні родовища, розвідані запаси, переважна 

більшість видів мінеральної сировини в Україні за техніко-

економічними розрахунками є не конкурентоспроможною 

порівняно з імпортом та не може рентабельно перероблятися на 

вітчизняних підприємствах. Це призвело до того, що 

збільшується імпортна залежність, окрім традиційних 

мінеральних ресурсів (газу, нафти, вугілля, деяких кольорових та 

рідкісних металів), ще й на ті види вуглеводнів, які дотепер наша 

держава експортувала (сірки, штукатурних матеріалів, вапна та 

цементу, квартитів). Відповідно органам державної влади 

необхідно провести низку інституціональних та структурних 

реформ у галузі. Тут головний акцент повинен робитися на: 

1) стимулюванні надрокористувачів та інвесторів до розробки, 

розвитку, використання вітчизняних родовищ і ділянок надр; 

2) впорядкуванні сфери ліцензування видобутку корисних 

копалин; 3) зниженні рівня оподаткування операцій з імпорту 

високих технологій та постачання сучасного обладнання для 

ведення геологорозвідувальних і видобувних робіт; 4) підтримці 

пілотних галузевих проектів і програм, розвитку вітчизняної 

мінерально-сировинної бази; 5) підвищенні прозорості тендерних 

процедур надання дозволів на користування надрами. Такі заходи 

дозволять критично знизити частку імпорту паливно-

енергетичних ресурсів, розвинути внутрішній видобуток і 

перероблення металічних (неметалічних) корисних копалин, 

наростити мінерально-сировинну базу дорогоцінних та рідкісних 

металів, відновити експортний потенціал нерудної сировини.  

Відомо, що забезпечення потреби кожного члена суспільства 

в продовольстві належної якості гарантується харчовою 
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промисловістю. Зокрема, в Україні частка галузі в структурі 

виробництва предметів споживання досягає 51,0 %, у загальному 

обсязі агропромислової продукції – 32,0 %. Утім, це не дає змоги 

сформувати достатній рівень імпортозаміщення на внутрішньому 

споживчому ринку готових харчових продуктів – частка 

імпортної харчової продукції в загальному обсязі внутрішнього 

споживання складає майже 20,0 %. Зокрема, у національній 

економіці не вдається налагодити виробництва плодово-ягідної 

продукції (у 2016 р. частка продажу імпорту через торгову 

мережу склала 59,0 %), харчових тваринних жирів (44,0 %), 

харчових морепродуктів (32,0 %), макаронних виробів (23,0 %), 

молочної продукції (12,0 %) 92. Попри це, розвиток харчової 

промисловості в контексті реалізації державної політики 

імпортозаміщення повинен базуватися на збільшенні обсягів 

експортоорієнтованого виробництва таких товарів, як цукор, олія, 

солодощі, сало, мед, томатні пасти та кетчупи, натуральні соки. 

Це вимагає від органів державного управління посилити 

організаційну та фінансову підтримку підприємств галузі в 

інтеграції в ланцюги виробництва і збуту харчової продукції, 

запровадженні міжнародних стандартів управління її якістю та 

безпечністю, модернізації виробничих процесів через дотації, 

доплати та субсидування, налагодженні виробництва високо-

якісної харчової та органічної продукції. Також необхідно 

посилити захист внутрішнього ринку від неякісної та небезпечної 

харчової імпортної продукції, недобросовісної конкуренції та 

монополізму через митні тарифи, квоти, антидемпінгові 

процедури, технічне регулювання. Дестимулювати імпорт можна 

й наданням певних додаткових зобов’язань для імпортерів 

стосовно якості, безпечності та відповідності їх продукції 

державним і галузевим стандартам та вимогам.  

Протягом останнього десятиліття триває системна криза в 

легкій промисловості, яка не дозволяє належним чином 

ефективно використовувати виробничий потенціал та наситити 

внутрішній ринок якісними й доступними вітчизняними 

товарами. Так, у 2016 р. частка імпорту в роздрібному 

товарообороті за більшістю товарних груп галузі перевищила всі 
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допустимі норми й досягла критичного рівня: одягу зі шкіри та 

хутра – 97,2 %, взуття – 97,1 %, трикотажу – 96,2 %, головних 

уборів – 96,0 %, одягу та білизни з тканин – 94,7 % 93. Такій 

ситуації сприяло багато чинників, зокрема різке скорочення 

сировинної бази, використання технологічно застарілого 

обладнання, нестача кваліфікованої робочої сили тощо. За таких 

обставин в процесі реалізації державної політики імпорто-

заміщення необхідно вирішити завдання щодо: 1) розвитку 

внутрішньої сировинної бази за рахунок поглибленої переробки 

льону, вовни, шкірсировини та налагодження виробництва 

віскозних і поліефірних ниток та волокон; 2) скорочення й 

відмови підприємств галузі від давальницьких схем сировинного 

забезпечення виробництва, які на сьогодні звужують 

використання виробничих потужностей і розширення 

асортименту продукції, дестимулюють інноваційну діяльність; 

3) впровадження нових технологій виробництва продукції, 

зменшення його енергоємності та ресурсомісткості, 

реконструкції та технічного переоснащення виробничого 

устаткування підприємств; 4) створення та розбудови науково-

технологічної виробничої інфраструктури, яка забезпечить 

промисловий випуск конкурентоспроможної інноваційної 

продукції.  

Також державна система влади повинна посилити боротьбу з 

контрабандним ввезенням імпортної продукції, недобросовісною 

конкуренцією з боку імпортерів, недопущення на внутрішній 

ринок імпортних товарів низької якості, небезпечних для життя і 

здоров’я громадян, а натомість розбудовувати оптово-роздрібні 

мережі суб’єктів внутрішнього ринку з популяризації та 

просування вітчизняних товарів легкої промислової, зокрема із 

застосуванням інтернет-технологій роздрібної торгівлі, сучасних 

систем товарно-грошових розрахунків. 

Попри призупинення падіння національної економіки, 

більшість секторів паливно-енергетичного комплексу перебуває у 

стані стагнації. Зокрема, це стосується виробництва продуктів 

нафтоперероблення, яке відбувається в умовах виснаження 

більшості нафтогазових родовищ, погіршення структури запасів, 
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скорочення пошуково-розвідувальних робіт, недостатнього 

інвестування капіталу в реконструкцію, модернізацію і технічне 

переозброєння нафтопереробних підприємств, недостатньої 

прозорості видобувної галузі, відсутності органів ринкового 

нагляду й контролю та повної зруйнованості державної системи 

контролю якості та безпечності нафтопродуктів. Усе це призвело 

до того, що внутрішній ринок нафтопродуктів критично 

наповнений імпортною продукцією: у 2016 р. співвідношення 

імпорту та власного виробництва дизельного палива склало 

88:12, скрапленого нафтового газу – 72:28, автомобільного 

бензину – 65:35 94. Оскільки нафтопродукти є інфраструктур-

ними товарами, а їх імпорт переважно російського походження 

(частка нафтопродуктів, вироблених у Російській Федерації чи з 

російської сировини, у структурі імпорту перевищує 80,0 %), від 

органів виконавчої влади вимагається реалізувати низку 

оперативних заходів, зокрема:  

- запровадити систему формування стратегічного запасу 

нафтопродуктів, розрахованого на 20-денне споживання за 

звичайного рівня попиту (не менше ніж 500,0 тис. т); 

- забезпечити рівні умови для отримання дозволів на пошук, 

розвідування та видобуток вуглеводнів; 

- нарощувати обсяги геологорозвідувальних робіт із 

забезпеченням приростів розвіданих запасів над видобутком не 

менше ніж у 2-3 рази; 

- стимулювати власний видобуток вуглеводнів, а особливо 

на невеликих родовищах, нових свердловинах, родовищах зі 

складними умовами розробки; 

- вдосконалити системи організації та фінансування 

нафтогазовидобування через: 1) внесення змін і доповнень у 

митне, цінове та податкове законодавство, за яких основні 

фінансові витрати будуть покладені на надрокористувачів; 

2) розробку та налагодження системи державного обліку 

нафтопродуктів; 3) надання відтермінувань у сплаті 

загальнодержавних податків і зборів на імпортне 

високотехнологічне устаткування; 

- прискорити реконструкцію та технічне переоснащення 
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вітчизняних НПЗ, що передбачатиме будівництво нових 

технологічних установок здатних забезпечити повноцінний цикл 

глибокої переробки нафти та виробництво високоякісних 

нафтопродуктів; 

- збільшити завантаженість потужностей вітчизняних 

нафтопереробних заводів (оптимальним згідно з міжнародним 

досвідом вважається рівень не нижче ніж 85,0 %), зокрема через 

підвищення зацікавленості світових нафтових компаній у 

постачанні нафти в Україну. 

Характерною ознакою розвитку внутрішнього товарного 

ринку хімічної (нафтохімічної) продукції України є дисбаланс 

між попитом та пропозицією, який утворився в міру відставання 

темпів виробництва вітчизняної продукції кінцевого споживання 

порівняно з темпами росту платоспроможного споживчого та 

промислового попиту. У результаті останніми роками стійко 

нарощується від’ємне зовнішньоторговельне сальдо (співвідно-

шення імпорту та експорту хімічної продукції сягнуло рівня 

2,5:1,0), практично у доларовому еквіваленті зрівнялися обсяги 

імпорту та галузевого виробництва, частка імпортної сировини в 

галузевому виробництві (без природного газу як технологічної 

сировини) досягла 75,0 %, частка вітчизняної хімічної продукції 

на внутрішньому товарному не перевищує 30,0 % 95.  

Основними причинами такого інтенсивного зростання 

імпортозалежності галузі нашої держави стала низка 

конкурентоформувальних чинників, таких як відсутність 

державної підтримки в інноваційно-інвестиційному розвитку 

галузі, незбалансованість товарно-продуктових пропозицій від 

вітчизняних товаровиробників, відсутність прогнозованої та 

системної довгострокової цінової політики на сировинні ресурси 

(насамперед на природний газ технологічного призначення), 

недостатня ефективність державного регулювання у сфері 

захисту вітчизняних товаровиробників хімічної продукції. Такі 

обставини вимагають від органів виконавчої влади в процесі 

реалізації державної політики імпортозаміщення передбачати: 

1) реалізацію галузево значущих інноваційно-інвестиційних 

проектів зі створення нових виробництв кінцевої хімічної 
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продукції; 2) надання державної підтримки у створенні 

інтегрованих структур з виробництва хімічної продукції з повним 

технологічним циклом; 3) формування конкурентоспроможної 

мінерально-сировинної бази, зокрема на основі освоєння 

альтернативних, біовідновлювальних і вторинних джерел енергії 

та сировини; 4) здійснення виваженої селективної митно-

тарифної та нетарифної політики стосовно імпорту обладнання та 

технологій інвестиційного і інноваційного спрямування, 

сировини та напівсировини, виробництво якої відсутнє в Україні 

або неспроможне забезпечити сировинні потреби галузі (важливо 

досягнути через декілька років рівня не нижче ніж 50,0 % 

вітчизняної сировини у структурі сировинного балансу галузі).  

У підсумку реалізація таких заходів повинна забезпечити 

прогнозні очікування державних профільних органів влади, 

зокрема підвищення рівня споживання вітчизняної хімічної 

продукції на внутрішньому ринку (продукції основної хімії до 

85,0 %, продукції органічного синтезу – 70,0 %, неосновної 

фармацевтичної продукції – 60,0 %), збільшення частки хімічної 

продукції з поглибленою технологічною переробкою в 

галузевому товарному виробництві (до 65,0 %) та товарній 

структурі експортних поставок (до 70,0 %), покращання 

співвідношення імпорту та експорту хімічної продукції (до 

1,2:1,0), досягнення стабільного річного приросту товарного 

виробництва в галузі на рівні не нижче ніж 10,0 % (за умови 

інфляції 7,0-8,0 %). 

Одним із пріоритетних напрямів державної регуляторної 

політики є охорона здоров’я, реалізація якого відбувається через 

виробництво основних фармацевтичних продуктів і препаратів. 

Варто зазначити, що внутрішній фармацевтичний ринок, на 

відміну від інших сфер товарно-грошових відносин, демонструє 

щорічне зростання (не менше ніж 10,0 % починаючи з 2010 р.). 

Утім, ринок є досить імпортозалежним, зокрема із 

зареєстрованих лікарських засобів не більше ніж 40,0 % є 

вітчизняного виробництва. При цьому реалізація вітчизняної 

фармацевтичної продукції відбувається в низькому ціновому 

сегменті, що підтверджує її низьку конкурентоспроможність, 

малу ефективність та безпечність порівняно з імпортом.  
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Так, для забезпечення достатньої національної безпеки у 

фармацевтичній промисловості повинно відновитися 

виробництво низки препаратів, що є гостронеобхідними для 

підтримки достатнього рівня здоров’я суспільства, а саме: 

антибіотиків, саліцилових кислот, вакцин, сироваток, 

гормональних препаратів, медичних діагностичних препаратів, 

реактивів. Досить перспективно, з огляду на постійне погіршення 

загального рівня здоров’я наших громадян, необхідність 

лікування та реабілітації військових та жителів територій, на яких 

ведуться воєнні дії, налагодити й розвинути виробництво 

спортивно-реабілітаційних лікарських препаратів. Усе це вимагає 

від органів державної влади: 1) надавати фінансово-кредитну 

підтримку вітчизняним фармацевтичним виробникам у 

розробленні та виготовленні імпортозамінних лікарських засобів; 

2) впровадити на підприємствах і в організаціях фармацевтичного 

сектору міжнародні стандарти забезпечення якості та безпеки 

лікарських засобів; 3) мінімізувати регуляторні процедури 

розроблення та виробництва вітчизняними підприємства 

лікарських імпортозамінних засобів; 4) забезпечити належний 

захист прав інтелектуальної власності на фармацевтичні 

розробки; 5) посилити роль науково-дослідних закладів у 

проведенні доклінічних досліджень і клінічних випробувань 

лікарських засобів; 6) запровадити багатоканальне бюджетне 

фінансування фармацевтичної науки. 

Також в Україні необхідно створити інституціональне 

середовище для ефективної реалізації державної політики 

імпортозаміщення в галузі, що передбачатиме: 1) впровадження 

та розвиток формулярної системи, яка забезпечить раціональне 

використання бюджетних коштів на закупівлю лікарських 

препаратів; 2) вдосконалення державного регулювання та 

контролю цін, запровадження системи референтних цін та 

реімбурсації на базі розвитку вітчизняного виробництва ліків; 

3) запровадження механізму держзамовлення лікарських засобів 

вітчизняного виробництва, генетично (біологічно) подібних 

імпортним; 4) стимулювання створення технологічних парків із 

розробки та виробництва лікарських засобів за основними 

нозологіями захворювань. 
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Бюджетоутворювальною галуззю в національній економіці є 

металургійна промисловість, продукція якої переважно 

експортується, що й дозволяє забезпечувати постійні валютні 

надходження. Позитивно, що обсяги імпорту металургійної 

продукції в декілька разів є меншини від експорту (у 2016 р. 

коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 4,7) і 

зовнішньоторговельне сальдо залишається додатним. Утім, 

вітчизняний металургійний комплекс дотримується сировинної 

орієнтації та експортує в основному чорні метали (у 2016 р. 

частка чорних металів в експорті становила 86,4 %), а частка 

кольорової металургії не перевищує 4,0 % 96.  

Нездатність вітчизняних металургів налагодити промислове 

виробництво продукції з високою доданою вартістю (виробів з 

кольорових металів, конструкційної сталі, прокатної продукції) 

призвела до їх широкого імпорту на внутрішній ринок. Так, у 

внутрішньому споживанні металопродукції частка імпорту сталі 

перевищує 70,0 %, кольорових металів – 50,0 %. Зважаючи на це, 

усунення структурних деформацій у галузі є ключовим 

пріоритетом у реалізації державної політики імпортозаміщення 

на ринку металопродукції. Це від органів виконавчої влади 

вимагає: 1)  абезпечити технічну та технологічну модернізацію, 

розвиток енерго- та ресурсоефективного виробництва метало-

продукції; 2) розвивати внутрішньогалузеві та міжгалузеві 

коопераційні зв’язки; 3) надавати системну державну підтримку 

галузі та захист вітчизняним металургійним виробникам; 

4) стимулювати вітчизняних виробників до розширення 

асортименту та покращання якості і структури собівартості та 

ціни металопродукції; 5) налагодити та розвивати металургійне 

виробництво кінцевої продукції високого технологічного укладу. 

Вирішальну роль у реалізації техніко-технологічних завдань 

усього галузевого комплексу національної економіки відіграє 

машинобудування. Так, продукція машинобудування становить 

майже 45,0 % загального обсягу валового нагромадженого 

основного капіталу в національній економіці. Однак частка 

інвестиційної продукції вітчизняного виробництва у відповідній 

структурі не перевищує 10,0 %, що підтверджує її низьку 
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інвестиційну привабливість, низький техніко-технологічний 

рівень і загалом недостатню конкурентоспроможність порівняно 

з імпортними аналогами. На сьогодні галузь забезпечує менше 

ніж 65,0 % внутрішнього ринку машинобудівної продукції, який 

характеризується повільним інноваційно-технологічним 

розвитком та дедалі більшим відставанням від розвинених країн. 

Відповідно можна припустити існування вищого рівня 

імпортозалежності галузі – понад 50,0 %. 

Такий стан машинобудування зумовлений низкою проблем, 

зокрема високим фізичним і моральним рівнем зносу виробничої 

бази підприємств, відсутністю сприятливих умов для залучення 

інвестицій у галузь, нерозвиненістю інфраструктури машино-

будівного ринку (відсутність дистриб’юторської системи, 

гарантійного технічного обслуговування), низьким рівнем 

використання інноваційних технологій, недостатньо 

сформованим інтелектуально-кадровим потенціалом. Отже, у 

машинобудівній галузі насамперед повинні відбутися зміни у 

галузевій структурі виробництва, у результаті чого вдасться 

розширити обсяги вітчизняного виробництва продукції за 

одночасного підвищення її якості та зменшити імпортозалежність 

внутрішнього ринку. Йдеться про налагодження наукомісткого й 

технологічно складного виробництва транспортних засобів 

(автомобілів, мотоциклів, залізничних (трамвайних) 

локомотивів), промислово-виробничої, сільськогосподарської, 

лісо- та деревообробної техніки, складної побутової техніки, 

комп’ютерної техніки та аксесуарів до неї. Таким чином, у 

державній політиці імпортозаміщення продукції машино-

будування необхідно передбачити реалізацію таких інструментів 

і засобів: 1) стимулювання залучення приватних, у т. ч. 

іноземних, інвестицій для створення замкнутих циклів та 

освоєння серійного виробництва нової конкурентоспроможної 

машинобудівної продукції; 2) поширення практики офсетної 

діяльності задля налагодження власного виробництва імпортних 

аналогів продукції господарського призначення; 3) збільшення 

обсягів держзамовлення та зменшення вартості кредитів на 

закупівлю вітчизняної машинобудівної техніки; 4) інтенсифікація 

впровадження енерго-, ресурсоощадних та екоефективних 
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технологій у виробничі процеси; 5) переорієнтація виробників на 

європейські стандарти якості та корпоративної соціальної 

відповідальності; 6) розвиток кластеризації та окремих елементів 

інноваційної виробничої інфраструктури. 

Попри значний потенціал України у сфері розроблення і 

виробництва озброєння та військової техніки вітчизняний 

оборонно-промисловий комплекс не в повній мірі задовольняє 

потреби Збройних Сил, інших військових формувань та 

правоохоронних органів держави. Так, воєнні дії на сході нашої 

держави зумовили активне налагодження підприємствами 

оборонно-промислового комплексу імпортної діяльності. 

Водночас, втрата коопераційних зв’язків з Російською 

Федерацією зумовила пошук інструментів та заходів 

імпортозаміщення технологій виготовлення озброєння та 

військової техніки, відповідних комплектуючих виробів і 

матеріалів російського виробництва. 

Пріоритетне значення для вітчизняного оборонно-

промислового комплексу має налагодження власного 

виробництва бронебійних боєприпасів до стрілецької зброї, яке 

на сьогодні повністю відсутнє після окупації російськими 

військово-терористичними угрупованнями Луганського 

патронного заводу, сучасних систем і засобів радіоелектронної 

боротьби, прицільної стрільби, координатно-навігаційного 

контролю, нових типів зенітно-ракетних комплексів, броньових 

матеріалів, багатоцільових вертольотів, кораблів, катерів та 

суден, комплекту бойового екіпірування військовослужбовців. 

Відповідно центральним органам виконавчої влади необхідно 

перебачити: 1) проведення корпоратизації та створення науково-

виробничих оборонно-промислових кластерів; 2) створення 

замкнутих технологічних циклів виробництва основної 

номенклатури видів продукції військового призначення, 

3) впровадження єдиної відокремленої прозорої системи 

державних закупівель озброєння і військової техніки, 

4) нарощення техніко-технологічного потенціалу виготовлення 

конкурентоспроможної продукції оборонного (цивільного) 

призначення і подвійного використання. 

На сьогодні Україна є енергозалежною державою, що 
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проявляється у невідповідності обсягів видобутку та споживання 

енергоносіїв. Так, наша держава здатна забезпечити власні 

потреби у природному газі не більше ніж на 60,0 %, та ще більш 

негативним явищем є те, що його внутрішня розвідка та 

видобуток щороку зменшуються. Це зумовлено низкою 

інституціональних (недосконалістю законодавства (відсутність 

єдиних правил) у частині регулювання відносин у сфері 

надрокористування, недостатнім диференціюванням рентних 

платежів залежно від складності видобутку й виснаженості 

родовищ) та структурних (браком інвестицій, сучасних 

технологій та обладнання для проведення пошукових і 

видобувних робіт, морально та матеріально застарілим станом 

основних засобів газовидобувних підприємств) причин. В Україні 

досі відсутні програми розвитку мінерально-сировинної бази, у 

рамках реалізації яких можна врегулювати проблеми 

масштабного незаконного й неврахованого видобутку газу, 

налагодити системний моніторинг діяльності ліцензіатів і 

виконання умов ліцензій, покращити стимулювання розроблення 

дрібних, важкодоступних та менш цінних газових родовищ. 

Очевидно, що зменшення залежності від імпорту 

енергоносіїв та забезпечення енергетичної незалежності України 

можливе завдяки широкомасштабному проведенню геолого-

розвідувальних робіт та відповідному збільшенню обсягів 

власного видобутку природного газу. Таким чином, до завдань 

органів державного регулювання в аналізованій сфері віднесемо: 

1) зниження природної монополізації та розвиток конкуренції на 

внутрішньому газовому ринку, створення незалежного 

регулятора ринку; 2) залучення прямих іноземних інвестицій у 

розбудову інфраструктурних об’єктів газорозподільних мереж; 

3) впровадження новітніх енерго- та ресурсоефективних 

технологій у промислове видобування, переробку та 

розподілення газу; 4) створення віртуально-комунікаційних 

майданчиків із торгівлі сировинними продуктами для 

виробництва газу; 5) розвиток співпраці та ефективної взаємодії 

державних органів, видобувних підприємств і місцевих громад. 

Окремо варто виділити низьку ефективність державного 

програмування завантаження та оптимізації виробничих 
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потужностей національної газотранспортної системи. А це 

перешкоджає ефективному забезпеченню стимулювання 

інвестицій у газорозподільні мережі, раціональному 

використанню можливостей підземних сховищ газу, підтримці на 

достатньому рівні функціонального стану системи. Відповідно 

уряду України слід активно проводити консультації та 

координувати дії з європейськими партнерами щодо розвитку 

інфраструктури передачі та збереження газу, налагодження 

взаємовигідних партнерських взаємозв’язків стосовно торгівлі, 

сталого розвитку й безпеки постачання природного газу, 

концентруватися на заходах, що здатні посилити зацікавленість 

потенційних виробників і транспортерів газу (зокрема 

незалежних російських газовидобувних компаній, які економічно 

не зацікавлені у втраті українського газового ринку). 

Відомо, що матеріальною основою стійкого економічного 

зростання та зміцнення конкурентних позицій вітчизняного 

виробництва є безперебійно діюча система транспортних 

комунікацій та зв’язку. Однак недостатні темпи та обсяги 

розбудови інфраструктури, техніко-технологічне відставання, 

відсутність належного сервісу з боку державних монополій та 

контролюючих органів (служб), неповне виконання державних 

галузевих програм розвитку у сфері транспорту та зв’язку 

загалом не дозволяють говорити про високу конкуренто-

спроможність України на глобальному ринку транспортного та 

інформаційного обслуговування.  

Більше того, останніми роками інтенсивно зростає імпортна 

залежність сфери транспорту та зв’язку, що підтверджується 

такими тенденціями: скороченням загального співвідношення 

між експортом та імпортом послуг у грошовому вимірі з 7,1:1,0 у 

2005 р. до 5,2:1,0 у 2016 р.; зростанням від’ємного сальдо в 

експортно-імпортних відносинах у реалізації транспортних 

послуг з близькими закордонними партнерами (Польщею, 

Словаччиною, Румунією); збільшенням частки імпорту послуг з 

високою доданою вартістю (у 2016 р. частка послуг повітряного 

транспорту в загальному обсязі імпорту транспортних послуг 

підвищилася до 37,0 %, частка послуг залізничного транспорту – 

29,0 %); випереджувальним зростанням імпорту над експортом та 
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транзитом вантажів (у 2016 р. коефіцієнт випередження становив 

1,08); негативним приростом обсягу послуг вітчизняних 

поштових, кур’єрських та логістичних операторів у сегменті 

міжнародних експрес-доставок (упродовж останніх років у 

середньому щороку на 3,4 %) 97. 

Посилює імпортозалежність внутрішнього ринку 

транспортних послуг і малоефективне використання транзитного 

потенціалу. Про це свідчить критичне зниження частки транзиту 

у структурі зовнішньоторговельних вантажних перевезень (у 

2016 р. показник досягнув рівня 11,0 %) та досить низький рівень 

використання транзитного потенціалу (володіючи потенціалом у 

понад 110 млн т транзитних перевезень (без трубопроводів), його 

використання не перевищує 40,0 %) 98. 

Усе це вимагає від органів державної влади якомога швидше 

розробити стратегію імпортозаміщення, в якій передбача-

тиметься: 1) реалізація наявного, відновлення та розвиток 

транзитного потенціалу держави; 2) модернізація та оновлення 

об’єктів транспортної та інформаційно-комунікаційної 

інфраструктури через державно-приватне партнерство та 

комплексні програми з пільговими умовами фінансування; 

3) зміцнення міжнародного співробітництва та посилення 

процесів інтеграції систем транспорту і зв’язку в загально-

європейську та світову мережі; 4) створення конкурентного 

середовища та сприятливого бізнес-клімату на ринках 

транспортних послуг та послуг зв’язку; 5) імплементація 

міжнародних стандартів і технічних регламентів із забезпечення 

безпеки та якості в галузі. 

Досвід низки економічно розвинених держав підтверджує, 

що розбудова конкурентоспроможної імпортонезалежної 

економіки можлива завдяки розвитку й підтримці високо-

технологічних галузей, однією з яких є галузь інформації та 

телекомунікації. В Україні основні сектори галузі (видання 

програмного забезпечення, комп’ютерне програмування та 

консультування, інформаційні та телекомунікаційні послуги) 

забезпечують майже 4,0 % ВВП та є найбільш динамічними за 
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темпами зростання реалізації продукції. Попри те, що галузь є 

експортоорієнтованою (частка ІТ-послуг перевищує 25,0 % від 

загального експорту послуг України), не спроможна налагодити 

надання багатьох видів інформаційних, комп’ютерних і 

телекомунікаційних послуг й, відповідно, імпортує.  

Варто зазначити, що впродовж 2010-2016 рр. обсяги імпорту 

послуг у сфері телекомунікацій, комп’ютерних та інформаційних 

послуг зросли майже в 4,0 рази 99. Це підтверджується низкою 

проблем у галузі, таких як інституційна неврегульованість ринку, 

важка доступність фінансово-кредитних ресурсів, незадовільний 

інфраструктурний розвиток, відсутність гарантій захисту 

інтелектуальної власності. Тому їх вирішення повинно бути 

закладене у програмних положеннях державної політики 

імпортозаміщення, зокрема шляхом: 1) системної державної 

підтримки ІТ-сфери як «локомотива» розвитку та забезпечення 

конкурентоспроможності економіки; 2) формування та розвитку 

інституціонального середовища створення і впровадження 

інформаційних технологій та ІТ-послуг; 3) підвищення рівня 

доступності виробників (постачальників) ІТ-послуг до фінансово-

кредитних та бюджетно-грантових ресурсів; 4) розвитку 

інфраструктури ринку ІТ-послуг; 5) формування ефективної 

системи комерціалізації, охорони та захисту об’єктів 

інтелектуальної власності. 

При цьому дієвість державної політики імпортозаміщення в 

контексті регіонально-галузевих особливостей значною мірою 

визначається та залежить від економічних інтересів підприємств 

базових видів економічної діяльності, рівня сформованості 

системи забезпечення економічної безпеки суб’єктів реального 

сектору економіки, цілісності та послідовності реалізації 

відповідної державної політики. 
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4.2 Засоби зміцнення економічної безпеки реального 

сектору економіки як системна передумова протидії ризикам 

імпортозалежності 

 

Існує комплекс чинників та передумов, які стимулюють або, 

навпаки, стримують динамічний розвиток держави та 

забезпечення її економічної безпеки. Як уже наголошувалося, 

одним із таких чинників є імпортна залежність держави, що 

проявляється у накопиченні та домінуванні на внутрішньому 

ринку продукції, яка за споживчими та якісними 

характеристиками переважає продукцію, вироблену на її 

території. У національному господарстві виражений вплив 

імпортозалежності проявляється у функціонуванні реального 

сектору економіки, до завдань суб’єктів якого входить 

виробництво товарів кінцевого та проміжного споживання, 

формування валового національного доходу. 

Утім, в Україні досі не відновлено позиції та не встановлено 

конкурентоспроможного вітчизняного виробництва, про що 

свідчить, з одного боку, низька ефективність використання 

національної сировинно-ресурсної бази та впровадження 

досягнень передових науково-технологічних розробок, а з 

іншого, – повільна реалізація структурних змін та інституціо-

нальних реформ у системі державного регулювання 

імпортозаміщення. Як наслідок, реальний сектор економіки не 

здатний повноцінно виконувати найважливіші функції у системі 

економічної безпеки України. Натомість зміцнення економічної 

безпеки суб’єктів реального сектору економіки є безпосередньою 

умовою забезпечення економічної безпеки держави. 

Більшість припущень щодо політики управління 

економічною безпекою реального сектору економіки виходить із 

того, що моделювання економічної безпеки відбувається за 

системним, ресурсним або ж функціональним підходами. 

Системний підхід передбачає виділення складових 

економічної безпеки реального сектору економіки, які 

закладають основи функціонування та розвитку пріоритетних 

видів економічної безпеки держави, в яких виробляються 

матеріальні (нематеріальні) товари (послуги). Так, автори цього 
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підходу 100 пропонують розглядати такі складові економічної 

безпеки реального сектору економіки, як технологічна, ресурсна, 

фінансова, соціальна. Перевагами такого підходу є загально-

прийнятність і цілісність характеристик стану економічної 

безпеки базових видів економічної діяльності. Підхід концентрує 

увагу на процесах, що визначають основні функціональні умови 

господарської діяльності. Але існує й низка недоліків, зокрема 

таким чином повною мірою не надається характеристика 

факторам виробництва (інвестиційному, правовому, 

екологічному); недостатньо обґрунтовано виділяються одночасно 

ресурсна та фінансова складові; концентрується увага більше на 

процесах вирішення соціальних завдань без достатнього 

врахування інших потреб суспільства (зокрема продовольчих), 

які безпосередньо впливають на стан економічної безпеки 

галузей (легкої, харчової промисловості, АПК). 

Більш широко та комплексно дозволяє надати 

характеристику економічної безпеки реального сектору 

економіки ресурсний підхід, за якого враховується весь набір 

необхідних для забезпечення стабільності та розвитку суб’єктів 

господарської діяльності матеріальних і нематеріальних 

ресурсів 101. За такого підходу виокремлюють безпеку: капіталу, 

кадрову, інформації та технології, техніки і обладнання, права 

власності. Варто погодитися з науковцями, що за таким 

переліком ресурсів вдається більш повноцінно надати 

характеристику сформованості у суб’єктів реального сектору 

економіки можливостей до саморозвитку й прогресу. Але, як і в 

попередньому підході, існує низка необґрунтованих 

взаємозв’язків, потребує уточнення кадрова компонента безпеки, 

яку варто замінити на інтелектуально-кадрову. 

Утім, ще більш прогресивним і об’єктивним є 
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функціональний підхід у контексті характеристики стану 

економічної безпеки реального сектору економіки 102. Тут 

виокремлюють такі складові, як фінансова, інтелектуально-

кадрова, техніко-технологічна, політико-правова, інформаційна, 

екологічна, силова. Перевагами такого підходу є: усебічне та 

глибоке дослідження найважливіших факторів, які впливають на 

стан економічної безпеки; комплексне вивчення основних 

процесів, у рамках яких забезпечується економічна безпека; 

перспективне визначення сфер розподілу і використання ресурсів 

підприємствами реального сектору економіки; достовірний 

розгляд індикаторів, що відображають рівень функціонального 

забезпечення економічної безпеки. 

У цьому підході вдало враховуються внутрішні та зовнішні 

аспекти забезпечення економічної безпеки суб’єктів реального 

сектору економіки. Водночас окремі науковці додають ще й 

зовнішньоекономічну, продуктову, енергетичну, виробничу 

складові 103. Очевидно, що це дозволяє підвищити ступінь 

охоплення та цінність результатів дослідження. 

У контексті зміцнення економічної безпеки реального 

сектору економіки України варто насамперед визначити перелік 

базових, зумовлених відносинами власності та принципами 

економічної вигоди, мотивів і стимулів суб’єктів господарської 

діяльності до цілеспрямованих дій з метою задоволення 

індивідуальних динамічних потреб. Йдеться про економічні 

інтереси, які стають як орієнтирами аналізованої державної 

політики, так і індикаторами визначення рівня ефективності. 

Враховуючи це, у табл. 4.4 наведено сутність поняття та 

класифікацію економічних інтересів як об’єктів державної 

політики зміцнення економічної безпеки суб’єктів реального 

сектору економіки держави. 
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Таблиця 4.4 

Поняття та класифікація економічних інтересів як об’єктів державної 

політики зміцнення економічної безпеки суб’єктів реального сектору 

економіки України 
 

Економічні інтереси – матеріальні та нематеріальні активи, результати господарювання, 

ресурси, права, які є об’єктом захисту та визначають економічну мотивацію суб’єктів 

реального сектору економіки при взаємодії зі суб’єктами внутрішнього і зовнішнього 

середовищ 

Джерела загроз Економічні інтереси суб’єктів реального сектору економіки  

1 2 

Органи державного управління 

Взаємодія з 

державними 

виконавчими 

структурами під 

час створення та 

започаткування 

діяльності 

 оптимізація витрат ресурсів (фінансових, часових, матеріальних) під 

час державної реєстрації; 

 доступність і відкритість процедур отримання державної підтримки 

для формування капіталу; 

 наявність рівних можливостей для належної адаптації під час 

започаткування бізнесу та виходу на ринок; 

 високий рівень правової захищеності власності та інвестиційного 

капіталу;  

 сформованість інституціонального середовища обслуговування 

системи інвестиційно-інноваційної діяльності; 

 наявність достатніх стимулів збільшення обсягів інвестиційної 

діяльності 

Отримання 

доступу до прав 

діяльності 

 мінімальні трансакційні витрати під час: 

- затвердження установчих (засновницьких) документів та відкриття 

виробничих об’єктів; 

- проходження ліцензування та патентування видів господарської 

діяльності; 

- реєстрації та стандартизації (сертифікації, атестації) виробничих і 

технологічних операцій, продукції; 

- отримання інших державних дозволів і погоджень (паспортів, 

декларацій, довідок, експертних висновків) 

Державний 

нагляд, контроль 

та перевірка 

господарської 

діяльності 

 збереження фінансово-економічної міцності та техніко-технологічної 

цілісності під час та після проходження державних контрольних 

перевірок; 

 відсутність негативних змін у режимі, тривалості та продуктивності 

праці персоналу, організації морально-психологічного клімату трудового 

колективу після перевірок; 

 збереження комерційної таємниці після перевірок; 

 збереженість клієнтської та партнерської бази, бізнес-іміджу після 

перевірок 

Відносини з 

державними 

структурами під 

час здійснення 

діяльності та 

утвердження на 

ринку 

 активізація розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності; 

 отримання безперешкодного доступу до ресурсів та ринків 

(включаючи бюджетне фінансування); 

 забезпечення та підтримування високого рівня лояльності споживачів; 

 відсутність дискримінаційних проявів або «співпраці» представників 

влади з конкурентами 
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Продовження табл. 4.4 
1 2 

Інші суб’єкти господарювання, у т. ч. інфраструктури ринку 

Відносини з 

іншими 

суб’єктами 

господарської 

діяльності 

 досягнення прийнятного рівня та ефективності інвестиційно-

інноваційних витрат в обсягах діяльності; 

 забезпечення належної капіталізації, розширеного відтворення та 

більш ефективного використання матеріальних, людських і фінансових 

ресурсів; 

 досягнення високого рівня техніко-технологічного оновлення 

виробничо-ресурсних потужностей; 

 отримання економічних вигод від проведення ділових розвідок, 

інформаційно-аналітичних досліджень із зовнішніми суб’єктами; 

 не зазнавати впливу кримінальних угруповань та не ставати об’єктом 

рейдерства і корупції; 

 збереження та нарощування стратегічного конкурентного потенціалу; 

 гарантування права власності; 

 відсутність крадіжок продукції 

Елементи інституціонального (у т. ч. громадського) середовища 

Взаємодія з 

громадськими та 

суспільними 

організаціями, 

іншими 

ринковими 

інституціями 

 збереження та підвищення рівня конкурентоспроможності робочої 

сили; 

 забезпечення доступу до ринку праці та зайнятості; 

 високий рівень соціальної безпеки трудової зайнятості;  

 задоволення споживчих потреб широких верств населення; 

 випереджувальне задоволення статичних і динамічних потреб 

споживачів, вплив на формування нових потреб; 

 активна участь у громадських проектах з недопущення реалізації 

недоцільних для суспільства корпоративно-лобістських рішень; 

 досягнення високого рівня участі у системі соціального діалогу; 

 покращання соціально-економічного становища та передумов розвитку 

території функціонування; 

 активна участь у проектах міжгалузевого та міжрегіонального 

співробітництва 

Злочинні структури та суб’єкти недобросовісної конкуренції 

Вплив на бізнес-

процеси 

злочинних 

угруповань 

 висока надійність системи збереження інформації; 

 збереження джерел фінансово-інвестиційного забезпечення та 

стабільності результатів науково-технічної інноваційної діяльності; 

 збереження виробничої інфраструктури (включаючи нематеріальні 

активи) розвитку господарської діяльності; 

 відсутність збитків та втрат у процесі судових розглядів спірних 

правовідносин;  

 недопущення розголошення конфіденційної комерційної інформації 

Персонал 

Соціально-трудові 

та комерційні 

відносини з 

персоналом 

 високий рівень продуктивності та ефективності праці; 

 накопичення та ефективне використання інтелектуально-кадрового і 

соціального капіталу; 

 утвердження іміджу соціально відповідального підприємства; 

 відсутність внутрішньофірмового підприємництва та девіантної 

поведінки персоналу; 

 лояльність, відданість працівників меті підприємства; 

 збереження комерційної таємниці 
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Варто зазначити, що завдяки раціональному набору 

економічних інтересів, які виявляють підприємства базових видів 

економічної діяльності, стає можливим достовірно: 1) дослідити 

причинно-наслідкові зв’язки зміни та розвитку явищ і процесів у 

системі державного регулювання забезпечення економічної 

безпеки; 2) оцінити рівень ефективності діяльності підприємств 

стосовно створених умов внутрішнього і зовнішнього економіч-

ного середовища; 3) скоригувати систему стратегічного 

програмування державної політики забезпечення економічної 

безпеки; 4) з’ясувати залежності між стадіями життєвого циклу 

розвитку реального сектору економіки та пріоритетами стратегії 

державної політики зміцнення його економічної безпеки. 

Для суб’єктів реального сектору економіки головними 

пріоритетами є ресурсне забезпечення, яке дозволяє відновити 

втрачені виробничі потужності, підвищити фінансово-

інвестиційну активність, впроваджувати інновації та передові 

науково-технологічні розробки і, таким чином, сформувати 

високий конкурентний стан. 

Утім, за будь-якого рівня ресурсної ефективності 

необхідною умовою її збереження чи підвищення є правова 

захищеність, яка також зумовлює формування системи 

економічних інтересів підприємств у динамічно змінному 

середовищі. У підсумку суб’єкти реального сектору економіки 

стають учасниками середовища (внутрішнього і зовнішнього), в 

якому кожен ставить за мету отримати певний результат 

(сформувати та ефективно використовувати ресурси, гарантувати 

правовий захист), де остаточне його вираження та оцінювання 

досяжності вимірюється рівнем задоволення мотивів і потреб. 

Відповідно економічні інтереси суб’єктів реального сектору 

економіки України варто розглядати як сукупність активів 

(матеріальних та нематеріальних), результатів господарювання, 

ресурсів, прав, що є об’єктом захисту та визначають економічну 

мотивацію суб’єктів реального сектору економіки під час 

взаємодії зі суб’єктами їх внутрішнього і зовнішнього середовищ. 

Водночас перелік, сфери реалізації, умови вираження 

економічних інтересів підприємств можна виявити, враховуючи 

міру загроз функціонуванню. 
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Відомо, що основні взаємозв’язки суб’єктів господарювання 

формуються з органами державного управління, які регулюють 

процедури їх державної реєстрації та виходу на ринок, 

здійснюють нагляд та проводять перевірки господарської 

діяльності, безпосередньо надають права та визначають 

законодавчі обов’язки. Так, у створенні та започаткуванні 

діяльності економічні інтереси суб’єктів реального сектору 

економіки стосуються здійснення оптимальних витрат ресурсів 

(фінансових, часових, матеріальних), володіння вільним 

доступом до прав діяльності та утвердження високої відкритості 

процедур отримання державної підтримки для формування 

капіталу, наявності рівних можливостей для належної адаптації 

до ринкового середовища, гарантування високого рівня правової 

захищеності власності та інвестиційного капіталу, сформованості 

інституціонального середовища обслуговування системи 

інвестиційно-інноваційної діяльності, наявності достатніх 

стимулів щодо збільшення обсягів інвестиційної діяльності. 

Водночас такі економічні інтереси підприємств базових видів 

економічної діяльності повинні збігатися зі загальнодержавними. 

Варто зазначити, що пріоритетне значення для національної 

економіки, коли існує гостра потреба у відновленні позицій та 

конкурентоспроможності вітчизняного виробництва, має 

підвищення інвестиційно-інноваційної активності суб’єктів 

реального сектору економіки. Тут від органів державної влади 

вимагається формування економіко-правового та 

інституціонального середовища, що сприяє покращанню 

інвестиційного забезпечення та стимулює збільшення обсягів 

інноваційної діяльності суб’єктів реального сектору економіки. 

Зокрема, в економіко-правовій та інституціональній площинах 

пріоритетами державної політики зміцнення економічної безпеки 

реального сектору економіки слід розглядати створення 

територіально-галузевих державно-приватних фінансово-

інвестиційних кластерів (платформ), збільшення масштабів 

інноваційних проектів державно-приватного партнерства, 

формування та розвиток мережі інформаційно-консультаційних 

маркетингово-комунікаційних центрів з підготовки та реалізації 

інвестиційно-інноваційних проектів, розроблення та реалізацію 
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регіональних (місцевих) програм підтримки та сприяння 

інвестиційно-інноваційному розвитку базових і пріоритетних 

видів економічної діяльності. 

Враховуючи високу актуальність стимулювання 

інноваційної активності у базових видах економічної діяльності, 

пріоритетами аналізованої державної політики України повинні 

стати збільшення обсягів державного замовлення в інноваційно 

активних підприємств із законодавчим закріпленням квотного 

принципу, запровадженням сукупності преференцій (податкових, 

митних, торговельних), наданням бюджетно-грантової кредитної 

підтримки, забезпеченням високого захисту майнових прав 

інтелектуальної власності. 

Також в Україні належним чином необхідно сформувати 

інвестиційні передумови для розвитку інноваційної діяльності та 

забезпечення зростання реального сектору економіки. Йдеться 

про підвищення рівня доступності інвестиційних ресурсів, 

удосконалення інституціональної системи фінансово-кредитного 

та інвестиційного забезпечення, стимулювання іноземного та 

міжгалузевого інвестування, розвиток альтернативних форм 

інвестування, зниження рівня інвестиційних ризиків. 

Окрім ресурсної забезпеченості, підприємства повинні 

володіти вільним доступом до прав діяльності. Зокрема, у 

суб’єктів бізнесу трансакційні витрати повинні зводитися до 

мінімуму під час затвердження установчих (засновницьких) 

документів та відкриття виробничих об’єктів, проходження 

ліцензування та патентування видів господарської діяльності, 

реєстрації та стандартизації (сертифікації, атестації) виробничих і 

технологічних операцій, продукції, отримання інших державних 

дозволів та погоджень (паспортів, декларацій, довідок, 

експертних висновків). 

Однією із загроз для підприємницької діяльності є 

надмірний (подвійний) державний нагляд (контроль), який часто 

відбувається без дотримання законодавчих норм і правил, а в 

окремих випадках є засобом недобросовісної конкуренції. За 

таких обставин економічні інтереси суб’єктів реального сектору 

економіки під час та після проходження державних контрольних 

перевірок стосуються збереження фінансово-економічної 
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міцності та техніко-технологічної цілісності, відсутності 

негативних змін у режимі, тривалості та продуктивності праці 

персоналу, організації морально-психологічного клімату 

трудового колективу, збереження комерційної таємниці, 

клієнтської та партнерської бази, бізнес-іміджу.  

Вагомий вплив на економічну безпеку підприємств базових 

видів економічної діяльності України має конкурентне 

середовище, яке в державах з розвинутою економікою є 

справедливим, рівним та не має економічних обмежень. Утім, у 

національній економіці світові стандарти конкурентного 

середовища порушені. Часто органи державного регулювання 

конкуренції вступають у змову з монопольними об’єднаннями, 

недобросовісними суб’єктами конкуренції, злочинними 

угрупованнями та відстоюють їх бізнес-інтереси, незважаючи на 

встановлені законодавчі норми та правила. У таких умовах 

економічні інтереси вітчизняних суб’єктів господарювання 

стосуються утвердження правової визначеності норм 

конкурентної поведінки, досягнення співмірності державних і 

приватних бізнес-інтересів, відсутності дискримінаційних 

проявів або «співпраці» представників влади з конкурентами. 

Окрім органів державного управління, вплив на реалізацію 

економічних інтересів мають інші суб’єкти господарювання, у 

т. ч. інфраструктури ринку. Так, враховуючи сфери 

взаємозв’язків, економічні інтереси підприємств базових видів 

економічної діяльності варто розділити на інвестиційні 

(досягнення прийнятного рівня та ефективності інвестиційно-

інноваційних витрат в обсягах діяльності, забезпечення належної 

капіталізації, розширеного відтворення та більш ефективного 

використання матеріальних, людських і фінансових ресурсів), 

технологічні (досягнення високого рівня техніко-технологічного 

оновлення виробничо-ресурсних потужностей), ринкові 

(отримання економічних вигод від проведення ділових розвідок, 

інформаційно-аналітичних досліджень із зовнішніми суб’єктами, 

збереження та нарощування стратегічного конкурентного 

потенціалу), інституційно-правові (гарантування права власності, 

не зазнавати впливу кримінальних угруповань та не ставати 

об’єктом рейдерства і корупції). Тут від органів виконавчої влади 
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вимагається забезпечити розвиток базової інфраструктури 

підтримки господарської діяльності підприємств (бізнес-

інкубаторів, фінансово-кредитних та страхових фондів, центрів 

консультаційної та методичної підтримки). 

Загрозливий характер економічній безпеці суб’єктів 

реального сектора економіки може мати їх недостатня взаємодія з 

громадськими та суспільними організаціями, іншими ринковими 

інституціями. Відповідно економічні інтереси суб’єктів 

господарювання у реальному секторі економіки базуються на 

інституційно-організаційних засадах та стосуються збереження й 

підвищення рівня конкурентоспроможності робочої сили, 

забезпечення доступу до ринку праці та зайнятості, досягнення 

високого рівня соціальної безпеки трудової зайнятості, 

задоволення споживчих потреб широких верств населення, 

випереджувального задоволення статичних і динамічних потреб 

споживачів, впливу на формування нових їх потреб, посилення 

участі у громадських проектах з недопущення реалізації 

недоцільних для суспільства корпоративно-лобістських рішень, 

покращання системи соціального діалогу, соціально-

економічного становища та передумов розвитку території 

функціонування, участі в проектах міжгалузевого та 

міжрегіонального співробітництва. Важливою умовою досягання 

цих інтересів є формування та розвиток функціонально-

суб’єктної інтеграції, за якої можливо розширити обсяги 

використання соціальної складової економічної безпеки у 

реальному секторі економіки. У підсумку вдається сформувати 

сприятливе системно та структурно збалансоване 

інституціональне середовище у соціально-економічній сфері 

реального сектору економіки, зорієнтоване на забезпечення 

передумов природного сталого розвитку сектору та задоволення 

економічних інтересів усіх його суб’єктів і учасників. 

Невідповідність конкурентного законодавства принципам 

верховенства права лише посилює вплив злочинних угруповань 

на бізнес-процеси. Тому для підприємств базових видів 

економічної діяльності важливо зберегти виробничу 

інфраструктуру (включаючи нематеріальні активи) та джерела 

фінансування інноваційної діяльності, надійно забезпечити 
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конфіденційність комерційної інформації, не допустити збитків і 

втрат у процесі судових розглядів спірних правовідносин. 

Відомо, що всі плани та заходи підприємства реалізує 

персонал. Сфера економічної безпеки не виняток. Тому 

ефективність досягнення стратегічних завдань залежить від 

якості налагодження соціально-трудових та комерційних 

відносин з персоналом. Варто відзначити спільні предмети таких 

відносин, де кожна зі сторін прагне посилити економічну віддачу 

від досягнення оптимального значення, як-от: продуктивність та 

ефективність праці, інтелектуальний капітал, професійно-

кваліфікаційний розвиток, соціальна відповідальність, соціальний 

захист, соціальна безпека. Тут важливою є підтримка органів 

державної влади, яка буде спрямована на: 1) забезпечення 

зростання комплексної зайнятості населення через розвиток 

державно-приватного та соціального партнерства, регуляторних 

процедур, бізнес-проектування; 2) підвищення продуктивності та 

ефективності праці завдяки реалізації практики довірчих 

відносин та рівного партнерства, колективних переговорів, 

партнерства сторін, нестандартної зайнятості, соціалізації 

інноваційної активності; 3) формування високої мотивації праці 

та рівня якості трудового життя через забезпечення 

міжфункціональної кооперації, інтересів мотивації праці, 

інтерактивності та спільної роботи сторін соціального діалогу, 

комунікативної співпраці. 

Свідченням досягнення економічних інтересів суб’єктів 

реального сектору економіки України слід вважати 

сформованість середовища, у якому: 1) органи державного 

управління надають комплексну допомогу у створенні та 

започаткуванні господарської діяльності, гарантують 

безперешкодний доступ до прав діяльності, проводять 

об’єктивний нагляд та контроль, стимулюють розвиток 

конкуренції; 2) посилюються процеси інвестиційно-інноваційної 

інтеграції та розбудови об’єктів науково-дослідної і виробничо-

технологічної інфраструктури; 3) забезпечується на високому 

рівні взаємодія суб’єктів господарювання з громадськими та 

суспільними інституціями, іншими ринковими інституціями; 

4) відсутні будь-які впливи на бізнес-процеси з боку злочинних 
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структур та суб’єктів недобросовісної конкуренції; 5) створені 

соціально-трудові умови для ділової співпраці та активності, 

фахово-кваліфікаційного розвитку, інтелектуалізації праці. 

Окремим важливим напрямом зміцнення економічної 

безпеки реального сектору економіки України справедливо 

потрібно вважати системну протидію ризикам 

імпортозалежності, яка б дозволяла стримати її зростання та 

досягнути певного науково обґрунтованого рівня. Так, у 

національній економіці України вже тривалий час не вдається 

вирішити низку системних проблем, які стрімко посилюють її 

імпортозалежність. Їх поділ пропонуємо провести на групи 

структурного та інституціонального типу, виходячи з 

необхідності збалансування та інституціонального реформування 

реального сектору економіки (рис. 4.1). 

Для суб’єктів реального сектору економіки сформувалися 

істотні загрози на внутрішньому споживчому ринку. Зокрема, 

згортаються обсяги та погіршується структура споживання 

товарів (послуг) домогосподарствами, знижується купівельна 

спроможність населення, посилюються диспропорції між 

доходами та реальною вартістю проживання, зростають обсяги 

тінізації споживання. Варто зазначити, що в умовах високого 

інфляційного тиску кількість населення із середньодушовими 

доходами на місяць, нижчими від прожиткового мінімуму (з 

урахуванням індексу інфляції), досягла в Україні вже 

3,1 млн осіб, або 8,4 %. Якщо середньомісячна зарплата в країнах 

ЄС перебуває в діапазоні 250-2000 євро, то в Україні не 

перевищує 200 євро.  

Також можна стверджувати про наднизький рівень доходів 

істотної частини населення нашої держави стосовно структури 

їхнього споживчого кошика. Так, основними статтями видатків 

населення України (53,6 % у 2016 р.) є продовольчі товари та 

напої, що більш ніж утричі перевищує середній рівень у країнах 

ЄС. Така структура споживчих витрат істотно руйнує потенціал 

внутрішнього ринку, обмежує інвестиційні можливості 

домогосподарств (будівництво та капітальний ремонт житла, 

освітній розвиток), а отже, й виробничі потужності вітчизняної 

промисловості. 
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Рис. 4.1. Структурно-інституціональні загрози посилення 

імпортозалежності в умовах несформованості системи забезпечення 

економічної безпеки суб’єктів реального сектору економіки 
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згортання обсягів та погіршення структури споживання товарів (послуг) 

домогосподарствами 

низький рівень використання та комерціалізації об’єктів інтелектуальної 

власності, посилення інтелектуально-кваліфікованої міграції 

недостатній рівень та незбалансований просторово-видовий розвиток об’єктів 

торгівлі, орієнтованих на продаж товарів вітчизняного виробництва 

деіндустріалізація та закріплення низькотехнологічної структури в міру 

стагнації інвестиційної активності економіки  

зниження мобільності та посилення інертності економіки в міру утримання 

високого рівня відкритості за імпортом 

переважання у внутрішньому продажу та споживанні частки продовольчих 

товарів та недостатнє представлення багатьох видів непродовольчих товарів 

вітчизняного виробництва, зокрема з високою доданою вартістю 

регіональні та субрегіональні диспропорції за рівнем та якістю життя 

населення, інвестиціями, розвитком інфраструктури, бюджетними 

можливостями місцевих громад 

ін
ст

и
т
у
ц

іо
н

а
л

ь
н

і 

низька роль інституціонального середовища в усуненні трансакційних 

витрат та забезпеченні справедливих, прозорих і рівних конкурентних 

відносин 

висока монополізованість внутрішнього ринку та його сегментів, обмежений 

доступ вітчизняних товарів до роздрібних торговельних мереж 

невиконання інституціональним середовищем функції зниження залежності 

економіки від державних інституцій та політики 

низький рівень соціальної та суспільної відповідальності суб’єктів бізнес-

середовища 

низький рівень розвитку інноваційної інфраструктури та інституцій 

взаємодії науково-дослідного і виробничого секторів, трансферу 

наукомістких технологій та високопродуктивного устаткування 

нерозвиненість мережі інституцій інтеграції реального сектору економіки, 

нагромадження інвестицій та утворення виробничих і просторово-

територіальних кластерів (платформ) 
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Такі структурні ринкові деформації призвели до того, що в 

сегменті непродовольчих товарів імпортозалежність внутрішньої 

торгівлі має тотальний характер. Зокрема, на початок 2017 р. у 

сегменті добувної промисловості імпортери забезпечують 51,4 % 

потреб при вітчизняних потенційних виробничих можливостях на 

рівні 70,0 %; хімічної промисловості – 61,8 % відносно 60,0 %; 

фармацевтичної промисловості – 63,9 % відносно 43,0 %; 

нафтопереробної промисловості – 64,2 % відносно 60,0 %. Окремі 

сегменти внутрішнього непродовольчого ринку майже повністю 

забезпечуються імпортною продукцією, зокрема, ринки товарів 

легкої промисловості – більш ніж на 90,0 %, автомобілів – майже 

95,0 %, побутових електротоварів – майже 91,0 % 104. 

Також посередницька сфера продукує більшість причин 

загострення кризи імпортозалежності. Йдеться про недостатній 

рівень та незбалансований просторово-територіальний розвиток 

об’єктів торгівлі різної товарної спеціалізації, монополізацію 

товарних ринків та їх сегментів, низьку активність суб’єктів 

роздрібної торгівлі з формування та популяризації власних 

брендів і торгових марок (виробниками продукції яких є 

вітчизняні підприємства), пасивну позицію суб’єктів внутрішньої 

системи роздрібної торгівлі щодо надання переваги товарам 

вітчизняного виробництва, недостатню розвиненість інтернет-

торгівлі та залученість до такої системи товароруху і дистрибуції 

продукції вітчизняного виробництва. 

Упродовж останніх років розвиток національної економіки 

не супроводжується інноваційною активністю та насиченням 

внутрішнього ринку вітчизняними науково-технологічними 

розробками. Реальний сектор економіки України продовжує 

орієнтуватися на низькотехнологічні та одночасно ресурсомісткі 

й енергоємні виробництва, а також експорт ресурсно-сировинної 

продукції. При цьому відсутні чіткі довгострокові стимули до 

розширення інноваційно-технологічного розвитку, зокрема 

створення замкнутих циклів виробництва наукомісткої високо-

технологічної продукції, запровадження циркулярної моделі 

виробництва та споживання, збільшення масштабів 
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міжнародного науково-технологічного та виробничого 

співробітництва. Досі не створені сприятливі інвестиційні умови 

для розроблення і комерціалізації, охорони та захисту об’єктів 

права інтелектуальної власності і раціоналізаторських 

пропозицій, збереження інтелектуального капіталу та 

попередження його еміграції. Більше того, в Україні відсутні 

повноцінні інститути ринку інтелектуальної власності, а також не 

імплементовано європейське законодавство у цій сфері. 

Ключовим наслідком масштабної економічної кризи 

внутрішнього товарного ринку є утримання невиправдано 

високого рівня відкритості. Так, на початку 2017 р. імпортна 

квота в Україні становила 42,0 % та у 2,0 рази перевищувала 

середньосвітовий рівень і в декілька разів була більша за 

показники ключових зовнішньоторговельних партнерів (США – 

3,6 раза, Японії – 3,5 раза, Китаю – 3,0 рази, Росії – 2,6 раза, Італії 

– 2,0 рази). Щоб покрити такий рівень внутрішнього попиту на 

імпортні товари, на внутрішньому валютному ринку необхідно 

перерозподілити до 61,0 млрд дол. США. Посилює загрози 

економічній безпеці держави ще й те, що така відкритість 

внутрішнього товарного ринку не забезпечується реалізацією 

експортного потенціалу реального сектору економіки. Про це 

свідчить значний розрив у покритті експортом імпорту у 

вартісних та фізичних обсягах, зокрема коефіцієнт покриття 

експортом вартості однієї умовної тонни імпорту на початку 

2017 р. перебував на наднизькому рівні – 0,45 105. 

Посилює імпортозалежність економіки низка системно-

структурних тенденцій на регіональному рівні. Йдеться про 

прояви монополізації у сфері товарного обігу та її сегментів, 

ускладнення доступу до ресурсів і ринків, «кришування» та 

корупції у відносинах «влада – торговельний бізнес», відсутність 

проектування розміщення об’єктів, а також продуктивних сил та 

ресурсів торговельного сектору, несистемний розвиток 

торговельних об’єктів (необхідних видів і форматів) на 

місцевому рівні. Виражені системно-структурні розбіжності в 

економічному розвитку торгівлі та територій яскраво помітні й на 
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субрегіональному рівні. Більше того, окрім сфери товарного 

обігу, регіональні та субрегіональні диспропорції утворилися за 

рівнем та якістю життя населення, інвестиціями, розвитком 

інфраструктури, бюджетними можливостями місцевих громад. 

Наприклад, у Львівській області на субрегіональному рівні існує 

значне відставання щодо темпів соціально-економічного 

розвитку (суб’єктами підприємницької діяльності в обласному 

центрі забезпечується майже 80,0 % ВРП), ділової активності 

населення (середньорічний дохід від реалізації продукції в 

розрахунку на одне мале підприємство у прикордонних районах у 

3,1 раза менший за середньообласне значення), розвитку 

інвестиційної інфраструктури та належної промоції 

підготовлених інвестиційно-інноваційних проектів (якщо при 

регіональних органах влади, Львівській ОДА та Львівській 

міській раді, інвестиціями займаються декілька інституцій, то на 

субрегіональному рівні такі структури відсутні), освоєння та 

віддачі капітальних інвестицій (у 2016 р. прикордонними 

територіями освоєно лише 7,7 % капітальних інвестицій від 

загального обсягу в регіоні, отримано з капітальних інвестицій 

майже у 2,0 рази менше реалізованої продукції порівняно зі 

середньообласним значенням) 106. 

Окрім впливу структурних деформацій, загрози посилення 

імпортозалежності утворюються внаслідок непроведення чи 

запізнілості інституціональних реформ у національному 

господарстві. Так, існують системні проблеми державного 

регулювання, адміністрування і контролю господарської 

діяльності. Йдеться про збереженість бюрократичних та 

корупційних перешкод у створенні та започаткуванні діяльності, 

отриманні дозволів на користування земельними ділянками, 

державним та комунальним майном, здійсненні певних видів 

економічної діяльності. Існує значна кількість стадій підготовки 

та погодження інвестиційних проектів, зокрема стосовно 

погодження відведення земельних ділянок, проектів будівництва, 

реконструкції інвестиційних об’єктів, реєстрації та отримання 

ліцензій на здійснення інвестором господарської діяльності, 
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сертифікації та стандартизації тощо. Усе це підтверджує низьку 

роль інституціонального середовища в усуненні трансакційних 

витрат та забезпеченні справедливого, прозорого й рівного 

доступу до прав діяльності на внутрішньому ринку. 

Як уже зазначалося, внутрішній товарний ринок є високо-

монополізованим, зокрема його сегменти, що не гарантує 

вітчизняним товаровиробникам вільного доступу до роздрібних 

торговельних мереж. Така ситуація виникла з декількох причин, 

зокрема через значну частку іноземного капіталу в структурі 

активів торговельних мереж, особливості ментальності, а саме 

суспільне переконання про вищу якість імпортних споживчих 

товарів, відсутність реальних інструментів протекціоністського 

захисту (інституціонально-правового, цінового, фіскального, 

зовнішньоекономічного) вітчизняних виробників продукції з 

боку органів державного регулювання. В Україні розвиток 

інституціонального середовища має більш фрагментарний 

характер, що підтверджується низькою ефективністю спрощення 

процедур створення бізнесу і відкриття виробництва, 

стимулювання нагромадження та раціонального розподілу 

капіталу, реалізації бюджетного стимулювання економічної 

активності, цінового регулювання продукції природних 

монополій, забезпечення соціального захисту і покращання 

стандартів споживання, захисту внутрішнього ринку від 

неправомірної конкуренції. 

Треба зауважити, що значна частка суб’єктів реального 

сектору економіки має низький рівень соціальної та суспільної 

відповідальності, хоча за сучасними мірками бізнесу це є один з 

основних інструментів забезпечення конкурентоспроможності. У 

реальному секторі економіки не характерно підприємствам 

займатися підготовкою та реалізацією інвестиційних проектів для 

державних і відомчих структур щодо спільної участі в 

поліпшенні соціально-економічного становища та передумов 

розвитку території функціонування; ініціювати державні, 

регіональні та місцеві програми системного вдосконалення 

соціально-трудових відносин; ініціювати створення державно-

приватних фондів розвитку інтелектуального забезпечення 

внутрішнього споживчого ринку; займатися реалізацією спільно з 
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державними виконавчими структурами, громадськими та 

суспільними організаціями навчальних проектів із розвитку 

самозайнятості, соціального та суспільно значущого бізнесу на 

віддалених та сільських територіях. 

У реальному секторі економіки діяльність локальних 

інтегрованих систем є малоефективною, що підтверджується 

низьким рівнем виробничої концентрації промислових об’єктів, 

повільною реалізацією науково-технічних та інноваційних 

цільових програм розвитку виробничого сектору, нездатністю 

вітчизняних підприємств інтегруватися зі світовими ланками 

виробництва та збуту інноваційних товарів, відсутністю 

замкнутих циклів виробництва продукції вищих технологічних 

укладів. Це обмежує залучення інвестицій у впровадження 

інноваційних високопродуктивних технологій виробництва 

високоякісної та конкурентоспроможної продукції, не дозволяє 

перетворити вітчизняні виробничі об’єкти на конкуренто-

спроможні комплекси динамічного інноваційного розвитку, 

згортає диверсифікацію та розширення суб’єктами 

господарювання переліку здійснюваних видів економічної 

діяльності, перешкоджає розвитку внутрішніх науково-

інноваційних коопераційних відносин. 

Також реальному сектору економіки притаманний низький 

рівень розвитку інноваційної інфраструктури та інституцій 

взаємодії науково-дослідного і виробничого секторів, трансферу 

наукомістких технологій та високопродуктивного устаткування. 

Цьому були й певні причини, зокрема недостатнє використання 

механізмів державно-приватного партнерства та диверсифікації 

джерел залучення інвестицій, обмежені пропозиції бюджетно-

грантового кредитування виробничо-технологічних проектів, 

повільне налагодження комерційно-збутової інноваційно-

технологічної міжгалузевої співпраці, нераціональний розподіл 

інвестиційних ресурсів у науково-дослідні пілотні проекти. 

Свідчать про подолання відповідних загроз на внутрішньому 

ринку досягнення критичного зниження частки імпорту товарів 

(послуг) та покращання його структури, зниження рівня 

монополізованості й тінізації товарного обігу, розвиток 

конкуренції, відновлення позицій та становлення на цій основі 
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конкурентоспроможного вітчизняного виробництва. Відповідні 

зрушення у державній політиці імпортозаміщення дозволяють 

виділити набір структурно-функціональних елементів 

проектування системи забезпечення економічної безпеки 

суб’єктів реального сектору економіки, їх взаємозв’язки та 

послідовність реалізації (рис. 4.2). 

Слід зазначити, що проектні напрями зміцнення економічної 

безпеки реального сектору економіки ініціюються та 

реалізуються окремими суб’єктами, зокрема, окрім підприємств 

сектору, органами державної законодавчої та виконавчої влади, 

громадськими організаціями та асоціативними бізнес-

структурами, суб’єктами підприємницької інфраструктури та 

іншими господарськими структурами. Їх інтереси й визначають 

загальну стратегічну мету аналізованої державної політики. 

Водночас варто виділити певні сфери їх інтересів, зокрема: 

1) державні виконавчі структури зацікавлені у виконанні 

підприємствами базових видів економічної діяльності 

покладених на них функцій (відраховування податків та зборів у 

бюджети різних рівнів, створення нових робочих місць); 

2) відповідні підприємства прагнуть безперешкодно здійснювати 

господарську діяльність, а також захищеності від екзогенних та 

ендогенних загроз, конкурентоспроможного розвитку; 

3) громадські та суспільні організації, інші асоціативні ринкові 

інституції ставлять за мету забезпечити покращання якості 

трудового життя, соціального захисту і соціальних гарантій та 

інших структурних характеристик соціально-трудових відносин; 

4) суб’єкти підприємницької інфраструктури зацікавлені у 

пожвавленні інвестиційного попиту, розвитку внутрішнього 

ринку інновацій та високих технологій, реіндустріалізації 

економіки на новому науково-технологічному рівні. 

Стратегічною метою державної політики зміцнення 

економічної безпеки реального сектору економіки України слід 

вважати створення належних умов здійснення господарської 

діяльності, захищеності економічних інтересів, реалізації 

інноваційного потенціалу розвитку, посилення конкуренто-

спроможні суб’єктів реального сектору економіки на 

внутрішньому ринку. 
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Рис. 4.2. Елементи державної політики зміцнення економічної безпеки 

суб’єктів реального сектору економіки, їх характеристика та 

послідовність реалізації 

СТРУКТУРНО-

ФУНКЦІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕМЕНТИ 

ПОЛІТИКИ 

Стратегічна мета 
 

 

створення належних умов здійснення господарської 

діяльності, захищеності економічних інтересів, 

реалізації інноваційного потенціалу розвитку, 

посилення конкурентоспроможні суб’єктів реального 

сектору економіки на внутрішньому ринку 

Принципи 
 

 системності; 

 гнучкості; 

 адаптації до змін в 

інституціональному середовищі; 

 безперервності; 

 комплексності; 

 збалансованості; 

 варіативності; 

 цільового характеру 

Суб’єкти реалізації 
 

 органи державної законодавчої 

та виконавчої влади; 

 суб’єкти реального сектору 

економіки та інші господарські 

структури;  

 громадські організації та 

асоціативні бізнес-структури; 

 суб’єкти підприємницької 

інфраструктури 

Стратегічні напрями політики 
 

 удосконалення макроекономічних 

параметрів господарської діяльності 

(макроекономічна складова безпеки); 

 забезпечення високої фінансово-

економічної ефективності, стійкості та 

самодостатності суб’єктів реального сектору 

економіки (фінансова безпека); 

 модернізація та більш повне використання 

виробничо-ресурсних потужностей і 

матеріально-технологічної бази 

промислового комплексу (виробнича 

компонента безпеки); 

 розвиток експортного потенціалу 

вітчизняних суб’єктів промислового 

виробництва (зовнішньоекономічна безпека); 

 формування та розбудова інвестиційної 

інфраструктури і системи інвестиційного 

посередництва (інвестиційна безпека); 

 впровадження досягнень передових 

науково-технологічних розробок у створення 

та виробництво нової наукомісткої 

високотехнологічної продукції (науково-

технологічна складова безпеки) 

Заходи досягнення цілей 
 

 розвиток інституціонального середовища 

раціонального розміщення капіталу та 

факторів виробництва; 

 розробка та реалізація інвестиційно-

інноваційних проектів, оптимізація 

структури джерел фінансування; 

 створення та розвиток вертикально-

горизонтальних інтеграційних об’єднань із 

замкнутим виробничо-технологічним 

циклом; 

 налагодження й розвиток міжнародного 

науково-технологічного та виробничо-

інвестиційного співробітництва; 

 створення та розширення мережі фондів 

пільгового кредитування і фінансування 

пріоритетних для реального сектору 

економіки інвестиційно-інноваційних 

проектів; 

 збільшення обсягів виконання наукових та 

науково-технічних робіт, поліпшення 

практичної придатності фундаментальних 

досліджень 
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Таким чином об’єктами державного регулювання реального 

сектору економіки стають економічні інтереси, інноваційний 

потенціал, конкурентний стан суб’єктів. 

Пріоритетною умовою реалізації державного регулювання є 

дотримання певних принципів, які визначають основні ідеї та 

вихідні положення формування першооснов розвитку базових 

сфер економіки; є результатом наукового пізнання 

закономірностей концентрації окремих виробничих об’єктів, 

формування галузевої структури та розміщення територіально-

господарських комплексів у економіці; є набором правил 

господарської діяльності та управління економікою, які 

ґрунтуються на закономірностях розширеного відтворення та 

забезпечення збалансованого і конкурентоспроможного розвитку 

держави. Відповідно у державній політиці зміцнення економічної 

безпеки реального сектору економіки мають: 1) забезпечуватися 

баланс економічних інтересів суб’єктів реалізації, але при цьому 

зберегтися їх ієрархічність, взаємозалежність та структурність 

(принцип системності); 2) передбачатися висока змінність 

пріоритетів та засобів (інструментів) у зв’язку з виникненням 

непередбачуваних обставин у внутрішньому чи зовнішньому 

середовищі (принцип гнучкості); 3) враховуватися максимальна 

сукупність інституціональних чинників, вплив яких можна 

спрогнозувати та раціонально оцінити (принцип адаптації); 

4) суб’єкти орієнтуватися на постійне підвищення рівня 

саморозвитку і прогресу, забезпечення стабільного та стійкого 

розвитку (принцип безперервності); 5) передбачатися 

взаємозумовлений і пропорційно взаємоузгоджений розвиток 

сектору як цілісної системи, що забезпечує зв’язок між галузями 

зі значною доданою вартістю (принцип комплексності); 

6) витримуватися рівновага та пропорційність у системі 

забезпечення розвитку галузей економіки (добувної та 

переробної промисловості; виробничої та соціальної сфер тощо) 

(принцип збалансованості); 7) враховуватися різноманітні 

потреби як суб’єктів реалізації, так і інших зацікавлених 

учасників (міжнародних організацій, соціальних спільнот за 

кордоном) (принцип варіативності), 8) визначатися перелік 

стратегічних пріоритетів, їх механізми, засоби, інструменти, рівні 
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та інші аспекти реалізації (принцип цільового характеру). 

Водночас цей перелік можна доповнити такими важливими 

принципами політики зміцнення економічної безпеки суб’єктів 

реального сектору економіки, як гарантування конституційного 

права громадян на здійснення господарської діяльності в 

комерційних цілях, розвиток нормативно-методичної бази 

безпеки підприємництва, підвищення показників якості 

трудового життя населення до середнього рівня розвинених 

держав, зміцнення конкурентоспроможності та життєздатності 

виробників вітчизняної продукції, демонополізація суспільно-

економічного життя, створення стимулів до інновацій та 

ефективного використання ресурсного забезпечення, 

відповідність принципам національної економічної безпеки (в 

аспекті «виробництво – розподіл – споживання»), зниження рівня 

прямого державного втручання у господарську діяльність 

підприємств 107. 

Реалізація державної політики відбувається за певними 

стратегічними напрямами, вибір яких ґрунтується на попередньо 

визначених принципах та генеральній її меті. У сфері зміцнення 

економічної безпеки реального сектору економіки вибір 

стратегічних напрямів відповідної державної політики варто 

здійснювати відповідно до структурних складових елементів 

економічної безпеки, зокрема: 

- макроекономічної складової безпеки (удосконалення 

макроекономічних параметрів господарської діяльності); 

- фінансової безпеки (забезпечення високої фінансово-

економічної ефективності, стійкості та самодостатності суб’єктів 

реального сектора економіки); 

- виробничої компоненти безпеки (модернізація та більш 

повне використання виробничо-ресурсних потужностей і 

матеріально-технічної бази промислового комплексу); 

- зовнішньоекономічної безпеки (розвиток експортного 

потенціалу вітчизняних суб’єктів промислового виробництва); 

- інвестиційної безпеки (формування та розбудова 

                                                           
107

 Васильців Т. Г. Економічна безпека підприємництва України: стратегія та механізми зміцнення : монографія. 

Львів, 2008. С. 212-215; Волошин В. І. Пріоритети та методи забезпечення економічної безпеки малого і 

середнього підприємництва : дис. ... канд. екон. наук. Львів, 2008. С. 33-38. 
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інвестиційної інфраструктури і системи інвестиційного 

посередництва); 

- науково-технологічної складової безпеки (впровадження 

досягнень передових науково-технологічних розробок у 

створення та виробництво нової наукомісткої 

високотехнологічної продукції). 

Перелічені складові елементи тісно пов’язані між собою, 

мають прямі та опосередковані причинно-наслідкові зв’язки, у 

рамках яких реалізація стратегічних напрямів у аналізованій 

сфері передбачає розв’язання низки динамічно-структурних 

завдань, як-от: забезпечення належних темпів приросту 

внутрішнього виробництва, сприяння розвитку фінансово-

кредитної системи та практики страхування і самострахування, 

оновлення матеріально-технічної бази економіки, посилення 

системи державно-приватного партнерства у виробничій сфері, 

покращання експортно-імпортного балансу та місця країни у 

міжнародному поділі праці, підвищення рівня інноваційно-

інвестиційної активності суб’єктів господарювання, активізація 

процесів розроблення та впровадження інновацій, створення 

науково-технологічних територіально-галузевих кластерів. 

Таким чином, стратегічні напрями зміцнення економічної 

безпеки реального сектору економіки України повинні 

стосуватися розвитку інституціонального середовища 

раціонального розміщення капіталу та факторів виробництва; 

розробки та реалізації інвестиційно-інноваційних проектів, 

оптимізації структури джерел фінансування; створення та 

розвитку вертикально-горизонтальних інтеграційних об’єднань із 

замкнутим виробничо-технологічним циклом; налагодження й 

розвитку міжнародного науково-технологічного та виробничо-

інвестиційного співробітництва; створення та розширення мережі 

фондів пільгового кредитування і фінансування пріоритетних для 

реального сектору економіки інвестиційно-інноваційних 

проектів; збільшення обсягів виконання наукових та науково-

технічних робіт, покращання практичної придатності 

фундаментальних досліджень. 
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4.3 Напрями та інструменти системного посилення 

конкурентоспроможності суб’єктів реального сектору 

економіки на регіональному рівні 

 

Ознаками ефективно функціонуючих та конкуренто-

спроможних суб’єктів господарської діяльності є системна 

модернізація бізнес-процесів, капіталізація фінансово-

інвестиційного забезпечення їх інноваційної діяльності, 

покращання взаємовигідної співпраці з контрагентами та 

опосередкованими конкурентами, розширення участі в реалізації 

програм соціально-економічного розвитку територій 

функціонування, проектах міжгалузевого та міжрегіонального 

співробітництва. На жаль, більшість вітчизняних суб’єктів 

бізнесу не наділена такими характеристиками. 

В економічній літературі існує значна кількість науково 

обґрунтованих припущень щодо побудови моделі та підбору 

засобів забезпечення й підвищення конкурентоспроможності 

підприємств. Виділяються різні складові конкуренто-

спроможності, у т. ч. за матеріальною та нематеріальною 

компонентами. Здебільшого в наукових роботах перевага 

надається матеріальному забезпеченню конкурентоспроможності. 

Так, автори Т. Г. Васильців, Н. В. Магас, Н. О. Маргіта 108, 

дотримуючись переваги матеріальної складової конкуренто-

спроможності підприємства, виділяють такі складові (напрями, 

сфери) забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів 

реального сектору економіки, як маркетингова, фінансово-

інвестиційна, матеріально-технічна, інтелектуально-кадрова, 

інноваційна, логістична та соціальна. Відповідно визначається 

широкий масштаб функціональних сфер діяльності, за якими 

необхідно якісно формувати, ефективно використовувати та 

нарощувати конкурентні переваги. 

Такої ж думки дотримується й інша група науковців 109, які 

виокремлюють фінансову, трудову, маркетингову, організаційно-
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 Васильців Т. Г., Магас Н. В., Маргіта Н. О. Фінансово-економічний механізм забезпечення конкуренто-
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управлінську, торгово-технологічну та інноваційну складові 

конкурентоспроможності, зводячи процеси посилення 

конкурентних позицій із ресурсним забезпеченням бізнесу. 

Безсумнівно, що внутрішні ресурси є базовою основою 

забезпечення конкурентоспроможності підприємств, однак 

значний вплив має й зовнішнє (конкурентне) середовище. 

Зокрема, науковці відзначають чинники макроекономічного 

(надійність банківської системи, рівень інфляції, відсоткові 

ставки банківських кредитів, валютний курс, відсоткові митні 

ставки) 110, ринкового (покупці, постачальники, конкуренти, 

товари-замінники, наявність конкуренції) 111, інституціонального 

(якість законодавчої бази, політична ситуація, розміщення 

виробничих сил, концентрація виробництва) 112, соціального 

(добробут, освіченість, захворюваність, народжуваність, 

національні цінності і традиції, культурний розвиток 

населення) 113 характеру. 

У своїх працях 114 автори посилення конкурентних позицій 

підприємств пов’язують із зовнішнім середовищем лише 

частково й основний акцент роблять на ефективності реалізації 

цінової, збутової та сервісної політики, при цьому виділяють і 

такого типу складові конкурентоспроможності.  

Інші науковці припускають, що конкурентні позиції 

підприємств перебувають у постійній залежності як від 

внутрішнього, так і зовнішнього середовищ і пропонують їх 

вплив взаємопов’язувати. Так, В. Марцин складові 

конкурентоспроможності суб’єкта господарювання поділяє на дві 

групи: внутрішні (забезпечення високого рівня економічного 

розвитку, впровадження ефективної стратегічної політики) та 

зовнішні (раціональний вибір сегментів ринку, адаптація до 
                                                           
110

 Гончарук Т. І. Конкуренція і конкурентоспроможність: зміст і розвиток у перехідній економіці : монографія. 
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тенденцій у конкурентному середовищі) 115. Хоча такий підхід і 

розподіляє процеси забезпечення конкурентоспроможності 

підприємства, однак науковець обмежується у характеристиках 

кожної зі складових. Зокрема, рівень розвитку підприємства 

визначає лише відносно якості продукції та ефективності 

виробничої діяльності й не враховує низки інших внутрішніх 

передумов розвитку (інтелектуально-кадрове забезпечення, 

інвестиційно-інноваційна діяльність тощо).  

Варто зазначити, що зміцнення конкурентних позицій 

підприємств може відбуватися за різними напрямами (сферами) і 

при цьому використовуватимуться різні інструменти й засоби. 

Тому планові припущення у розробленні та реалізації 

конкурентної політики для вітчизняних суб’єктів реального 

сектору економіки повинні орієнтуватися головним чином на 

налагодження та розвиток тісних взаємозв’язків з органами 

державної влади на регіональному та місцевому рівнях. Тут 

важливо сформувати взаємну залежність, яка б дозволяла 

вирішувати обопільні стратегічні завдання. 

До одного з таких напрямів відносимо фінансово-

інвестиційний, згідно з яким посилення конкурентних позицій 

вітчизняних суб’єктів реального сектору економіки базується на 

вдосконаленні системи використання власних фінансових 

ресурсів, розробленні та реалізації прогресивних інвестиційних 

проектів, пошуку нових джерел фінансово-інвестиційного 

забезпечення інноваційної діяльності тощо. Це вимагає 

застосування в Україні економічно-інституційного інструмента, 

який передбачатиме участь органів виконавчої влади у 

регламентації статутно-правових змін забезпечення фінансово-

інвестиційних можливостей місцевих товаровиробників при 

адаптації до конкурентного середовища, а також ідентифікацію 

можливостей і загроз, сильних і слабких сторін у реалізації 

інноваційних бізнес-ідей та розширенні засобів посилення 

конкурентоспроможності і формування, таким чином, 

позитивних передумов імпортозаміщення. 
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Використання фінансово-інвестиційних ресурсів на 

підприємствах потребує організаційної налагодженості, 

стратегічної і тактичної спланованості та переорієнтації системи 

управління. Тому застосування організаційно-економічного 

інструментарію має скеровуватися на проведення системних 

змін, які стосуються управління фінансово-інвестиційними 

процесами, інтелектуально-кадровим та матеріально-технічним 

забезпеченням та іншими сферами життєдіяльності підприємств в 

Україні. У підсумку можна очікувати на отримання вітчизняними 

підприємствами конкурентних переваг в управлінні ресурсним 

потенціалом у рамках політики посилення позицій на 

внутрішньому ринку. Більше того, за управлінським напрямом 

можна акумулювати значні економічні резерви у реалізації 

завдань зі зміцнення конкурентоспроможності. Йдеться про 

регіональні та місцеві особливості побудови партнерських 

комерційних відносин та розвитку державно-приватного 

співробітництва, до яких іноземним товаровиробникам часто не 

вдається адаптуватися. 

Водночас діяльність виробників вітчизняної продукції при 

такому високому рівні імпортної залежності національної 

економіки все більше набуває захисного характеру. При цьому не 

можна стверджувати про суттєве покращання конкурентних 

позицій відносно підприємств-імпортерів, а більше йдеться про 

збереження існуючого рівня імпортної незалежності у базових 

галузях економіки. Захисні дії варто розглядати в контексті 

використання інструмента інфраструктурної підтримки, згідно з 

яким діяльність регіональних інституційних органів влади 

спрямовуватиметься на створення та функціонування 

майданчиків інноваційного співробітництва, допомогу місцевим 

товаровиробникам у пошуку та впровадженні альтернативних 

схем фінансування конкурентоспроможного розвитку, 

налагодження ефективного використання ресурсного потенціалу, 

формування необхідного обсягу капіталу для утримання 

конкуренції з імпортними товаровиробниками. 

Усе більше значення у зміцненні конкурентних позицій 

підприємств в Україні, зокрема в контексті реалізації програм 

імпортозаміщення, належить інтелектуально-кадровому 



 

302 

забезпеченню, у контексті якого важливо вірно обрати 

матеріальні засоби мотивації праці, комерціалізації та охорони 

інтелектуальної власності, посилення контролю та 

відповідальності персоналу. Утім, про високу прогресивність та 

ефективність використання таких засобів на вітчизняних 

підприємствах не доводиться стверджувати. Причиною цього є 

повільне сприйняття суспільством нових правил і принципів 

трудового життя, висока диференціація між класами населення в 

одержанні доходів, а отже, й у можливостях отримувати якісну 

освіту, підтримувати високопродуктивний стан здоров’я, 

налагодити належним чином свій побут. Тут вирішальне 

значення слід надати соціально-психологічному інструменту при 

підвищенні продуктивності та ефективності праці, формуванні 

високої мотивації праці та достатнього рівня якості трудового 

життя. 

Окрім вирішення низки соціально-економічних завдань, 

вітчизняним товаровиробникам необхідно подбати про 

маркетингово-логістичний розвиток, що підтверджуватиметься 

забезпеченням та підтриманням високого рівня лояльності 

споживачів. У цьому напрямі підприємствам варто 

сконцентрувати зусилля на диференціації форм і методів 

стимулювання продажу товарів, покращанні логістичних 

комунікацій зі споживачами та постачальниками, розширенні 

участі в розвитку маркетингової інфраструктури цільового 

сегмента ринку. Водночас для досягнення за такими напрямами 

достатнього рівня ефективності товаровиробникам необхідно 

заручитися підтримкою органів місцевого самоврядування, 

робота яких стосуватиметься активної популяризації їхніх товарів 

(послуг) на ринку, пошуку нових сфер реалізації товарної 

пропозиції, розширення участі у реалізації загальнонаціональних 

та регіональних програм. 

Відомо, що головним засобом забезпечення конкурентних 

позицій підприємств на ринку є здатність раціонально 

сформувати та представити товарну пропозицію. Її важливими 

характеристиками є інноваційність, технологічність, асорти-

ментна широта, диференційованість, споживча цінність тощо. 

При цьому досить складно підтримувати таку відповідність 
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підприємствам в міру різних методичних пояснень чи трактувань, 

граничних обмежень до рівнів якості товарів. А враховуючи, що 

імпортна продукція виробляється за прогресивнішими нормами 

та стандартами, можна стверджувати й про її вищу 

конкурентоспроможність. За таких умов робота органів 

виконавчої влади різних рівнів у регулюванні товарної політики 

вітчизняних підприємств повинна стосуватися розроблення та 

впровадження нормативно-методичного інструментарію, який 

враховуватиме сучасний прогрес виробництва продукції, потреби 

суспільства, пріоритети національної економіки та інші тенденції 

як світового, так і внутрішнього товарного ринку. 

Об’єктивно, що під час виробництва конкурентоспроможної 

продукції насамперед необхідно техніко-технологічно 

забезпечити господарські процеси. За такого напрямку на 

підприємствах оновлюють матеріально-технічну базу, 

впроваджують нові технології, посилюють комерційний захист та 

якість використання об’єктів інтелектуальної власності. Тут 

важливо державним інституціям забезпечити повну ресурсну 

підтримку суб’єктів реального сектору економіки, яка дозволить 

подолати існуючий техніко-технологічний розрив з товаровироб-

никами інших країн. При цьому успіх ресурсного інструмента 

підтверджуватиметься стійким характером впровадження 

інновацій, рівнем ефективності наявних технологій, 

сформованістю довготривалих стимулів до техніко-

технологічного розвитку. 

Попри напрями та інструменти державної політики 

зміцнення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, 

важливо чітко визначитися із засобами та об’єктами 

регулювання, що в сукупності формують загальну систему 

управлінських рішень органів влади стосовно зміцнення 

конкурентоспроможності вітчизняних підприємств базових видів 

економічної діяльності та витіснення з внутрішнього ринку 

імпортних товарів (послуг) (рис. 4.3). 
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Рис. 4.3. Напрями, інструменти та засоби державної політики 

зміцнення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на 

внутрішньому ринку України 

Елементи державної політики 

Засоби, об’єкти регулювання Напрями Інструменти 

Нормативно-

методичний 

 збільшення частки продажу високотехнологічних та інноваційних 

товарів; 

 удосконалення асортиментної структури та диверсифікація 

товарної пропозиції; 

 диференціація форм і способів збуту та просування товарів; 

 створення та комерціалізація продуктових інновацій 

Товарний 

 розроблення та реалізація маркетингових програм підтримки 

продукції вітчизняного, зокрема місцевого, виробництва; 

 участь у розвитку маркетингової інфраструктури цільових 

сегментів ринку; 

 удосконалення логістичних схем товароруху та матеріально-

технічного забезпечення; 

 застосування коопераційних форм виробництва; 

 удосконалення систем управління взаємовідносинами в системі 

«виробник-постачальник» 

Інформаційний 
Маркетингово-

логістичний 

 модернізація виробничих процесів та об’єктів, диверсифікація їх 

діяльності; 

 впровадження сучасних засобів управління бізнес-процесами; 

 підвищення активності використання та оновлення необоротного 

капіталу 

Ресурсний 
Техніко-

технологічний 

 стимулювання персоналу за розробки та пропозиції у сфері 

зміцнення конкурентоспроможності; 

 мотивація персоналу за покращання фінансово-економічних 

результатів діяльності підприємства; 

 комерціалізація та правова захищеність результатів 

інтелектуальної власності; 

 реалізація програм соціальної відповідальності та розвитку 

інноваційної діяльності персоналу 

Соціально-

психологічний 

Інтелектуально-

кадровий 

 ініціювання створення та участь у регіональних і місцевих 

інвестиційно-інноваційних кластерах; 

 посилення фінансової складової конкурентоспроможності; 

 формування та ефективне використання внутрішніх фондів 

інвестиційного забезпечення в отриманні конкурентних переваг; 

 посилення співробітництва зі суб’єктами фінансово-ресурсного та 

інвестиційного забезпечення 

Інституційно-

економічний 

Фінансово-

інвестиційний 

 запровадження практики моніторингу і аналізу реалізації 

конкурентоспроможного потенціалу; 

 участь в ініціативах суб’єктів фінансово-інвестиційного та 

інноваційного середовища; 

 розвиток міжсекторального, міжгалузевого співробітництва та 

державно-приватного партнерства у сфері конкурентоспроможності; 

 інституалізація співробітництва з науково-дослідними та 

навчальними організаціями 

Організаційно-

економічний 
Управлінський 

 формування системи моніторингу розвитку внутрішнього ринку 

та реалізації завдань імпортозаміщення, динаміки конкурентних 

позицій імпортерів та їх товарів (послуг); 

 впровадження альтернативних форм фінансування проектів 

розвитку і зміцнення конкурентних позицій підприємств; 

 організаційно-управлінська допомога в розробці і комерціалізації, 

охороні та захисті об’єктів інтелектуальної власності; 

 створення, організація та підтримка функціонування техніко-

впроваджувальних зон і майданчиків інноваційного співробітництва; 

 інвестування капіталу в нові підходи до товароруху, логістики та 

складування товарів вітчизняного виробництва; 

 посилення здатності вітчизняних (місцевих) товарів конкурувати з 

імпортними аналогами 

Інфраструктур-

ний 

Імпорто-

захисний 
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Варто зазначити, що зусилля органів державної влади 

насамперед повинні бути сконцентровані в напрямі зміцнення 

фінансово-інвестиційних конкурентних позицій вітчизняних 

підприємств. Зокрема, цього можна досягнути завдяки 

ініціюванню створення регіональних і місцевих інвестиційно-

інноваційних кластерів, що суттєво полегшить вітчизняним 

товаровиробникам пошук джерел капіталізації системи 

нагромадження фінансово-інвестиційного забезпечення 

інноваційного розвитку. Водночас посилить ефект кластерного 

об’єднання суб’єктів внутрішнього ринку його спеціалізація, від 

якої можна очікувати нарощування обсягів імпортозамінного 

виробництва у регіональному та галузевому аспектах.  

Завдяки участі у кластерній програмі виробники 

імпортозамінної продукції отримають змогу акумулювати кошти 

для реалізації перспективних проектів, впровадження 

інноваційних технологій, формування й посилення їх 

інтеграційних зв’язків. Попри це, функціонування кластера 

повинно поєднувати відповідальність обох сторін: органів 

державного регулювання (зацікавленість яких полягатиме у 

збільшенні обсягів бюджетних надходжень на різних рівнях) та 

вітчизняних підприємств (які готові виконувати загально-

державні норми, незважаючи на їх постійну зміну та неповну 

відповідність ринковим умовам). 

Конкурентоспроможність виробників вітчизняної продукції 

багато в чому визначається обсягами капітальних вкладень, за 

рахунок яких можна сформувати необхідний ресурсний 

потенціал. Як свідчить світовий досвід, капіталізація не лише є 

необхідною для підприємств, які намагаються конкурувати на 

ринку, а й повинна відбуватися постійно для підтримки 

належного рівня життєдіяльності. 

Вітчизняні підприємства здебільшого спроможні 

забезпечити комплекс передумов задля підтримки необхідних 

темпів економічного розвитку та зниження негативного впливу 

фінансово-економічних і комерційних ризиків у конкурентному 

середовищі. У цьому проявляється й важливість посилення 

фінансової складової конкурентоспроможності, у результаті чого 

оптимально розподіляються сформовані ресурси, ефективно 



 

306 

використовується оборотний капітал, забезпечується своєчасне 

його реінвестування, активізується інвестиційно-інноваційна 

діяльність та зростає ділова активність. Зокрема, ці завдання 

суб’єкти господарської діяльності можуть вирішити через 

формування внутрішніх стандартів управління грошовими 

потоками, реалізацію інвестиційних програм, системне 

впровадження нововведень тощо. 

Безсумнівно, що в конкурентному середовищі 

підприємствам варто оцінювати ступінь ефективності 

використання внутрішніх ресурсів та обсяги наявних фінансово-

інвестиційних резервів. Це необхідно, щоб раціонально підійти 

до формування внутрішніх фондів інвестиційного забезпечення 

конкурентоспроможності. Так, їх наповнення може стосуватися 

отриманого прибутку, частину якого спрямовуватимуть на 

інвестиційні цілі; амортизаційних відрахувань, які раціонально 

розподілятимуться, не порушуючи стабільності фінансово-

економічних результатів; страхових відшкодувань та 

іммобілізації оборотних активів; окремих видів поточної 

заборгованості, які сповільнять приріст та забезпечать 

раціональне використання фінансових витрат. Як одне з 

фінансових джерел інноваційного розвитку необхідно розглядати 

й найнятий персонал, який успішно можна залучати до 

розроблення та реалізації інвестиційних проектів, забезпечення 

підвищення фінансово-економічної результативності 

господарської діяльності. 

Окрім внутрішніх, підприємствам для зміцнення 

конкурентоспроможності слід використовувати й зовнішні 

джерела, передусім посилити співробітництво зі суб’єктами 

фінансово-ресурсного та інвестиційного забезпечення. В 

основному виробники вітчизняної продукції практикують 

налагоджувати фінансово-кредитні відносини з банківськими та 

недержавними інвестиційними інституціями й рідше з 

бюджетними установами (через затримки фінансових виплат, 

бюрократичні складності, корупційні перешкоди). За таких 

обставин органам регіональної та місцевої влади варто 

активізувати діяльність із дерегуляції комерційної господарської 

діяльності, зокрема інвестиційної діяльності (створити спеціальні 
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інтернет-портали для отримання відгуків, ведення діалогу з 

представниками бізнесу), підготовки та промоції перспективних 

інвестиційних проектів (створити й започаткувати діяльність 

державно-комунально-приватних центрів інвестиційного 

розвитку), створення нових та підтримки діючих суб’єктів 

інвестиційної інфраструктури та інвестиційного посередництва 

(надавати бюджетні асигнування та доступну фінансово-кредитну 

підтримку). 

Безсумнівно, що фінансово-інвестиційні рішення суб’єктів 

реального сектору економіки повинні організаційно 

продумуватися та економічно обґрунтовуватися. Зазвичай цьому 

передує трудомістка аналітична робота, де вивчаються всі 

аспекти формування та реалізації конкурентоспроможного 

потенціалу. З огляду на це, актуальною є розробка організаційно-

методичних документів, в яких описуються стандарти 

конкурентоспроможної поведінки підприємства та персоналу 

(наприклад, програма створення та виведення на ринок 

продуктових інновацій, концепція організації інтеграційних та 

кооперативних процесів, положення про інтелектуальну 

власність, положення про стимулювання інтелектуальної творчої 

та інноваційної діяльності персоналу) та процедури формування 

відповідних робочих груп (склад яких не може обмежуватися 

внутрішньоорганізаційним менеджментом та обов’язково має 

включати представників місцевої виконавчої влади), які будуть 

здійснювати постійний аналіз, розробляти пропозиції та 

проводити всебічний контроль. 

Варто звернути увагу на те, що на локальному рівні суб’єкти 

реального сектору економіки зіштовхуються з низкою 

інфраструктурних перешкод. Тому важливою є їх участь у 

підготовці та реалізації інфраструктурних проектів щодо 

забезпечення соціально-економічного розвитку територій 

діяльності, зокрема за допомогою налагодження взаємозв’язків із 

суб’єктами фінансово-інвестиційного та інноваційного 

середовища, які співпрацюють у такій сфері з державними та 

відомчими структурами. Це дозволить істотно покращити 

відносини з місцевим населенням, сформувати нові послуги, які 

нездатні будуть надавати підприємства-імпортери і, у підсумку, 
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розширити місткість ринку та власну частку на ньому. Більше 

того, вітчизняним виробникам вдасться ефективно увійти в 

ринкове середовище та сформувати імідж, що відповідатиме 

завданням конкурентоспроможного розвитку. 

Посилення конкуренції на внутрішньому ринку вимагає від 

вітчизняних товаровиробників застосовувати нові підходи для 

збереження та підвищення власної конкурентоспроможності. Так, 

одним із перспективних напрямів варто вважати міжсекторальне 

та міжгалузеве співробітництво, у рамках якого можна 

вдосконалити логістичні схеми просування продукції, підвищити 

рівень лояльності споживачів, диверсифікувати й розширити 

перелік здійснюваних видів економічної діяльності тощо. 

Одним з ефективних засобів посилення конкурентних 

позицій вітчизняних суб’єктів реального сектору економіки 

України є державно-приватне партнерство, яке, попри істотний 

інвестиційний потенціал, недостатньо використовується, 

практикується поодиноко та майже не впливає на розподіл 

конкурентних сил на внутрішньому імпортозалежному ринку. 

Так, до перешкод, що стримують представників бізнесу у 

розвитку таких партнерських відносин, варто віднести 

ускладнену процедуру укладання відповідних договорів, 

нерозвиненість інститутів їх реалізації, недостатній рівень довіри 

до державних органів виконавчої влади. Очевидно, що в системі 

державного регулювання економіки повинні відбутися 

реформаторські зміни стосовно поширення практики державно-

приватного партнерства, а особливо у створенні спільних фондів 

фінансування ресурсного забезпечення інвестиційно-інноваційної 

діяльності, які передбачатимуть активне залучення вітчизняних 

товаровиробників до реалізації бюджетних програм 

інвестиційного розвитку територій. 

У ринковому середовищі для забезпечення та підтримання 

достатнього рівня конкурентоспроможності виробникам 

вітчизняної продукції необхідно враховувати передові науково-

технологічні досягнення, рівень якості навчальної підготовки 

спеціалістів, майбутні освітні тенденції. А це змушує посилювати 

співпрацю з науково-дослідними та навчальними організаціями, 

академічними бізнес-інкубаторами. Зокрема, забезпечити та 
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підвищувати якість такого співробітництва можна створенням на 

базі освітніх та науково-дослідних інституцій державно-

приватних інноваційно-посередницьких структур, що 

надаватимуть бізнес-структурам організаційну допомогу в 

пошуку замовників інноваційних розробок через проведення 

презентацій, ярмарків, форумів та слугуватимуть виставковими 

майданчиками, на яких ознайомлюватимуть зі сучасними 

науково-технічними розробками. Такі інституції можуть і дієво 

контролювати бюджетні видатки на створення та розвиток 

інноваційної інфраструктури, підвищувати ефективність 

функціонування вже існуючих таких об’єктів, забезпечувати 

дотримання зобов’язань органів державної та місцевої влади 

щодо фінансування їх роботи. 

Відповідні твердження дозволяють виділити пріоритетне 

значення інструментів, завдяки яким вітчизняним підприємствам 

вдасться сформувати інфраструктуру для розвитку виробництва 

імпортозамінних товарів. Над їх реалізацією також слід 

працювати регіональній та місцевій владі. Йдеться про спільну 

концентрацію зусиль у формуванні системи постійного 

моніторингу зміни тенденцій на ринку імпортозамінної 

продукції, впровадженні та розвитку альтернативних форм 

фінансування модернізації виробництва та створення нових 

виробничих потужностей, створенні, комерціалізації, охороні та 

захисті об’єктів інтелектуальної власності, створенні майданчиків 

і техніко-впроваджувальних зон інноваційного співробітництва 

зарубіжних виробників техніки, обладнання, устаткування із 

представниками вітчизняного бізнесу, впровадженні нових 

підходів до пришвидшення та спрощення (зменшення кількості 

посередників) систем товаропросування, логістики та 

складування товарів. 

Безсумнівно, що конкурентоспроможність вітчизняних 

підприємств значною мірою зумовлюється якістю сформованої 

інформаційної бази при прийнятті управлінських рішень у сфері 

протидії товарам масового імпорту. Тому перспективним для 

вітчизняних товаровиробників є створення інформаційно-

аналітичних центрів активізації імпортозаміщувальної діяльності, 

що виконуватимуть функції моніторингу споживчих цін та 



 

310 

контролю якості імпортних товарів, а також аналізу ефективності 

реалізації інвестиційних проектів, функціонування й розвитку 

імпортозамінного виробництва. При цьому діяльність таких 

центрів передбачає повну автоматизацію обліково-аналітичних 

процесів на підприємствах, налагодження електронного 

документообігу (внутрішнього та в єдиній інформаційній 

системі), дистанційне забезпечення передавання дослідно-

маркетингової інформації. Саме завдяки створенню адекватної 

інформаційної системи прийняття стратегічних управлінських 

рішень суб’єкти реального сектору економіки зможуть вдало 

адаптуватися до внутрішніх тенденцій на споживчому ринку, 

ефективно реалізовувати імпортозаміщувальні заходи, якісніше 

проводити спостереження за динамікою конкурентних позицій 

імпортерів. 

Попри інформаційне забезпечення, вітчизняні 

товаровиробники задля розвитку і зміцнення конкурентних 

позицій повинні впроваджувати альтернативні форми 

фінансування реалізації інвестиційних проектів і програм. До 

таких форм можна зарахувати бюджетні асигнування, грантову 

(конкурсну) підтримку, зокрема міжнародних донорських 

організацій, благодійні внески, недержавні інвестиційні фонди 

тощо. Можна припустити, що досить якісно сприятиме 

формуванню конкурентоспроможного потенціалу виробників 

вітчизняної продукції реалізація державних програм із надання 

прямих бюджетних кредитів та інвестиційних податкових позик. 

Водночас перспективно орієнтуватися органам виконавчої влади 

на дієве стимулювання й підтримку суб’єктів, діяльність яких 

пов’язана з операціями надання послуг лізингу, селенгу, 

факторингу, форфейтингу тощо, які вже давно поширені у 

світовій практиці бізнесу. Для суспільної популяризації та 

одночасного поширення вітчизняних товарів (послуг) на 

внутрішньому споживчому ринку суб’єктам реального сектору 

економіки варто активно використовувати й кошти трудових 

мігрантів. 

Більше уваги вітчизняним підприємствам необхідно 

приділити формуванню інтелектуально-правового підґрунтя 

виробництва й продажу імпортозамінної продукції, зокрема через 
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забезпечення комерціалізації та правової захищеності результатів 

інтелектуальної власності, хоча це й потребує значних фінансово-

інвестиційних витрат. Наразі існує досить багато способів 

комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності, зокрема 

використання під час власного виробництва та продажу товарів 

(послуг), передача стороннім організаціям (за ліцензійним 

договором, договором комерційної концесії (франшизи), 

договором лізингу) чи повноцінний продаж. Для вітчизняних 

підприємств, які не здатні в міру обмеженості та впливу значної 

кількості зовнішніх чинників інвестувати кошти в інтелектуальну 

творчу діяльність, привабливим способом комерціалізації 

об’єктів інтелектуальної власності може бути внесення їх до 

статутного капіталу замість грошових коштів, майна чи інших 

матеріально-речових цінностей. У результаті підприємства 

отримають високоліквідний за сучасними мірками об’єкт 

інвестиційної застави, збільшать вартість власних активів без 

відволікання грошових коштів, приведуть організаційно-

управлінську структуру у відповідність із цілями й завданнями 

посилення конкурентних позицій. 

Для системного витіснення товарів, виготовлених не на 

території держави вітчизняним суб’єктам реального сектору 

економіки необхідно посилювати коопераційні міжфункціональні 

зв’язки. Зокрема, перспективним шляхом може стати створення, 

організація та підтримка функціонування техніко-

впроваджувальних зон та майданчиків інноваційного 

співробітництва, де підприємства отримають змогу розробляти та 

впроваджувати інноваційні ресурсоощадні технології, 

створювати замкнуті виробничі цикли та модулі, розвивати 

виробничі потужності у виготовленні аналогів імпортованої 

продукції та в повному обсязі використовувати наявні 

регіональні й місцеві трудові і сировинні ресурси. 

Для відновлення і нарощування обсягів вітчизняного 

виробництва імпортозамінної продукції на внутрішньому ринку 

органам державного управління необхідно стимулювати 

запровадження практики поширення міжгалузевої та 

міжсекторальної співпраці, зокрема між суб’єктами виробничої, 

логістично-постачальницької та оптово-роздрібної сфер. 
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Відповідно вдасться трансформувати товарорух, логістику та 

складання продукції, а відтак розвинути канали прямого збуту та 

просування, оптимізувати логістичні й транспортні витрати, 

знизити рівень необґрунтованих товарних запасів на складах, 

системно впровадити електронні комплекси обліку бізнес-

процесів та відносин зі споживачами. При цьому базовою 

умовою розвитку відповідних коопераційних відносин слід 

розглядати запровадження сучасних інформаційних логістичних 

технологій – систем TMS (Transport Management System), ALM 

(Antor Logistics Master), CRM (Customer Relationship 

Management), ERP (Enterprise Resource Planning) тощо. Завдяки 

цьому вдається безпомилково знаходити найбільш привабливі 

схеми популяризації та просування продукції, стандартизувати 

товарне складування в оптово-роздрібній мережі, забезпечити 

вищий рівень логістичного сервісу та якісніше впроваджувати 

системи моніторингу зміни тенденцій на внутрішньому ринку. 

Також важливо, щоб відновлення позицій та становлення 

конкурентоспроможного вітчизняного виробництва передбачало 

поступове зменшення обсягів виробництва сировинних видів 

продукції та збільшення частки виробництва інноваційно-

технологічних товарів з високою доданою вартістю. Це вимагає 

застосування нових підходів до розподілу та споживання 

паливно-енергетичних ресурсів, розширення виробничих 

потужностей, вибору об’єктів капіталізації, зменшення втрат 

робочого часу і підвищення продуктивності праці тощо.  

Стає очевидним, що процеси зміцнення конкурентних 

позицій вітчизняних товаровиробників на внутрішньому ринку 

пов’язані з формуванням організаційного та інтелектуально-

кадрового потенціалу й утвердженням соціально-психологічного 

характеру мотивації персоналу до реалізації інвестиційно-

інноваційної діяльності. Тут корисною та дієвою може стати 

практика стимулювання персоналу за розробки та пропозиції у 

сфері зміцнення конкурентоспроможності, покращання 

фінансово-економічних результатів діяльності підприємства, а 

також забезпечення комерціалізації та правової захищеності 

результатів інтелектуальної власності, реалізації програм 

соціальної відповідальності та розвитку інноваційної діяльності 
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персоналу. Цьому сприяє активна діяльність фахівців органів 

державної влади з підготовки та впровадження на підприємствах 

статутних документів (методичного та інституційно-

організаційного базису), що регламентують стимулювання 

персоналу до високопродуктивної, інтелектуально-творчої, 

соціально відповідальної праці, а також організації проведення і 

впровадження конструкторських робіт.  

Варто зазначити, що суб’єкти реального сектору економіки 

досі недостатньо використовують сучасні інструменти мотивації. 

Тому органам державної влади задля розвитку імпортозамінного 

виробництва слід надавати організаційну підтримку та фіскальні 

стимули вітчизняним підприємствам щодо впровадження 

прогресивних форм оплати і стимулювання праці, посилення 

правових норм укладання колективних договорів та угод, 

покращання можливості професійно-кваліфікаційного розвитку 

кадрів, підвищення ефективності організації та обслуговування 

робочих місць, вдосконалення системи соціально-економічних 

взаємозв’язків на різних рівнях. 

Дозволяє зміцнити конкурентоспроможність підприємств і 

започаткування практики забезпечення нематеріальної мотивації 

персоналу за покращання фінансово-економічного стану через 

підвищення ефективності системи участі персоналу в капіталі та 

прибутках, диверсифікацію винагород за результати праці, 

формування спільних (засновники, керівництво, персонал) фондів 

фінансування соціальної сфери, встановлення взаємної 

відповідальності керівництва і трудового колективу щодо 

фінансово-економічних результатів імпортозамінної діяльності. 

Так, завдяки реалізації програм соціальної відповідальності 

та розвитку інноваційної діяльності персоналу, вітчизняним 

товаровиробникам вдасться посилити роль соціального 

партнерства та колективного регулювання соціально-трудових 

відносин, запровадити внутрішній соціально-трудовий контроль, 

сформувати фонди соціально-економічного розвитку, а також 

збільшити обсяги капіталовкладень у розвиток персоналу, 

реалізацію організаційних та управлінських інновацій, 

формування ефективних навчально-дослідних програм. 

Наразі органи державного регулювання на регіональному та 
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місцевому рівнях не здатні належним чином проводити промоцію 

та підтримувати виробництво вітчизняної продукції. Тому робота 

з маркетингово-логістичного забезпечення та підвищення 

конкурентоспроможності імпортозамінної продукції повністю 

покладається на товаровиробників і часто є малоефективною та 

потребує значних фінансово-інвестиційних витрат. Виходячи з 

цього, існує необхідність спільного вирішення маркетингових 

завдань, де органи влади та місцевого самоврядування будуть 

долучатися до розроблення та реалізації маркетингових програм 

підтримки вітчизняних, зокрема місцевих, товаровиробників, 

розвитку маркетингової інфраструктури цільових сегментів 

ринку, удосконалення маркетингово-логістичних схем 

товароруху і товаропросування, удосконалення систем 

управління взаємовідносинами в системі «виробник-

постачальник». Тут, перспективним є створення й 

започаткування діяльності державно-приватних логістичних 

центрів, що дозволить на внутрішньому ринку повноцінно 

сформувати транспортно-логістичний ланцюг від виробників до 

споживачів та в майбутньому розвивати дистрибутивні мережі з 

реалізації вітчизняної імпортозамінної продукції. 

Також органам державної влади України варто проявити 

ініціативу щодо розроблення та впровадження вітчизняними 

суб’єктами реального сектору економіки корпоративної моделі 

просування і збуту вироблених товарів (послуг), що передбачає 

запровадження комплексного транспортного обслуговування, 

реалізацію єдиної логістичної стратегії й тактики для виробників 

і постачальників, створення єдиного інформаційного простору 

при розподілі та обміну товарів на внутрішньому споживчому 

ринку. Водночас з метою стимулювання збуту та налагодження 

довгострокових комерційних взаємозв’язків виробникам 

вітчизняної продукції варто підтримувати суб’єктів 

посередницької ланки (торгових агентів, дистриб’юторів 

постачальницьких мереж) для формування надійної ділової 

репутації, оновлення клієнтської бази, оперативного 

консультування. Такі заходи не потребуватимуть значних 

фінансових витрат, а натомість дозволять підвищити рівень 

ефективності використання частини необоротного капіталу. 
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Органам державного управління потрібно брати активнішу 

участь у процесах забезпечення та підтримання вітчизняними 

підприємствами високого рівня лояльності споживачів. Йдеться 

про державну підтримку в збільшенні частки продажу 

високотехнологічних та інноваційних товарів, удосконаленні 

асортиментної структури та диверсифікації товарної пропозиції, 

диференціації форм і способів збуту та просування товарів, 

створенні та комерціалізації продуктових інновацій. Так, задля 

створення та виведення на внутрішній ринок продуктових 

інновацій вітчизняним підприємствам необхідно заручитися 

державною підтримкою в оновленні технологічної бази, 

впровадженні передових виробничих технологій, збільшенні 

частки фінансових витрат на інноваційну діяльність, підвищенні 

рівня захищеності інтелектуальної власності.  

Інноваційно-технологічний прогрес вимагає від державних 

органів влади в Україні стимулювати вітчизняні суб’єкти 

реального сектору економіки до активного впровадження нових 

підходів до політики збуту та просування товарів. Йдеться про 

використання CRM-систем та брендинг-технологій, 

розповсюдження інформаційно-комерційних боксів, проведення 

мерджер-операцій. Тут від органів державного управління 

вимагається проявляти ініціативу в пошуку джерел фінансування 

та наданні організаційної підтримки в реалізації таких заходів. У 

підсумку вітчизняним підприємствам вдасться скоротити цикл 

продажу товарів, збільшити кількість успішних комерційних 

угод, налагодити індивідуальну роботу з партнерами та 

споживачами, швидко акумулювати необхідні обсяги 

маркетингової інформації, з вищою ефективністю проводити 

виразну й послідовну цінову політику. 

Задля задоволення поточних та формування перспективних 

потреб споживачів вітчизняні виробники змушені створювати та 

виводити на ринок інноваційні товари, які за свої 

характеристиками матимуть вищу споживчу цінність порівняно з 

імпортними аналогами. Не менш важливе місце у конкурентній 

боротьбі відводиться поступальному розвитку техніко-

технологічної бази, у контексті якого підприємствам вдається 

модернізувати й автоматизувати виробничі процеси, створити 
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нові виробничі потужності, диверсифікувати господарську 

діяльність. Однак про високу інтенсивність такого розвитку на 

вітчизняних виробничих підприємствах не доводиться 

стверджувати, а лише можна виділити часткову автоматизацію 

виробничих процесів. Досить рідко відбувається комплексне 

оновлення техніко-технологічної бази, коли автоматизуються не 

лише виробничі процеси, а й система керування та 

обслуговування. Повне ж оновлення (проведення автоматизації 

основних та допоміжних виробничих операцій) є поодиноким і 

лише на підприємствах з переважною часткою іноземних 

інвестицій. Усе це вимагає від органів виконавчої влади 

сформувати інституційно-організаційний базис підтримки 

залучення передових технологічних розробок, обслуговування 

технічно оновлених виробничих процесів, створення та 

виведення інноваційних продуктів на внутрішній ринок. 

Також зусилля представників виконавчої влади повинні 

сконцентруватися на наданні підтримки вітчизняним 

підприємствам в освоєнні виробництва нових асортиментних груп 

товарів, які не збігатимуться з їхньою традиційною спеціалізацією 

(горизонтальна диверсифікація) чи частково будуть пов’язані з 

утвердженою товарною пропозицією (вертикальна 

диверсифікація) або забезпечуватимуть формування перспек-

тивних потреб споживачів (конгломератна диверсифікація). 

Розвиток конкуренції стимулює та вимагає від вітчизняних 

суб’єктів реального сектору економіки впроваджувати новітні 

засоби управління товарними і майновими цінностями. Одним із 

таких засобів є використання колективно-договірного 

партнерства. Йдеться про створення й функціонування 

виробничого-торговельних регіональних об’єднань (кластерів), 

які можуть ефективно виконувати функції фінансового-

кредитного забезпечення, інвестиційного програмування, 

інноваційного проектування, інформаційно-методичного 

забезпечення розвитку імпортозамінного виробництва. Важливо, 

що кластерна модель у вирішенні таких завдань дозволяє 

ефективно скоординувати діяльність представників місцевої 

влади, підприємств різних галузевих сфер, інституцій 

функціональної та ринкової інфраструктури. 
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Утім, вітчизняним підприємствам досі не вдалося вирішити 

завдання щодо оновлення основних засобів, ступінь зношеності 

яких в окремих галузях перевищує 80,0 %. Тому продовжується 

тенденція, коли у виробництві вітчизняної продукції 

використання основних засобів є недостатньо ефективним та 

малораціональним. Тому задля становлення конкуренто-

спроможного вітчизняного виробництва у реальному секторі 

економіки повинні пришвидшитися процеси оновлення та 

підвищитися рівень ефективності використання необоротних 

активів. Так, досить перспективно створювати машинно-

технологічні станції, у т. ч. в різних організаційно-правових 

формах (у складі підприємства, на підряді), робота яких 

передбачатиме забезпечення безперервності виробничих 

процесів, впровадження прогресивних форм експлуатації та 

обслуговування матеріальних активів тощо. 

Інструментом економічної складової державної політики 

імпортозаміщення в Україні, який поки що не результативний, є 

відновлення позицій та становлення конкурентоспроможного 

вітчизняного виробництва. Утім, з огляду на сучасні тенденції до 

широкомасштабного виробництва інноваційних технологій та 

просування на внутрішній ринок все більш якісних і інтелектуа-

льномістких продуктів, перспективні плани з посилення 

конкурентних позицій вітчизняних підприємств реального 

сектору економіки об’єктивно мають стосуватися зміцнення 

нематеріальної компоненти їх конкуренто-спроможності. 

Об’єктивною тенденцією розвитку сучасних економічних 

відносин є все більш посилювана роль та важливість 

застосування нематеріальних факторів виробництва та чинників 

конкурентоспроможності підприємств шляхом як збільшення 

обсягів та частки в структурі реалізованих товарів (послуг) 

нематеріальних активів, так і більш активного та ефективного їх 

використання. Тому спостерігається посилення прямої 

залежності між збільшенням частки в структурі активів об’єктів 

інтелектуальної власності, інших нематеріальних активів та 

нарощенням стратегічного конкурентного потенціалу. 

Саме завдяки сформованості та ефективному використанню 

нематеріальних активів вітчизняні товаровиробники мають змогу 
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істотно посилити конкурентні позиції на внутрішньому ринку та 

наростити конкурентні переваги на засадах запровадження нових 

підходів до комерціалізації та підтримки ринкових інновацій, 

товароруху, логістики та складування товарів, приведення змін в 

організаційно-управлінській структурі у відповідність до цілей та 

завдань розвитку, інтеграції у сфери інвестицій та інновацій, 

підвищення рівня інвестиційної привабливості. Усе це є 

необхідними передумовами для ефективної реалізації державної 

політики імпортозаміщення, їх стабільне утвердження на 

вітчизняних підприємствах дозволить не лише відновити 

втрачені конкурентні позиції у базових видах економічної 

діяльності, а й вдало розвинути нові галузеві напрями 

(виробництва комп’ютерів і периферійного устаткування, 

електронних плат, обладнання зв’язку, оптичних приладів тощо). 

У макроекономічних масштабах активізація підприємствами 

реального сектору економіки України процесів використання 

нематеріальних активів дозволяє оновити виробничо-

технологічну інфраструктуру, збільшити вітчизняний науково-

дослідний потенціал, налагодити нові коопераційні відносини з 

країнами вищого рівня економічного та інноваційного розвитку, 

підвищити рівень інвестиційної привабливості національної 

економіки, зокрема розпочати реалізацію нових інвестиційно-

інноваційних проектів, прискорити інтелектуальну рееміграцію. 

Відповідно на внутрішньому ринку можна очікувати на критичне 

зниження частки імпорту товарів масового вжитку та 

виробничого призначення, покращання структури пропозиції та 

продажу імпорту, скорочення тіньового сектору імпортної 

продукції, зниження монопольного впливу імпорту, формування 

справедливого та рівного конкурентного середовища. 

Таким чином, опанування системи ефективного управління 

нематеріальними активами вітчизняними суб’єктами реального 

сектору економіки, а саме процесів створення, включення до 

складу активів, комерціалізації, охорони, захисту та ефективного 

використання інтелектуальної власності, дозволяє істотно 

покращити результати політики відновлення, становлення й 

розвитку виробництва імпортозамінної продукції. 

З кожним роком необхідність посилення нематеріального 
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забезпечення у розвитку імпортозамінного виробництва, 

формуванні пропозиції та просуванні на внутрішній ринок 

вітчизняної продукції стає все більш визначальною. В умовах 

активного розвитку інформаційного суспільства, комунікаційних 

технологій тощо традиційні чинники конкурентоспроможності 

недостатньою мірою враховуються, поступаючись 

нововведенням та інноваційним рішенням (передумовами 

створення і впровадження яких стають об’єкти інтелектуальної 

власності), а також можливостям доступу до природно-

сировинних, інвестиційно-кредитних, матеріально-технічних та 

інших ресурсів і активів (які нагромаджуються через широке 

використання та доступність до іншої частини нематеріальних 

активів – прав діяльності). Водночас створення, залучення та 

ефективне використання суб’єктами реального сектору економіки 

нематеріальних активів зумовлене станом, динамікою та 

ефективністю фінансово-господарської діяльності. Отже, з 

одного боку, забезпечення конкурентоспроможності підприємств 

є неможливим без використання та постійного збільшення 

(особливо завдяки власним зусиллям) кількості об’єктів 

інтелектуальної власності, а з іншого – інтелектуалізація може 

бути успішною, коли зберігається та постійно покращується 

фінансово-економічний стан підприємств. Тому відновлення 

позицій та становлення конкурентоспроможного вітчизняного 

виробництва варто розглядати як системний процес, де 

поєднуються фінансово-економічні та інтелектуально-творчі 

стимули підприємств. Що головне, нематеріальні активи за 

сучасними мірками належать до високопривабливих об’єктів 

інвестування, а тому здатні створити значні внутрішні фінансові 

резерви для підприємств при послідовному перетворенні на 

конкурентоспроможні комплекси динамічного розвитку. 

Очевидно, що за таких цільових орієнтацій суб’єктів 

реального сектору економіки достатньо ефективно повинна 

реалізовуватися державна політика імпортозаміщення в Україні, 

де враховуватимуться не лише поточні, а й перспективні 

проблеми вітчизняного виробничого комплексу, зокрема 

формування, охорони, комерціалізації інтелектуальної власності. 

Це дозволить вітчизняним товаровиробникам насамперед чіткіше 
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усвідомити напрями і можливості державної підтримки, а також 

майбутні тенденції внутрішнього ринку (адже держава є 

основним ринковим регулятором і здатна істотно коригувати 

напрями розвитку ринкового середовища), на які варто очікувати 

та до яких необхідно адаптовуватися. За таких обставин 

нематеріальні активи здатні будуть сформувати у виробників 

вітчизняної продукції як внутрішнє конкурентне середовище 

(основна цінність трудової зайнятості персоналу полягатиме у 

розвитку інтелектуально-творчої та високопродуктивної праці 

при вирішенні завдань покращання фінансової результативності 

підприємства), так і зовнішнє (між підприємствами 

відбуватиметься активна боротьба за бюджетне фінансування 

пропонованих інвестиційно-інноваційних проектів, які 

передбачатимуть пришвидшення їхнього конкурентоспроможного 

розвитку та зниження рівня імпортної залежності економіки). 

Важливість управління нематеріальними активами 

вітчизняних виробничих підприємств зумовлюється тим, що 

позитивно позначається на зміцненні конкурентоспроможності їх 

продукції. Відповідний висновок є доречним, виходячи з того, 

що, по-перше, використання об’єктів інтелектуальної власності у 

виробничій діяльності відбувається у доволі широкому обсязі, а 

їх частка в структурі активів постійно збільшується, по-друге, 

завдяки забезпеченню захисту інтелектуальних прав на 

використання ресурсів, осучасненню товарно-комерційних 

відносин, високоточному вивченню потреб споживачів та іншим 

процесам, що утверджують вартість нематеріальних об’єктів, 

відбувається зміцнення конкурентоспроможності та 

підвищується рівень економічної ефективності функціонування. 

Сучасною вимогою зміцнення конкурентоспроможності 

підприємств є сформованість відносин партнерства та 

співробітництва. Щодо нематеріальних активів, варто 

розмежувати певні функції між підприємствами та органами 

державного управління. Зокрема, вітчизняним підприємствам 

реального сектору економіки варто більше уваги приділяти тим 

процесам та структурам, які підтримують та полегшують 

створення нематеріальних ресурсів (встановлення 

інтелектуально-творчих взаємозв’язків та компетенцій, 
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розроблення відповідних стандартів), а також вплив такого роду 

ресурсів на зовнішнє середовище (ініціювання та створення 

коопераційних об’єднань, інтегрованих бізнес-структур, 

комунікаційних майданчиків активізації інноваційної діяльності 

та зростання ділової активності). Водночас обов’язковою умовою 

ефективного використання нематеріальних активів є державне 

стимулювання та підтримка розвитку інтелектуальної праці, про 

достатність яких свідчать обсяги створення і комерціалізація, 

належний захист і охорона прав інтелектуальної власності.  

Варто зазначити, що на вітчизняних підприємствах базових 

видів економічної діяльності управління нематеріальними 

активами системно не скоординоване, не використовується 

повною мірою та досить повільно розвивається, не враховуються 

сучасні вимоги до розвитку господарської діяльності та ведення 

конкурентної боротьби, що не дає змоги відновити втрачені 

позиції та встановити конкурентоспроможне вітчизняне 

виробництво й остаточно вирішити проблеми подолання 

критичного рівня імпортної залежності економіки. Хоча 

створення та ефективне використання нематеріальних активів 

дозволяє розшити конкурентні переваги, але й потребує значних 

фінансово-інвестиційних ресурсів для подальшої поточної 

підтримки.  

Дивлячись на ринкові тенденції в економіці України, можна 

стверджувати, що більшість виробників вітчизняної продукції не 

має у достатньому обсязі доступу до основних видів ресурсів, 

зокрема й нематеріальних. Але те, що діяльність з управління 

інтелектуалізацією вести потрібно, є доведеним фактом. Отже, до 

цього процесу необхідно підійти нестандартно та відхилитися від 

утверджених норм і правил. Це має бути діяльність, яка 

передбачає системний, ресурсозабезпечений та комплексний 

підхід до управління нематеріальними ресурсами підприємства, 

але з раціональним залученням і використанням фінансово-

інвестиційних ресурсів зміцнення конкурентоспроможності та 

долученням до вирішення проблем імпортозаміщення. 

Відомо, що підприємства, які є активними учасниками 

ринку нематеріальних активів та об’єктів інтелектуальної 

власності, можуть обирати з метою ефективного управління ними 



 

322 

декілька принципових стратегічних підходів. Це, до прикладу, 

стратегії захисту від конкурентів, нападу на конкурентів, 

оптимізації фінансово-господарської діяльності, створення 

іміджу тощо. Звісно, підприємства можуть обрати одну з цих 

стратегій, підготувати та реалізувати її. Утім, для розвитку 

вітчизняним підприємствам перспективно комплексно поєднати в 

системі стратегічного управління нематеріальними активами 

різні варіанти досягнення прогнозованих результатів. Такий 

висновок обґрунтовується тим, що, по-перше, нематеріальні 

активи об’єктивно не є головним (а лише підтримувальним, 

додатковим) чинником поступу підприємства, а тому недоречно 

концентрувати всі ресурси і зусилля на реалізації єдино обраної 

стратегії, а по-друге, підприємства для досягнення таких цілей не 

мають достатніх фінансових ресурсів та доступу до відповідних 

сегментів ринку. 

Принципова схема стратегічних підходів та послідовної 

реалізації стратегічних пріоритетів державної політики 

стимулювання використання і впровадження нематеріальних 

активів вітчизняних підприємств подана на рис. 4.4. 

Суб’єкти реального сектору економіки України, 

дотримуючись визначеної послідовності в управлінні 

нематеріальними активами, здатні досягнути поставлених цілей в 

аналізованій сфері. Фактично, на першому етапі підприємствам 

необхідно сформувати власний інтелектуальний капітал, який 

складатиметься зі штучного та природно набутого інтелекту і 

якісного, кваліфікованого, підготовленого персоналу. Очевидно, 

що без кваліфікованих кадрів, які постійно розвиваються у 

професійно-кваліфікаційному плані, говорити не лише про 

високу ефективність, а загалом про діяльність підприємства у 

сфері нематеріальних активів взагалі не доводиться.  

Органам державного управління потрібно стимулювати 

вітчизняні підприємства до формування власних пакетів 

нематеріальних активів. Йдеться про те, що керівники багатьох 

підприємств не усвідомлюють того, що активи, якими вони 

володіють, можуть складатися не лише з власних, та ще й тих, що 

знаходяться на його обліку, але й із залучених. Тому їх пошук 

передбачає вирішення відповідного стратегічного завдання. 
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Рис. 4.4. Стратегічні підходи та стратегічні пріоритети підвищення 

ефективності управління нематеріальними активами суб’єктів 

реального сектору економіки України 

Реалізація суспільно-маркетингового потенціалу 

нематеріальних активів 

 застосування патентів і свідоцтв з рекламною метою та для 

покращання суспільно-економічного іміджу  

Досягнення позитивного та достатнього економічного 

ефекту від використання нематеріальних активів 

 підвищення активності використання об’єктів 

нематеріальних активів; 

 зорієнтованість на комплексну комерціалізацію об’єктів 

нематеріальних активів 

Удосконалення структури нематеріальних активів 

 внесення об’єктів до зареєстрованого капіталу; 

 оптимізація амортизаційної політики; 

 застосування схем альтернативного обліку; 

 ідентифікація та облік усіх об’єктів 

Стратегічні рішення 

 

Реалізація 

стратегії захисту 

від конкурентів 

 

Реалізація 

стратегії 

формування 

статутного 

капіталу 

 

 

Реалізація 

стратегії 

формування 

іміджу 

підприємств 

Послідовність реалізації стратегічних пріоритетів 

Вибудовування системи охорони та захисту 

нематеріальних активів 

 оформлення охоронних документів; 

 постановка всіх об’єктів на облік; 

 укладання інсайдерських договорів; 

 охорона через угоди про співпрацю 

Компонування пакета нематеріальних активів 

підприємств 

 власних об’єктів, що перебувають на обліку та 

використовуються; 

 власних об’єктів, що надані в користування, зокрема на 

засадах спільної діяльності; 

 тимчасово власних об’єктів, права на які придбано за 

ліцензійними угодами; 

 залучених об’єктів зовнішніх суб’єктів; 

 об’єктів, які належать працівникам або спорідненим 

особам 

Формування інтелектуального капіталу підприємств 

 штучного інтелекту (компетентність, організаційні знання, 

управлінські техніка та технології; управлінська інформація; 

інформаційно-технологічна інфраструктура; права на об’єкти 

інтелектуальної власності; результати інноваційної діяльності 

та НДДКР); 

 якісного та продуктивного персоналу (здатного 

генерувати, створювати і комерціалізувати та управляти 

нематеріальними активами) 
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Більше того, керівникам підприємств можна спрацювати 

таким чином, аби ще й рекрутувати кваліфікованих інноваційно-

орієнтованих працівників, які володітимуть (розпоряджа-

тимуться) власними інтелектуальними розробками. 

Важливо ув’язувати перелік стратегічних пріоритетів, яких 

мають досягти підприємства, із послідовним впровадженням 

відповідного типу стратегічної поведінки. Так, реалізацію 

стратегії захисту від конкурентів важливо поєднати зі створенням 

повноцінної системи охорони й захисту нематеріальних активів, 

стратегію формування статутного капіталу – з удосконаленням 

структури нематеріальних активів, стратегії поліпшення ділового 

іміджу – із досягненням позитивного та достатнього 

економічного ефекту від використання нематеріальних активів і 

реалізацією його суспільно-маркетингового потенціалу. 

Формування фінансово-ресурсного забезпечення управління 

нематеріальними активами суб’єктів реального сектору 

економіки України має стратегічний характер і, відповідно, 

істотно залежить від чинників зовнішнього середовища 

(конкурентів, споживачів, інвесторів, державної підтримки, 

елементів інфраструктури ринку, науково-технічного прогресу), 

хоча ініціювання та реалізація нових бізнес-ідей відбуваються у 

внутрішніх структурних підрозділах (тобто залежать від чинників 

внутрішнього середовища, зокрема технологічного оснащення та 

виробничого потенціалу, якості кадрового складу). Тому в 

системі стратегічного управління нематеріальними активами 

суб’єктів реального сектору економіки постійно повинен 

проводиться пошук джерел формування фінансово-ресурсного 

забезпечення реалізації поставленої мети та цілей (рис. 4.5). 

Відомо, що вираженою ознакою сформованості фінансово-

ресурсного забезпечення господарської діяльності є переважання 

власного капіталу суб’єктів бізнесу в загальній його структурі. 

Тому пріоритетним напрямом управління нематеріальними 

активами на вітчизняних підприємствах варто вважати 

накопичення власних ресурсів, які здатні забезпечувати 

вирішення основних стратегічних завдань в аналізованій сфері. 
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Рис. 4.5. Модель формування та використання фінансово-ресурсного 

забезпечення управління нематеріальними активами суб’єктів 

реального сектору економіки України 

 
Безсумнівно, що процеси формування, використання та 

розвитку внутрішнього і зовнішнього фінансово-інвестиційного 
забезпечення управління нематеріальними активами є важливими 
чинниками забезпечення конкурентоспроможності підприємств 

Формування бази 

стабільного 

функціонування 

Створення умов для інвестиційно-

інноваційного розвитку 

Забезпечення розвитку 

підприємства на 

інноваційних засадах 

Підсистема формування фінансово-ресурсного забезпечення 

Власне фінансове 

забезпечення: 

 чистий та реінвестований 

прибуток; 

 амортизаційні відрахування; 

 страхові відшкодування; 

 іммобілізовані ресурси; 

 фінансовий результат від 

альтернативного 

використання активів та 

ресурсів; 

 внутрішні фінансові 

зобов’язання 

Залучений фінансово- 

інвестиційний базис: 

 банківські кредити та позики; 

 кошти позабанківських 

кредитних установ; 

 сучасні (факторинг, 

форфейтинг, лізинг, венчурні 

фонди) інструменти та засоби 

управління фінансами; 

 фінанси суб’єктів ринку 

страхових послуг; 

 бюджетно-грантова 

підтримка; 

 кошти суб’єктів інституційної 

фінансової інфраструктури 

Інтелектуально-кадровий 

капітал: 

 висококваліфікований 

персонал; 

 програми професійної 

підготовки та 

перепідготовки кадрів; 

 висока креативність 

працівників, здатність 

генерування інновацій; 

 ефективне використання 

інтелектуально-кадрового 

потенціалу; 

 висока продуктивність 

праці 

Підсистема використання фінансово-ресурсного забезпечення 

Матеріально-технічне 

забезпечення: 

 оновлена матеріально-

технічна база;  

 ЕОМ;  

 засоби та пристрої; 

 оптимальні запаси 

комплектуючих тощо 

Техніко-технологічний базис: 

 автоматизована система обліку; 

 інтелектуальні виробничі 

системи; 

 управлінські техніка та 

технології; 

 енергоощадні технології; 

 системи інформатизації 

виробничо-господарської 

діяльності 

Інформаційно-

аналітична підтримка: 

 аналіз та діагностика 

внутрішнього і 

зовнішнього середовища; 

 інформаційно-аналітич-

ний центр активізації 

діяльності з управління 

нематеріальними 

активами 

Підсистема управління розподілом фінансово-ресурсного забезпечення підприємств 

Самодостатність Стійкість Розвиток 
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реального сектору економіки. Позитивні зрушення в 
досліджуваній сфері можливі лише в разі розроблення та 
реалізації керівниками підприємств механізмів управління 
фінансовими ресурсами, що дозволять сформувати фінансові 
резерви, оптимізувати за необхідності кредиторську 
заборгованість, підвищити рентабельність власного капіталу. 

Водночас у системі фінансово-ресурсного забезпечення 
управління нематеріальними активами вагома роль належить 
питанню формування та розвитку інтелектуально-кадрового 
потенціалу як передумови фінансово-економічної життєздатності 
та зміцнення конкурентних позицій підприємств. Зокрема, 
досягнення таких цілей передбачає використання підходів, які 
активно стимулюють прогресивне зростання інтелектуалізації 
праці, реалізацію програм професійної підготовки та 
перепідготовки кадрів, посилення креативності та здатності 
працівників генерувати інновації. 

Активізація інвестиційно-інноваційної діяльності суб’єктів 

реального сектору економіки України не може вважатися 

забезпеченою без покращання їх матеріально-технічного стану. 

Так, зниження платоспроможності, зменшення обсягів оборотних 

коштів, зростання кредиторської заборгованості і, як наслідок, 

скорочення капітальних вкладень у процеси формування й 

ефективного використання нематеріальних активів можуть 

призвести до об’єктивного обмеження виробничо-технологічних 

потужностей, неналежного оновлення та зростання рівня 

фізичного і морального зносу матеріально-технічної бази 

підприємства. Тому досягнення цілей у системі стратегічного 

управління нематеріальними активами повинно базуватися на 

засобах та інструментах, що перешкоджатимуть виникненню 

таких негативних явищ.  

Варто додати, що перспективним з огляду на необхідність 

підвищення ефективності управління нематеріальними активами 

є впровадження інноваційних технологій у внутрішньофірмові 

виробничі процеси. Йдеться про формування техніко-

технологічного базису реалізації нематеріальних засобів 

зміцнення конкурентоспроможності суб’єкта господарської 

діяльності. Так, нарощування та ефективне використання 
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підприємствами реального сектору економіки власного техніко-

технологічного потенціалу через економію матеріальних та 

експлуатаційних витрат створює передумови для успішної 

реалізації стратегічних програм ефективного використання 

нематеріальних активів.  

Усе більший вплив на формування фінансово-ресурсного 

забезпечення управління нематеріальними активами підприємств 

реального сектору економіки України має інформаційно-

аналітична підтримка. Впровадження та всебічне використання 

сучасних інформаційних технологій у діяльності підприємств 

забезпечує інформаційно-аналітичний базис прийняття 

управлінських рішень, задовольняє інформаційні потреби 

персоналу, створює умови для формування позитивної 

громадської думки.  

Особливістю сучасної концепції фінансово-ресурсного 

забезпечення управління нематеріальними активами є те, що 

ефективність інноваційних процесів залежить не тільки від того, 

наскільки якісно сформовано фінансовий капітал, а й від того, як 

налагоджене його використання з метою посилення 

конкурентоспроможності підприємства. Також результатом 

фінансово-ресурсного забезпечення управління нематеріальними 

активами повинно стати впровадження інновацій і технологічних 

продуктів (автоматизованих систем управління, енергоощадних 

технологій, ІТ-технологій). 

В умовах глобалізації та інформатизації економічних 

відносин конкурентоспроможність вітчизняних підприємств усе 

більше залежить від чинника нематеріальних ресурсів та активів, 

у структурі яких важливе місце відводиться інтелектуальній 

власності та правам доступу до тих чи інших ресурсів. 

Формування та ефективне використання нематеріальних активів 

підприємств мають здійснюватися згідно з чітко визначеним 

стратегічним планом з поступовим проходженням і виконанням 

таких етапів, як формування інтелектуального капіталу 

підприємства, компонування пакета його нематеріальних активів, 

вибудовування системи охорони і захисту інтелектуальної 

власності, удосконалення структури нематеріального капіталу 

підприємства, досягнення позитивного та достатнього 
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економічного ефекту від використання нематеріальних активів, 

реалізація суспільно-маркетингового потенціалу нематеріальних 

активів. 

Політика управління нематеріальними активами потребує 

належного фінансово-ресурсного забезпечення, що може 

акумулюватися вітчизняними підприємствами з таких джерел: 

власне фінансове забезпечення, залучений фінансово-

інвестиційний базис, інтелектуально-кадровий капітал, 

матеріально-технічне забезпечення, техніко-технологічний базис, 

інформаційно-аналітична складова. Залучення і використання 

ресурсів за цими напрямами дозволяє гарантувати умови 

самодостатності (формування бази стабільного функціонування), 

стійкості (створення умов для інвестиційно-інноваційного 

розвитку) та розвитку (забезпечення розвитку підприємства на 

інноваційних засадах). 

 

 

4.4 Реалізація економічного потенціалу суб’єктів 

реального сектору економіки в умовах зміни 

зовнішньоекономічного вектора держави 

 

Україна на сучасному етапі свого соціально-економічного 

поступу зазнала низки критично негативних і загрозливих для 

національної безпеки ризиків і загроз. Йдеться про зовнішню 

військову, політико-економічну, інформаційну та іншу агресію, 

анексію Криму, непідконтрольність територій Донбасу, втрату 

близько четверті потенціалу реального сектору економіки.  

Водночас Україна отримала унікальні можливості якісної 

зміни вектора свого економічного розвитку, інтегрувавшись у 

значно більш місткий та інтелектуально-інноваційний ринок, 

яким є ринок країн ЄС. Відповідно до реалізації Угоди про 

асоціацію України з ЄС у найближчій стратегічній перспективі 

ринки ЄС мають стати об’єктом інтересів вітчизняних 

промислових підприємств, які створюють додану вартість, мають 

наміри долучитися до розвитку й формування 

конкурентоспроможної національної економіки. Більше того, 

унаслідок формування зони вільної торгівлі з ЄС фактично 
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відбувається розширення меж внутрішнього ринку України й на 

території держав Європейського Союзу. 

Попри стратегічність цього вектора статистичні дані 

свідчать, що у 2013 р. обсяги експорту товарів і послуг з України 

до країн ЄС становили 20,2 млрд дол. США та були на 

3,8 млрд дол. США більшими, ніж у 2016 р. (дод. Б, табл. Б.1). 

Але частка країн ЄС в загальному обсязі експорту зросла (на 

більш як 10,0 в.п. за 2013-2016 рр.) і на початку 2017 р. становила 

37,1 %. Водночас істотно посилилася імпортна залежність 

національної економіки від європейських товарів, частка яких у 

загальному імпорті на початок 2017 р. становила 43,7 % і 

впродовж останніх років зростала на 2,2 % щороку. Уже ці дані 

свідчать про те, що вихід і закріплення на ринках ЄС потребують 

часових і ресурсних витрат, значною мірою залежать і від 

внутрішнього стану розвитку економіки.  

Також сформувалася залежність національної економіки від 

інвестиційного капіталу країн ЄС і, навпаки, від власного 

інвестування в об’єкти, які розташовані в європейських країнах. 

Так, на початку 2017 р. частка країн ЄС у загальній сумі прямих 

іноземних інвестиції в Україну перевищила 76,0 %, і, отже, вплив 

європейських інвесторів на розвиток реального сектору 

економіки посилився. Утім, упродовж 2013-2016 рр. обсяги 

інвестицій з країн ЄС суттєво скоротилися – на 9,5 млрд дол. 

США, або 27,2 %, зокрема через тривале військове протистояння 

України з Російською Федерацією та окупацію нею промислових 

територій, на яких зосереджувалася значна частка європейських 

інвестиційних активів. Стосовно вітчизняних інвесторів, їх 

пріоритети не змінилися і переважна частка капіталовкладень 

(понад 90,0 %) здійснюється в країни ЄС, що більше свідчить про 

звуженість бізнес-інтересів та відсутність тісних партнерських 

зв’язків з іншими економічно розвиненими країнами. 

Про складність конкуренції на ринках ЄС свідчать і питомі 

дані щодо обсягів експорту та імпорту, а також прямих іноземних 

інвестицій у середньому в розрахунку на одного експортера, 

імпортера чи суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності. У 

2016 р. порівняно з 2013 р. спостерігається суттєве зменшення 

показників: експорту та імпорту товарів у розрахунку на одного 
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експортера (імпортера) – на 91,1 % та у 2,2 раза відповідно; 

прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одного суб’єкта 

зовнішньоекономічної діяльності – 62,1 % (див. дод. Б, табл. Б.2). 

Отже, при збільшенні суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності 

України, у т. ч. зі спеціалізацією на ринках ЄС, обсяги їх 

зовнішньоекономічної діяльності скоротилися, що свідчить про 

обмежені поки що можливості вітчизняного бізнесу стосовно 

ширшої експансії на ринок ЄС. 

Слід зазначити, що за період дії Угоди про асоціацію 

України з ЄС, дещо покращилася структура вітчизняного 

експорту в країни ЄС. Так, майже третину в експорті у 2016 р. 

становила продукція АПК і харчової промисловості, зросла 

частка електричних та механічних машин. Попри позитивні 

тенденції, переважно у країни ЄС експортується сировинно-

ресурсна продукція з низьким ступенем виробничої обробки та з 

малою часткою доданої вартості (див. дод. Б, табл. Б.3). Тому 

актуальним для органів державної влади стає завдання 

забезпечення створення й розвитку замкнутих циклів 

експортного виробництва продукції, що відповідатиме вищим 

технологічним укладам, європейським стандартам і сучасним 

принципам сталого інклюзивного економічного зростання. 

Позитивні зрушення характерні й для структури прямих 

іноземних інвестицій. За останні роки зросла частка інвестицій з 

країн ЄС у вітчизняну переробну промисловість та сектор 

інформації і телекомунікацій. Проте все ще малими залишаються 

інвестиції у транспорт і зв’язок, будівництво, інші галузі 

реального сектору економіки. Зокрема, у сільському господарстві 

та транспортній сфері обсяги накопичених прямих інвестицій з 

країн ЄС значно менші, ніж у промисловості. Негативні тенденції 

явно виражені в абсолютних значеннях, зокрема у вітчизняну 

промисловість та аграрний сектор відбулося істотне скорочення 

загальних обсягів інвестицій з країн ЄС (див. дод. Б, табл. Б.4). 

Таким чином, окреслені макроекономічні передумови 

свідчать, що вітчизняні суб’єкти реального сектору економіки 

мають труднощі та потребують ресурсно-економічної підтримки 

для власного поступу й експансії на ринки ЄС. Ситуація з 

кожним роком ускладнюватиметься, адже наближатиметься 
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завершення пільгового етапу, коли для вітчизняних експортерів 

діє нульове мито і аналогічний режим буде встановлено для 

імпорту в Україну з ЄС. 

Потрібно зауважити, що державна ресурсно-економічна 

підтримка і сприяння експортерам реалізується практично у всіх 

державах, які досягли успіхів у розвитку зовнішньоекономічної 

діяльності. Причому її обсяги, звичайно, залежать від стану 

соціально-економічного розвитку і фінансово-інвестиційних 

можливостей держав, але реалізується вона всюди, причому 

вагомою є роль у цих процесах саме держави. 

Для ідентифікації напрямів ресурсної підтримки суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності проводилося експертне 

опитування керівників та фахівців підприємств харчової, легкої, 

деревообробної, машинобудівної, нафтохімічної промисловості. 

Результати опитування наведені на рис. 4.6.  
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Рис. 4.6. Результати оцінювання потреби в ресурсному забезпеченні 

суб’єктів реального сектору економіки в умовах євроінтеграції, рівень 

важливості на думку керівників, % 
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Окрім фінансової підтримки, сформувалася істотна потреба 

в суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності у консультаційно-

інноваційній підтримці. При цьому високу актуальність вона має 

як для підприємств, які здійснюють (48,3 % опитаних 

респондентів), так і для тих, які планують здійснювати (68,8 %) 

зовнішньоекономічну діяльність. Особливо важливо вітчизняним 

підприємствам реального сектору економіки швидко 

адаптуватися до європейських стандартів виробництва та 

реалізації продукції, враховуючи суттєві відмінності від них 

внутрішніх інституційно-правових норм. 

Інші потреби та відмінності у них для виділених суб’єктів 

реального сектору економіки є рівнозначними та суттєво не 

відрізняються. Йдеться про транспортно-логістичне, техніко-

технологічне та інтелектуально-кадрове забезпечення. Лише 

варто виділити високу необхідність у сформованості 

інтелектуально-кадрового забезпечення для підприємств, які 

планують здійснювати зовнішньоекономічну діяльність. Це й не 

дивно, адже вихід на зовнішні ринки вимагає отримання низки 

дозволів, укладання партнерських відносин, постійного 

відстеження комерційних операцій тощо. 

Враховуючи пріоритетність фінансової підтримки для 

суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, проводилося 

експертне опитування їх керівників та спеціалістів стосовно 

виділення переліку джерел фінансових ресурсів, що дозволяють 

забезпечити функціональність такої діяльності. Результати 

опитування наведені на рис. 4.7.  

Вдалося з’ясувати, що найбільш затребуваними статтями 

фінансування для суб’єктів реального сектору економіки в ході 

здійснення чи планування зовнішньоекономічної діяльності 

(рівень важливості на думку респондентів перевищує 60,0 %) є: 

1) страхування ризиків зовнішньоекономічної діяльності; 

2) проведення маркетингових досліджень зовнішніх ринків; 

3) реалізація інноваційних заходів, програм з розвитку та 

зміцнення конкуренто-спроможності продукції; 4) модернізація 

та осучаснення виробничих процесів; 5) фінансування заходів з 

патентної захищеності продукції. 
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Рис. 4.7. Головні джерела спрямування фінансової підтримки 

вітчизняних суб’єктів бізнесу для розвитку експортно-виробничих 
потужностей в умовах євроінтеграції, рівень важливості на думку 

керівників, % 
 

Окремо варто виділити необхідність експертно-

консультаційної підтримки для підприємств, які планують 

здійснювати зовнішньоекономічну діяльність (рівень важливості 

досягає 80,0 %), адже провинні пройти процедури сертифікації 

експортної продукції та узгодження її виробничих параметрів з 

європейськими нормами. Це потребує значних не лише 

фінансових ресурсів, а й інтелектуально-кадрових та 
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організаційно-інституційних, які попередньо повинні бути 

сформовані та постійно покращуватися. 

У процесі вивчення функціональних основ зовнішньо-

економічної діяльності суб’єктами реального сектору економіки 

проводилося експертне оцінювання їхніх потреб у фінансових 

послугах при виході на ринки ЄС, результати яких наведено на 

рис. Б.1 (див. дод. Б). Варто відзначити важливість підвищення 

доступності і здешевлення кредитних ресурсів (26,2 % опитаних 

респондентів) та дієвості страхування фінансово-інвестиційних 

операцій (18,7 %). Водночас підприємства, які планують 

здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у країнах ЄС, не 

можуть її ефективно реалізувати, коли на внутрішньому ринку 

знижується кредитна активність банківських установ, 

скорочується їх кредитний портфель, неефективно реалізується 

державна грошово-кредитна політика (14,4 %), відсутні реальні 

податкові й інші стимули для інвестування в експортне 

виробництво продукції (12,3 %), державні фінансово-кредитні та 

інвестиційні організації (фонди) не спроможні достатньою мірою 

гарантувати фінансово-інвестиційні ризики (12,2 %), не 

розроблено чи неефективно реалізуються бюджетні програми 

субсидування зовнішньо-економічної діяльності (11,6 %). Менше 

значення при виході на ринки ЄС для суб’єктів реального сектору 

економіки має альтернативна фінансова підтримка (4,6 %), яку 

розглядають як доповнення до основного пакета фінансових 

послуг і таку, що має невисоку інвестиційну віддачу. 

Додатково варто виділити й інші чинники (аргументи), які 

доводять важливість реалізації державної політики посилення 

ресурсної підтримки суб’єктів реального сектору економіки в 

умовах зміни зовнішньоекономічного вектора держави.  

По-перше, об’єктивно високий рівень складності та 

витратомісткості виходу на зовнішні ринки, зокрема ЄС. Це 

вимагає значних фінансових витрат на маркетингові дослідження, 

сертифікацію, адаптацію до умов високого рівня конкуренції, 

логічних витрат тощо.  

По-друге, це недоліки економіко-правового середовища 

зовнішньоекономічної діяльності в Україні, зокрема недоско-

налість механізму відшкодування ПДВ, несформованість системи 
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страхування експортних кредитів, у т. ч. за державної підтримки, 

слабкі інституційно-ресурсні можливості суб’єктів вітчизняного 

ринку фінансових послуг. 

По-третє, це значно гірші передумови для конкуренції 

вітчизняних суб’єктів реального сектору економіки з 

підприємствами країн ЄС. Так, у реальному секторі економіки 

суб’єкти господарювання мають критично низький фінансово-

економічний стан, про що свідчить високий рівень збитковості 

(транспорт – 40,7 %, промисловість – 35,1 %), низька 

рентабельність (сільське господарство – 2,2 %, промисловість – 

5,5 %), низька придатність основних засобів (промисловість – 

23,1 %, сільське господарство – 51,1 %, транспорт – 53,4 %), 

низька оборотність оборотних активів (сільське господарство – 

1,3 раза, промисловість – 2,0 рази, транспорту – 2,1 раза). 

Окремо варто відзначити нерівні умови фінансової 

підтримки в країнах ЄС і України, адже в країнах ЄС кредити 

надаються під 3,0-7,0 %, а в Україні – 19,0-23,0 %. Також у 

країнах ЄС активно функціонують Фонд фінансової стабільності 

(EFSF) (обсяги робочих активів становлять понад 

800,0 млрд євро), експортні кредитні агентства (EKA) та інші 

фінансово потужні інвестиційно-кредитні організації (фонди, 

агентства). 

Слабкими залишаються й можливості суб’єктів вітчизняної 

фінансово-інвестиційної інфраструктури, неефективно 

використовуються інструменти альтернативного фінансування 

(лізингу, факторингу, вексельних розрахунків) на противагу 

високій доступності підприємств ЄС до послуг і ресурсів 

фінансово-інвестиційної, страхової та іншої інфраструктури. 

Також вітчизняні суб’єкти реального сектору економіки є 

інноваційно не активними. Це підтверджується наступним: у 

2010-2015 рр. частка вітчизняних підприємств, які займалися 

інноваційною діяльністю, не перевищила 15,0 %, у країнах ЄС – 

65,0-75,0 %; менше ніж 1,0 % зареєстрованих в Україні об’єктів 

інтелектуальної власності реалізуються на практиці, у країнах ЄС 

– понад 25,0 %; в Україні дохід від продажу ліцензій у 

перерахунку на одну особу становить близько 1 дол. США на рік, 

а в середньому у країнах ЄС понад 100 дол. США. 



 

336 

Не дозволяє реалізувати належним чином економічний 

потенціал вітчизняним суб’єктам реального сектору економіки 

низька ефективність страхових фінансово-кредитних відносин на 

внутрішньому ринку. Про це свідчать: 1) збитковість страхування 

фінансових ризиків (співвідношення виплат та платежів), яка 

становить приблизно 4,0-5,0 %; 2) якість задоволення звернень 

щодо страхування фінансових ризиків (з п’яти задовольняється 

лише одне); 3) високі рівні франшизи (від 8,0 до 15,0 % страхової 

суми) та тарифікування (середній тариф встановлюється на рівні 

5,0-7,0 % і вище залежно від рівня ризику й терміну страхування). 

Отже, до чинників, які стримують формування і реалізацію 

інструментів ресурсної підтримки суб’єктів реального сектору 

економіки в Україні для здійснення зовнішньоекономічної 

діяльності на ринках ЄС, варто зарахувати: 

- недосконалість нормативно-правової бази, що встановлює 

і регулює розвиток та функціонування системи економічно-

ресурсного забезпечення; 

- відсутність системи стратегування і планування створення 

в державі системи організаційно-економічної підтримки 

суб’єктів-експортерів реального сектору економіки; 

- нерозвиненість інфраструктури та обмеженість ресурсо-

спроможних суб’єктів, які надають необхідні для представників 

експортерів реального сектору економіки інвестиційні послуги; 

- порівняно висока вартість банківського кредитного 

ресурсу, особливо на операції, пов’язані із зовнішньо-

економічною діяльністю; 

- обмеженість практик бюджетно-фінансової підтримки 

експортерів реального сектору економіки. 

Отже, необхідність посилення ресурсної підтримки 

вітчизняних суб’єктів реального сектору економіки в умовах 

зміни зовнішньоекономічного вектора держави очевидна. 

Відповідно виникає низка завдань, виконання яких дозволило б 

реалізувати увесь їхній конкурентний потенціал на зовнішніх 

ринках. Очевидно, зусилля слід передусім спрямувати на 

усунення причин та чинників, які цьому перешкоджають. Але 

при цьому такі зусилля мають бути комплексними, як показано 

на рис. 4.8. 
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Рис. 4.8. Система фінансово-економічних інструментів державної 

політики підтримки суб’єктів реального сектору економіки України в 

умовах євроінтеграції 
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Об’єктивним є те, що головними завданнями державної 

політики на центральному рівні є вдосконалення інституційно-

правового забезпечення у сфері економічно-ресурсної підтримки 

вітчизняних підприємств, запровадження стратегічного 

планування цих процесів, становлення національної системи 

фінансової підтримки (рефінансування, субсидування, 

страхування ризиків і гарантій), а також залучення інвестиційних 

ресурсів з-за кордону. Про ефективність такого вектора 

державної політики свідчитиме поступова мінімізація участі 

держави у фінансуванні проектів, активне залучення приватних 

інвесторів до фінансування під державні гарантії. 

На регіональному та місцевому рівнях слід сфокусувати 

зусилля на розбудові регіональної інфраструктури державної 

підтримки, активності малих суб’єктів підприємництва, 

становленні елементів приватно-публічної інвестиційної 

підтримки, формуванні експортоорієнтованих кластерів, 

залученні бізнес-асоціацій, промоції інвестиційної привабливості 

територій. 

На галузево-інфраструктурному рівні доречно активізувати 

зусилля на посиленні можливостей вітчизняних суб’єктів ринку 

фінансових послуг. Зокрема, державним органам влади варто 

взяти на себе головні координаційні функції у створенні та 

розвитку мережі кредитно-фінансових організацій з підтримки 

зовнішньоекономічної діяльності, забезпечити вищу 

ефективність реалізації базових функцій інституцій інвестиційної 

підтримки, сформувати майданчики співпраці суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності та ринку фінансових послуг, 

створити умови для ширшого використання можливостей 

страхової сфери, розширити практичне використання 

інструментів альтернативної інвестиційної підтримки. 

Не менш активною має стати й діяльність безпосередньо 

суб’єктів реального сектору економіки. У рамках державної 

політики важливо надати їм для цього відповідні конкурентні 

можливості заради формування внутрішніх фондів інвестування в 

модернізацію техніко-технологічної бази, оптимізації структури 

витрат та підвищення ефективності господарювання, 

впровадження стандартів якості, реалізації інтеграційних 
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проектів для акумулювання фінансово-інвестиційного ресурсу. 

Про комплексність державної політики підтримки суб’єктів 

реального сектору економіки в умовах зміни 

зовнішньоекономічного вектора держави свідчитиме раціональне 

обрання та застосування набору інструментів відповідно до 

визначених рівнів і напрямів реалізації. 

Безпосередньо до інструментів державної політики на 

центральному рівні варто віднести наступні.  

По-перше, поліпшення інституційно-правового базису 

фінансово-економічної підтримки суб’єктів реального сектору 

економіки. Тут доцільно відзначити суттєвий прогрес державних 

органів влади, яким вдалося розробити та привести в дію 

(законодавчо затвердити) процедури забезпечення масштабної 

експансії експорту товарів (робіт, послуг) вітчизняного 

походження шляхом страхування, гарантування та здешевлення 

кредитування експорту 116. Так, заплановано створити експортно-

кредитне агентство, головною місією якого буде надання 

державної інституційно-організаційної та фінансово-

інвестиційної підтримки вітчизняних експортерів. Така державна 

інституція функціонуватиме у формі публічного акціонерного 

товариства, матиме початковий статутний капітал та 

забезпечуватиметься постійним бюджетним фінансуванням.  

Варто зауважити, що такого роду структури функціонують у 

більшості країн світу, а намагання прийняти відповідний закон в 

Україні реалізовані лише з третьої спроби, коли перша була ще у 

2003 р. Створення і діяльність експортного кредитного агентства 

має бути під прискіпливою увагою, а також необхідне створення 

в нашій державі ще однієї структури, яка істотно доповнює 

інвестиційний потенціал такого агентства. Йдеться про 

інституцію сприяння експорту, що надаватиме більшою мірою 

інформаційно-консалтингове забезпечення реалізації 

економічного потенціалу суб’єктів реального сектору економіки 

в умовах зміни зовнішньоекономічного вектора держави. 

                                                           
116

 Про забезпечення масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження шляхом 

страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту : Закон України № 1792 від 20.12.2016 р. 

URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1792-19. 
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Потребує також подальшого вдосконалення вітчизняне 

законодавство із: 

- створення та функціонування суб’єктів інфраструктури 

фінансово-інвестиційного забезпечення зовнішньоекономічної 

діяльності підприємств реального сектору економіки; 

- становлення системи державного управління підтримкою 

експорту, створення єдиних центрів координації фінансово-

кредитної та інформаційно-маркетингової підтримки, залучення 

прямих іноземних інвестицій; 

- впровадження податкових пільг виробникам-експортерам 

високотехнологічної продукції та інших стимулів для 

експортерів, у т. ч. віднесення на собівартість страхових внесків 

та інших витрат, пов’язаних із формуванням інвестиційного 

забезпечення експорту; 

- забезпечення розвитку інституційно-правових засад 

співпраці державних і приватних інституцій підтримки експорту і 

залучення прямих іноземних інвестицій; інституційної підтримки 

експортного потенціалу малих суб’єктів підприємництва. 

По-друге, це прийняття «вертикалі» стратегій та державної, 

регіональних і галузевих програм фінансово-інвестиційного 

забезпечення суб’єктів реального сектору економіки з 

акцентуванням на модернізації й розвитку виробництва, техніко-

технологічної бази та активізації зовнішньоекономічної 

діяльності. 

По-третє, це розширення бюджетно-фінансової підтримки та 

становлення її інфраструктури. Сюди варто віднести: 1) розвиток 

діяльності вже згадуваних експортно-кредитних агентств та 

організацій зі сприяння експорту; 2) створення фонду 

страхування експортних кредитів (у т. ч. із залученням суб’єктів 

страхового бізнесу); 3) створення спеціалізованих венчурних 

фондів фінансово-інвестиційної підтримки пріоритетних 

експортоорієнтованих проектів; 4) розвиток консалтингової 

інфраструктури для надання інформаційних послуг, 

популяризації ділової репутації підприємств; 5) започаткування 

практики субсидування експортерів для короткострокового 

фінансування експорту, кредитування експортером імпортера, 

кредитування «нового» експорту; 6) розширення практики 
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державного гарантування випадків (неплатежу імпортера, 

забезпечення кредиту, зустрічних гарантій, інвестиційного 

захисту від політичного ризику, за акредитивами). 

По-четверте, це ефективне використання інвестиційно-

інноваційних можливостей від співпраці України та ЄС. Тут 

варто наголосити, що в рамках реалізації положень Угоди є 

відповідний розділ, який передбачає надання з боку ЄС 

інвестиційної підтримки вітчизняним експортерам. І цим 

потрібно скористатися. Більше того, передбачена й участь 

вітчизняних підприємств реального сектору економіки у 

держзакупівлях ЄС. 

По-п’яте, це фінансово-економічна підтримка вітчизняних 

виробників шляхом заміщення частини їхніх експортних витрат 

при виході на ринки ЄС. Йдеться про активне інтегрування та 

конвергенцію (але при цьому й адаптацію вітчизняних 

підприємств) національної системи стандартизації і сертифікації 

до європейських норм і стандартів. Таким чином вироблена 

вітчизняна продукція одночасно відповідатиме внутрішнім 

стандартам і нормам та буде готова до європейських вимог. 

Позитивно, що на початку 2016 р. набув чинності Закон України 

«Про технічні регламенти та оцінку відповідності», яким 

фактично впроваджено перехід від сертифікації до оцінювання 

відповідності продукції, та низка постанов Кабінету Міністрів 

України і наказів Міністерства економічного розвитку України, в 

яких визначаються сфери діяльності центральних органів 

виконавчої влади під час здійснення функцій технічного 

регулювання, затверджуються порядки розгляду апеляцій на 

рішення призначених органів з оцінки відповідності продукції, 

формування та ведення бази даних технічних регламентів, а 

також форми заявок на призначення органу із сертифікації в 

державній системі сертифікації, знаків відповідності технічним 

регламентам, правила і умови їх нанесення 117. 

                                                           
117

 Про технічні регламенти та оцінку відповідності : Закон України № 124-19 від 15.01.2015 р. URL : 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/124-19; Про визначення сфер діяльності, в яких центральні органи 

виконавчої влади здійснюють функції технічного регулювання : Постанова Кабінету Міністрів України № 1057 

від 16.12.2015 р. URL : http://zakon3.rada. gov.ua/laws/show/1057-2015; Про затвердження форми, опису знака 

відповідності технічним регламентам, правил та умов його нанесення : Постанова Кабінету Міністрів України 

№ 1184 від 30.12.2015 р. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ 1184-2015; Про затвердження Порядку 

формування та ведення бази даних технічних регламентів : наказ Мінекономрозвитку України № 1282 від 
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Також замістити частину витрат експортерів при виході на 

ринки ЄС можна за допомогою повноцінного впровадження 

системи «єдиного електронного вікна»; промоційної підтримки 

вітчизняної продукції, організації дво- і багатосторонніх торгово-

промислових палат, бізнес-центрів, представництв у країнах ЄС. 

На рівні регіональних та місцевих органів влади і 

державного управління, з метою реалізації інвестиційно-

інноваційного потенціалу вітчизняних суб’єктів реального 

сектору економіки, можливо та необхідно передусім реалізувати 

наступні інструменти. Так, потребує становлення й розвитку 

інфраструктура фінансово-інвестиційної підтримки. Йдеться про 

інвестиційно-інноваційні майданчики, комунікаційні майданчики 

виробників та інвесторів, техніко-впроваджувальні особливі 

економічні зони і технопарки, проектні компанії, суб’єкти 

страхового бізнесу, інвестиційно-інформаційні портали тощо. 

Виконавцям державної системи управління варто частково 

перейняти функції реалізації експортного потенціалу малих 

суб’єктів підприємництва. Позитивно, що в низці прикордонних 

областей України активно розробляється і планується прийняття 

регіональної Стратегії розвитку малих суб’єктів підприємництва. 

Важливо в цьому стратегічному документі, а також надалі у 

відповідних програмах передбачити розділ, який би стосувався 

реалізації цього напряму потенціалу малих суб’єктів 

підприємництва, тим більше, що області межують з країнами ЄС. 

Також актуально використовувати інструмент державно-

приватного партнерства для спільної реалізації проектів суб’єктів 

малого інноваційного бізнесу, науково-дослідного сектору, 

інвесторів та підтримки з боку місцевих органів влади. 

Таким чином, регіональним та місцевим органам державної 

влади необхідно сформувати елементи приватно-публічної 

підтримки підприємств-експортерів реального сектору 

економіки. Йдеться про створення інвестиційних фондів 

підтримки проектів експорту за галузями, територіями, секторами 

економіки тощо. 

                                                                                                                                                                                                 

08.10.2015 р. URL : http://zakon2.rada.gov. ua/laws/show/z1309-15; Про затвердження форми заявки на 

призначення органу з сертифікації в державній системі сертифікації : наказ Мінекономрозвитку України 

№ 1151 від 17.09.2015 р. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ z1179-15. 
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Враховуючи зміну вектора зовнішньоекономічної державної 

політики, високого практичного значення набувають процеси 

ініціювання та підтримки створення кластерів за участі партнерів 

з держав ЄС, особливо в рамках транскордонної співпраці. Тут 

зацікавленість вітчизняних промислових підприємств полягатиме 

в отриманні доступу до передових новітніх технологій, 

високотехнологічного устаткування, засобів раціонального 

використання господарських та економічних ресурсів, а також 

можливостей транскордонної інтеграції у науково-технологічне 

та інноваційне середовище. 

Поряд із реалізацією кластерних ініціатив повинна бути 

забезпечена активна промоція інвестиційної привабливості 

територій, зокрема їх виробничо-експортного комплексу. 

Відповідно регіональним та місцевим органам державної влади 

слід зайнятися інформаційно-консалтинговою діяльністю, 

сприяти виставково-ярмарковій діяльності, торговельно-

політичним заходам, залучати з цією метою громадські та 

неурядові організацій місцевого і загальнодержавного значення. 

Важливо створити стимули й можливості для залучення до 

цих процесів функціонально-інфраструктурних елементів. 

Йдеться про створення і розвиток кредитно-фінансових 

організацій для інвестиційної підтримки зовнішньоекономічної 

діяльності. При цьому важливим аспектом є залучення до цих 

процесів філій та дочірніх структур вітчизняних банків за 

кордоном для залучення зовнішнього фінансового ресурсу. 

Перспективною є й співпраця через експортно-кредитну агенцію 

з міжнародними фінансовими організаціями для акумуляції 

зарубіжної інвестиційної допомоги. 

Також на галузевому рівні варто ширше використовувати 

можливості інвестиційного сектору. Важливим тут могло б стати 

залучення до співпраці провідних закордонних інвестиційних 

корпорацій, а також створення (у стратегічній перспективі) 

вітчизняної корпорації закордонних приватних інвестицій для 

інвестиційної і гарантійної підтримки підприємств-експортерів 

реального сектору економіки. 

Інший визначений інструмент стосується посилення участі 

страхової сфери у мінімізації ризиків та гарантуванні 
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зовнішньоекономічної діяльності, забезпеченні доступу суб’єктів 

реального сектору економіки до фінансово-кредитних ресурсів, у 

т. ч. шляхом створення страхових гарантійних фондів. 

Варто відзначити й необхідність використання і підтримки 

лізингових програм як засобу просування вітчизняної продукції 

(зокрема галузей машинобудування і приладобудування) на 

зовнішні ринки. Схеми лізингу, зокрема фінансового, дозволяють 

вигідно змінити окремі критичні параметри зовнішньо-

торговельних угод, до прикладу, замінити банківський кредит, 

відтермінувати оплату, отримати додаткові послуги і гарантії. 

Більше того, запровадження практики проведення лізингових 

операцій дозволить підвищити ефективність капіталовкладень в 

осучаснення техніко-технологічного процесу та інноваційну 

модернізацію виробничих об’єктів. У підсумку можна очікувати 

на зміцнення конкурентоспроможності виробників вітчизняної 

продукції як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. 

На сьогодні серед підприємств різних галузевих секторів 

економіки не набули широкого застосування альтернативні 

фінансові інструменти, якими є, до прикладу, селенг, факторинг, 

форфейтинг, краудфандинг. Так, завдяки селенговій діяльності 

промислові виробники зможуть суттєво підвищити активність 

використання й оновлення необоротних активів та зовнішнього 

міжгалузевого партнерства, інвестиційно-інноваційного 

співробітництва. Факторингові договірні операції дозволяють 

вирішити проблеми повернення дебіторської заборгованості за 

реалізовану продукцію, прискорити оборотність та оптимізувати 

структуру виробничих запасів, забезпечити своєчасне 

реінвестування капіталу та підвищити рівень його дохідності. Ще 

вищу актуальність для підприємств у здійсненні зовнішньо-

економічної діяльності мають форфейтингові операції, завдяки 

яким стає можливим отримувати кредити іноземних 

інвестиційних інституцій, використовувати потенціал іноземних 

фондів прямого інвестування, мінімізувати валютні та кредитні 

ризики, зменшити рівень трансакційних витрат та полегшити 

доступ до зовнішніх ринків інновацій. Прагнучи реалізувати 

різноманітні новаторські проекти, а також знизити трансакційні 

витрати на організацію фінансування таких проектів, 
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підприємствам доцільно проводити операції краудфандингу, що 

передбачають залучення через інтернет-платформи фінансових 

ресурсів значної кількості фізичних та юридичних осіб. 

Наведені вище кроки потребують і активної роботи 

безпосередньо самих суб’єктів реального сектору економіки як 

щодо активності у сфері зовнішньоекономічної діяльності на 

ринках ЄС, так і внутрішнього фінансово-інвестиційного 

забезпечення цих процесів. Без сумніву, що вихід на нові ринки 

не може не відбутися без державної, зокрема бюджетно-

фінансової, та підтримки з боку вітчизняного фінансово-

інвестиційного сектору. Утім, суб’єкти господарювання мають 

активніше залучати власний фінансовий ресурс. Попри зрозумілі 

інструменти фінансування з прибутку та за кошти засновника-

власника, державі слід стимулювати наступні речі. 

По-перше, це посилення мотивації до створення на 

підприємствах інвестиційних фондів розвитку виробництва для 

акумуляції власних фінансових ресурсів, забезпечення оновлення 

основних виробничих засобів, нарощування виробничих 

потужностей і експортного потенціалу, інших інвестиційних 

потреб. Стимулами для підприємств тут можуть стати надання їм 

переваг при залученні до державно-приватних інвестиційних 

проектів, державного замовлення чи фінансово-кредитної 

підтримки через фонди підтримки підприємництва.  

По-друге, це зменшення трансакційних витрат і зміцнення 

конкурентоспроможності суб’єктів реального сектору економіки 

за рахунок створення й розвитку кластерів (інших інтеграційних 

форм господарювання). Йдеться про активну державну підтримку 

локальних інтегрованих структур та систем, за рахунок чого 

знижується витратомісткість виробничо-господарських процесів 

та акумулюється спільний фінансово-інвестиційний ресурс 

підтримки зовнішньоекономічної діяльності. 

По-третє, це сприяння збільшенню обсягів виробництва, 

експорту та підвищенню економічної ефективності господарської 

діяльності підприємств. Можливим засобом тут могла б 

слугувати бюджетно-грантова підтримка консультування бізнесу, 

отримання безвідсоткових кредитів чи субсидій під державні 

гарантії для участі у міжнародних інвестиційно-інноваційних 
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проектах, залучення безоплатних і благодійних внесків. 

По-четверте, це реалізація підприємствами спільних 

проектів (вертикальної та горизонтальної інтеграції) у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності із залученням фахівців ІТ-

сфери, консалтингу, маркетингу, транспортування, ринку 

фінансових послуг. Це дозволить виробникам вітчизняної 

продукції швидко адаптуватися до конкурентних умов на 

зовнішніх ринках, розширити сфери транскордонного 

інноваційного співробітництва та партнерства, сформувати 

надійну ділову репутацію у міжнародному інвестиційному 

середовищі. 

По-п’яте, це формування інвестиційних стимулів і 

можливостей для впровадження суб’єктами реального сектору 

економіки міжнародних стандартів управління якістю. Доречною 

тут є часткова організаційно-ресурсна підтримка з боку владних 

структур. Йдеться про спрощення процедур отримання прямих 

бюджетних кредитів та інвестиційних податкових позик, 

організацію налагодження та підтримки міжнародного 

фінансово-інвестиційного співробітництва у високотехноло-

гічних секторах, забезпечення проведення переговорів з 

глобально-інтегрованими бізнес-структурами стосовно 

можливостей започаткування інвестиційних проектів техніко-

технологічної допомоги. 

Запровадження такого комплексного підходу до державної 

політики дозволить як покращити систему ресурсної підтримки 

вітчизняних суб’єктів реального сектору економіки в умовах 

євроінтеграції, так і диверсифікувати та вдосконалити структуру 

експортовиробничого комплексу, покращити умови та 

середовище для активізації зовнішньоторговельної діяльності, 

накопичити досвід ефективної державної фінансово-

інвестиційної політики у сфері імпортозаміщення, посилити 

євроінтеграційні прагнення України та зміцнити 

конкурентоспроможність виробників вітчизняної продукції на 

спільній території зони вільної торгівлі з ЄС. 
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4.5 Інструменти державної політики імпортозаміщення 

на ринку непродовольчих споживчих товарів 

 

Проблема імпортозалежності особливо гостра для сегмента 

непродовольчих товарів внутрішнього ринку України, де частка 

товарів, виготовлених не на території України, у структурі 

роздрібного товарообороту торговельної мережі підприємств у 

2016 р. становила 64,4 %. Яскраво виражений характер 

імпортозалежності в секторі непродовольчих споживчих товарів 

властивий всім регіонам України, проте дещо більшою мірою – 

західним областям, оскільки на їх територіях: 1) зберігається 

висока частка продажу імпортних непродовольчих товарів у 

торговельних мережах (від 48,0 % до 68,0 %); 2) швидко 

зростають обсяги імпорту та все більше насичується ним 

внутрішньорегіональний непродовольчий ринок (приріст у 

середньому за рік становить близько 20,0 %); 3) не реалізується 

належним чином промисловий потенціал у виробництві 

непродовольчих товарів високого споживчого попиту (частка 

продажу невітчизняних основних непродовольчих товарів 

перевищує 90,0 %); 4) діяльність підприємств-імпортерів більш 

активна, ніж експортерів (випередження імпорту над експортом 

непродовольчих товарів сягає 72,0 %); 5) залишається стабільно 

від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі непродовольчими товарами 

(перевищення імпорту над експортом сягає 60,0 %).  

Реалізація ефективних інструментів державної політики 

імпортозаміщення на прикладі західних областей України може 

надалі поширюватися й на всі внутрішньорегіональні споживчі 

ринки держави. Так, серед західних регіонів України найвищий 

рівень імпортозалежності характерний для Волинської області – 

65,6 %, що на 1,2 % більше за середньодержавне значення 

показника. Хоча високою є залежність у Закарпатській – 60,8 %, 

Львівській – 60,0 %, Івано-Франківській – 55,2 %, Чернівецькій – 

47,3 % областях (дод. В, табл. В.1) 118. 

Упродовж 2012-2016 рр. частка продажу непродовольчих 

товарів, виготовлених не на території України, істотно 

збільшилася, у Волинській області – на 15,2 %. Зростання було 
                                                           
118

 Державна служба статистики України. URL : http://www.ukrstat.gov.ua. 
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притаманне й іншим областям, зокрема Закарпатській – 2,5 %, 

Івано-Франківській – 1,3 %, Чернівецькій – 1,2 %, Львівській – 

1,0 %. Такі тенденції є постійними і, відповідно, зростання рівня 

імпортозалежності – поступальне, що не може не свідчити про 

формування істотних загроз економічній безпеці цих регіонів та 

держави загалом. 

Неефективність державної політики імпортозаміщення на 

ринку непродовольчих споживчих товарів підтверджується 

значною часткою таких товарів у загальному обсязі імпорту. 

Упродовж 2012-2016 рр. частка непродовольчих товарів у 

загальному обсязі імпорту зберігалася досить високою. Значення 

показника в середньому за період в Україні перевищувало 90,0 %, 

а в окремих західних регіонах сягало майже ста відсотків 

(рис. 4.9). 
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Рис. 4.9. Частки непродовольчих споживчих товарів у загальному 

обсязі імпорту в західних областях України у 2012-2016 рр.  

(складено за 
119

) 

 

Зростання обсягів імпорту непродовольчих товарів 

зумовлене низкою обставин, які стимулюють таку тенденцію на 

внутрішньому ринку: збереження низького технологічного 
                                                           
119
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укладу вітчизняного промислового комплексу та відсутність у 

нього необхідного обсягу фінансово-інвестиційного потенціалу 

для зміни ситуації; підвищення купівельної спроможності 

населення, яке все частіше обирає товари вищої якості та іміджу 

– характеристики, за якими вітчизняні непродовольчі товари 

мають нижчу конкурентоспроможність порівняно з імпортними; 

недостатня кваліфікація праці для виробництва продукції вищих 

технологічних укладів, яка не здатна покращитися через 

невідповідність вітчизняної системи освіти та науки світовим 

стандартам і вимогам. 

Попри значні обсяги імпорту непродовольчих споживчих 

товарів, високими темпами відбувається його зростання, а отже, й 

посилюється імпортозалежність внутрішнього ринку. Так, за 

останнє п’ятиріччя у західних регіонах України обсяги імпорту 

непродовольчих споживчих товарів постійно збільшувалися – у 

середньому за рік приріст становив близько 20,0 %. Найбільший 

приріст спостерігався у Волинській області (41,6 %, що на 

26,1 в.п. більше за середньодержавне значення показника), а в 

інших областях він був таким: Чернівецькій – 14,7 %, 

Закарпатській – 13,3 %, Львівській – 13,2 %, Івано-Франківській – 

10,4 % (див. дод. В, табл. В.2). 

У 2016 р. темпи зростання імпорту цих товарів лише 

посилилися. Досить високі темпи зростання спостерігалися у 

Волинській (2,2 раза, що було на 99,9 в.п. більше за 

середньодержавне значення показника) та Івано-Франківській 

(156,3 % (34,6 в.п.)) областях. Дещо нижчі значення були у 

Львівській (темпи зростання становили 136,8 %, що було на 

15,1 в.п більше за середньодержавне значення показника), 

Чернівецькій (134,2 % (12,5 в.п.)) та Закарпатській (131,9 % 

(10,2 в.п.)) областях. На жаль, у західних регіонах України не 

відбулося відновлення та становлення конкурентоспроможного 

виробництва вітчизняної продукції, незважаючи на наявний 

потенціал, а саме: 1) територіальне межування з країнами ЄС, яке 

дозволяє налагодити перспективні партнерські відносини щодо 

розбудови високотехнологічного та становлення нового 

виробництва; 2) наявність необхідної мінерально-сировинної 

бази для переходу від імпорту з ЄС готової продукції до 
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створення на власній території спільних виробничих 

підприємств; 3) достатній за європейськими мірками 

інфраструктурний розвиток, що передбачає наявність сучасних 

торговельно-логічних центрів, розбудову дорожньо-транспортної 

інфраструктури, високу насиченість банківськими установами; 

4) сформованість науково-технічного потенціалу, зважаючи на 

кількість вищих навчальних закладів та науково-дослідних 

інститутів.  

Утім, це не дозволяє спинити темпи зростання обсягів 

частки імпорту непродовольчих товарів західних регіонів 

України у загальнодержавному обсязі (див. дод. В, табл. В.3). 

Так, упродовж 2012-2016 рр. істотно зросла частка Волинської 

області – у 2,6 раза, і дещо менше Закарпатської (на 0,5 %) та 

Львівської (0,4 %) областей. Більше того, частки у них були одні 

з найбільших (понад 3,0 %) серед усіх регіонів України. Таким 

чином, можна констатувати, що головні товаропотоки імпорту 

непродовольчої продукції проходять через кілька прикордонних 

областей і це спонукає державну систему влади до реалізації 

необхідних у межах цих територій заходів, які б стимулювали 

імпортерів розпочати виробництво свої продукції на території 

нашої держави. Тут актуальними можуть бути заходи з реалізації 

пілотних інвестиційних проектів і програм функціонування та 

розвитку імпортозамінних виробництв, зокрема створення 

територій, на яких інвесторам будуть надаватися фінансово-

економічні стимули, зокрема завдяки інструментам 

інвестиційних пільг, державно-приватного партнерства, 

державного замовлення та бюджетного фінансування на 

конкурсних засадах. Так, у США вже тривалий час функціонують 

зони підприємництва, на території яких інвесторам пропонуються 

механізми відтермінування суми податків на перші 20,0 млн дол. 

США капітальних інвестицій, зарахування до 100,0 % 

операційних збитків протягом перших 15,0 років, отримання 

безвідсоткового кредиту на найм кваліфікованого персоналу на 

перші п’ять років, швидкого затвердження інвестиційних 

проектів і видачі рішень державними органами влади, пільгового 

отримання чи оренди землі й споруд; у країнах ЄС інвесторам у 

визначених урядом промислових зонах надаються податкові 
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пільги до 100,0 % на п’ять років при сумі інвестицій понад 

10,0 млн дол. США. 

В Україні досі не налагоджено достатніх масштабів 

загальнодержавного виробництва непродовольчої продукції, яка 

має високий споживчий попит у населення. Так, у 2016 р. за 

більшістю непродовольчих товарів вітчизняні виробники в 

західних регіонах України мали слабкі конкурентні позиції та 

були неспроможні достатньою мірою замінити імпортні аналоги. 

Частка продажу аудіо- та відеообладнання, телекомунікаційного 

устаткування, які вироблені не на території України, через 

торгову мережу підприємств західних регіонів України 

перевищила 96,0 %, комп’ютерів, периферійного устаткування, 

програмного забезпечення – 95,0 %, взуття – 94,0 %, автомобілів 

та автотоварів – 79,0 %, одягу та білизни з тканин – 77,0 %, 

побутових електротоварів та освітлювальних приладів – 76,0 %, 

парфумерно-косметичних товарів – 73,0 % (див. дод. В, 

табл. В.4). При тому, що у 2000-2005 рр. вітчизняні підприємства 

виготовляли та реалізували такі групи непродовольчих товарів у 

значно більших обсягах і частка їх у структурі роздрібного 

товарообороту торгової мережі підприємств була вищою 

порівняно з теперішнім значенням. Значною мірою це продукція 

кінцевого виробництва, для відновлення та налагодження якого 

існують передумови та потенціал на території України, зокрема в 

західних областях. 

Позитивно, що вітчизняним товаровиробникам вдається 

наразі утримувати міцні конкурентні позиції на внутрішньому 

ринку за такими групами непродовольчих товарів, як матеріали 

будівельні та залізні вироби (частка імпорту становить 34,7 %), 

бензин моторний (35,1 %), газ стиснений та скраплений для 

автомобілів (40,4 %), дизельне пальне (газойль) (43,2 %), товари 

фармацевтичні (44,6 %), товари медичні та ортопедичні (45,5 %), 

побутові засоби для миття, чищення та догляду (59,1 %). Хоча 

частка імпорту є меншою за середньодержавне значення (64,9 %), 

але залишається критичною, зважаючи на минулі обсяги 

реалізації вітчизняних товарів у роздрібних торговельних 

мережах. 

Окрім високої неспроможності вітчизняних виробників 
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насичувати внутрішній ринок товарами високого споживчого 

попиту, їм не вдається налагодити експортне постачання та 

перейти до реалізації політики експортоорієнтованого 

виробництва. У підсумку відбувається згортання обсягів 

експорту непродовольчих споживчих товарів та погіршення 

торговельного балансу. Так, упродовж 2012-2016 рр. у західних 

регіонах України обсяги експорту непродовольчих споживчих 

товарів щороку в середньому зменшувалися на 5,0 %, або близько 

160,0 млн дол. США. Найбільш інтенсивне зниження 

спостерігалося в Івано-Франківській (17,6 %) та Чернівецькій 

(9,4 %) областях, а в інших було майже рівнозначним, зокрема у 

Закарпатській області – 2,7 %, Волинській – 1,6 %, Львівській – 

0,1 %. Натомість обсяги імпорту непродовольчих споживчих 

товарів постійно зростали, що й призвело до погіршення 

торговельного балансу. 

За останнє п’ятиріччя на ринок непродовольчих споживчих 

товарів у західних регіонах України проникнення імпорту було 

інтенсивнішим, ніж експортування цієї групи товарів, 

виготовлених на території України, на зовнішні ринки. Найвищі 

значення відповідного коефіцієнта випередження імпорту над 

експортом у 2016 р. були у Волинській (2,27) та Івано-

Франківській (1,51) і суттєво нижчі у Чернівецькій (1,37), 

Львівській (1,35), Закарпатській (1,20) областях (див. дод. В, 

рис. В.1). 

Коефіцієнти випередження імпорту над експортом 

непродовольчих споживчих товарів практично у всіх західних 

регіонах України впродовж п’яти років постійно зростали. 

Досить високе зростання коефіцієнта в середньому за цей період 

спостерігалося у Волинській (0,43), Івано-Франківській (0,31) та 

Чернівецькій (0,26) і дещо нижче у Закарпатській (0,19) та 

Львівській (0,14) областях. Понад те, відповідний коефіцієнт у 

2016 р. за західними регіонами України перевищував 

середньодержавне значення на 0,14, зокрема у Волинській 

області – на 0,58, Чернівецькій – 0,17, Львівській – 0,02. 

Про погіршення торговельного балансу непродовольчих 

споживчих товарів у західних регіонах України засвідчили 

значення коефіцієнтів покриття експортом імпорту (див. дод. В, 
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рис. В.2). У середньому серед західних регіонів України 

упродовж 2012-2016 рр. за аналізованою групою товарів імпорт 

перевищував експорт від 5,6 % (2015 р.) до 38,4 % (2012 р.). При 

цьому критична ситуація склалася у Волинській та Львівській 

областях, де рівень перевищення становив понад 40,0 %. Ще 

більше погіршилася ситуація в І півріччі 2017 р., коли в більшості 

областей спостерігалося критичне перевищення імпорту над 

експортом, зокрема найбільше у Волинській (на 59,9 %) та 

Львівській (34,0 %) і дещо нижче в Івано-Франківській (21,2 %) 

та Чернівецькій (14,0 %) областях. 

Розглянуті тенденції, як-от: 1) утвердження значної частки 

непродовольчих споживчих товарів у загальному обсязі імпорту в 

міру посилення внутрішнього попиту; 2) високі темпи зростання 

імпорту непродовольчих споживчих товарів та збереження 

значної їх частки в структурі роздрібного товарообороту торгової 

мережі підприємств; 3) погіршення ефективності використання 

потенціалу виробництва непродовольчих товарів, які мають 

високий споживчий попит у населення; 4) згортання обсягів 

експорту непродовольчих споживчих товарів та погіршення 

торговельного балансу – зумовлені низкою чинників та 

особливостями, що сприяють посиленню імпортозалежності 

держави та її окремих територій на ринку непродовольчих товарів. 

Так, для західних регіонів виразною ознакою імпортозалежності є 

близьке територіальне розміщення до кордонів іноземних держав, 

що сприяє більш активному просуванню імпортних товарів 

передусім у прикордонні області нашої держави. 

У 2016 р. митними органами західних регіонів України 

оформлено імпортних товарів на суму 4,2 млрд дол. США. 

Найбільше оформлено імпортних товарів на Львівській митниці 

ДФС – на суму 2,2 млрд дол. США (5,6 %), що в декілька разів 

більше порівняно з іншими західними регіональними митницями. 

Так, Волинською митницею ДФС – на суму 778,0 млн дол. США 

(2,1 %), Закарпатською – 503,8 млн дол. США (1,4 %), Івано-

Франківською – 395,3 млн дол. США (1,2 %), Чернівецькою – 

278,9 млн дол. США (0,9 %) 120. 
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Негативно, що в західних регіонах транскордонний 

потенціал використовується недостатньою мірою й більше 

забезпечує зростання обсягів та покращання інтенсивності 

імпортних товаропотоків, ніж послаблення імпортозалежності 

вітчизняного внутрішнього ринку. На прикордонних територіях в 

Україні не існує оптово-роздрібних логістичних центрів, крупних 

торговельно-розважальних об’єктів, супер- та гіпермаркетів, в 

яких могла б успішно реалізовуватися вітчизняна продукція. Так, 

у Польщі (на митних пунктах Перемишль, Грубешів, Радимно) 

такі центри та об’єкти вже тривалий час функціонують і мають 

значний попит серед наших громадян. Більше того, у кожному 

прикордонному містечку чи селищі Польщі розміщено мережеві 

об’єкти роздрібної торгівлі (Biedronka, Lidl, Tesco), в яких 

реалізуються товари під власними торговими марками, які в 

Україні вже давно стали популярними брендами та мають 

високий імідж. 

Неефективно використовується й внутрішньовиробничий 

потенціал прикордонних територій України. У підсумку вже 

тривалий період відбувається спад обсягів промислового 

виробництва непродовольчих товарів. Так, останніми роками в 

більшості західних регіонів України обсяги реалізованої 

промислової продукції зменшилися. У 2015 р. найнижчі значення 

індексу промислової продукції спостерігалися у Закарпатській 

(0,80) та Івано-Франківській (0,89) областях, а в інших були 

порівняно рівнозначними, зокрема у Чернівецькій області – 0,98, 

Волинській – 0,99, Львівській – 0,99. У 2016 р. обсяги 

реалізованої промислової продукції продовжили зменшуватися – 

індекс промислової продукції в Івано-Франківській області 

становив 0,96, Чернівецькій – 0,97, Львівській – 0,99 121. 

Низка підприємств у західних регіонах України за останні 

роки в декілька разів зменшила обсяги виробництва 

непродовольчої продукції та на сьогодні є збитковою. До 

прикладу, у Волинській області – ПАТ «Луцький картонно-

руберойдовий комбінат», ПАТ «Луцьке авіапідприємство», 

ПАТ «Рожищерайагрохім», ПАТ «Ковельсільмаш», ПрАТ «СКФ 

Україна» та ін.; у Закарпатській – ПАТ «Закарпатполіметали», 
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ПрАТ «Перечинський ЛК», ПАТ «Ужгородський завод 

«Турбогаз», ТОВ «ЕНО-Меблі ЛТД», ТОВ «Великобичківська 

меблева фабрика» та ін.; в Івано-Франківській – ПАТ «Івано-

Франківське виробничо-торговельне швейне об’єднання 

«Галичина», ПАТ «Івано-Франківська харчо-смакова фабрика», 

ПАТ «Автоливамаш», ДП «63 котельно-зварювальний завод», 

ТОВ «Українська побутова техніка», ДКП «Електроавтотранс» та 

ін.; у Львівській – ПАТ НПК «Галичина», ПАТ «Львівський завод 

телеграфної апаратури», ПАТ «Жидачівський целюлозно-

паперовий комбінат», ПАТ «Дрогобицький долотний завод», 

ПАТ «Дрогобицький завод автомобільних кранів», 

ПрАТ «Львівський автомобільний завод», ПАТ «Полярон», 

ДП «Львівприлад», ДП «Львівський локомотиворемонтний завод» 

та ін.; у Чернівецькій – ПрАТ «Імпульс», ПАТ «Завод Індустрія», 

ПАТ «Цегельний завод № 1», ПАТ «Чернівцісільмаш», ПАТ 

«Кварц», ПАТ «Гравітон», ДП «Завод Електропобутприлад», ТОВ 

«Акцент ЛТД» та ін. 122. 

Втрата значного промислового потенціалу та неефективне 

використання виробничих потужностей у територіальних 

масштабах України має низку об’єктивних причин, зокрема: 

1) відсутність у достатніх обсягах та за привабливими цінами 

сировинних ресурсів (нафтопродуктів, газового конденсату, 

електроенергії, мінеральних продуктів); 2) продовжується 

залишатися нереалізованим технічний та технологічний 

потенціал енергозбереження; 3) зберігається критичний рівень 

зношеності виробничих фондів при мінімальних капітальних 

інвестиціях; 4) обмеженість можливостей інвестиційного прориву 

в забезпеченні модернізації виробничих активів та збереження 

інвестиційного ресурсного дисбалансу, який проявляється у 

домінуванні власних інвестиційних джерел фінансування 

капітальних видатків при високій закредитованості промислових 

товаровиробників. 

Не сприяють ефективній реалізації державної політики 

імпортозаміщення особливості ментальності, зокрема суспільне 
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переконання про вищу якість імпортних споживчих 

непродовольчих товарів (до прикладу, меблів, будівельних 

матеріалів, одягу, взуття тощо). Так, на ринку непродовольчих 

товарів західних регіонів України на 100 од. комп’ютерного 

устаткування припадає лише 1 од. вітчизняного виробництва, 

телекомунікаційного обладнання – 2, автотоварів – 8, побутового 

електрообладнання – 14 123. Очевидно, що така проблема 

сформувалася не нещодавно, а існує вже тривалий час. Вирішити 

її можливо завдяки підвищенню конкурентоспроможності 

вітчизняної продукції, що потребує часу та значних 

капіталовкладень внаслідок їх обмеженості. Така ментальність 

сформувалася не об’єктивно, а більше має суб’єктивний 

психологічний характер, що сформувався завдяки рекламі, 

відгукам чи іншим інформаційним повідомленням. Тому в 

державній політиці імпортозаміщення повинні бути закладені 

заходи, які передбачатимуть вироблення нового ставлення 

суспільства до вітчизняних товарів на базі національного 

патріотизму, соціальної відповідальності, історично утверджених 

традицій і правил. 

Наявність суперечливого інституційного базису, існування 

широкомасштабної корупції, істотні дисбаланси між цінами, 

якістю на товари в Україні та ЄС (чи інших розвинених країнах), 

загострення економічної кризи стимулюють високу інтенсивність 

тіньових (контрабандних) потоків непродовольчих споживчих 

товарів через кордон, формують базис для налагодження 

потужних організованих злочинних угруповань і стають 

передумовами для відходу суб’єктів господарювання на 

внутрішньому ринку України у тіньовий сектор. Так, завдяки 

схемам «човникової торгівлі» на прикордонних територіях 

західних областей України функціонують роздрібні торговельні 

мережі, які реалізують на внутрішньому споживчому ринку 

непродовольчі товари за істотно заниженими цінами. У межах 

цільових операцій «Рубіж-2016», «Акциз-2016» податковою 

міліцією Головного управління ДФС у Львівській області 

виявлено торговельну мережу, яка через інтернет-магазини та 

поштових операторів реалізовувала споживчі непродовольчі 
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товари (в основному побутові засоби для миття, чищення та 

догляду) та на торговельних складах якої перебували значні 

обсяги контрабанди 124. Такі торговельні мережі діють у багатьох 

прикордонних населених пунктах західних областей України та 

вже розвинули розгалужені мережі збуту товарів. Часто вони 

функціонують на внутрішньому ринку під брендами «Хімія з 

Німеччини», «Одяг з Європи», «Техніка з Європи», «Європейське 

взуття», «Європейські будівельні матеріали» тощо. 

Високу мотивацію для контрабандних потоків 

непродовольчих товарів створюють дисбаланси між цінами на 

товари в Україні та низці сусідніх європейських країн, зокрема на 

будівельні матеріали, побутові електротовари, аудіо- та 

відеообладнання, одяг, взуття, побутову хімію тощо. Результати 

дослідження показали, що одяг, взуття та інші головні 

непродовольчі споживчі товари в Польщі є дешевшими, ніж в 

Україні, на 10,0-30,0 %, а з врахуванням повернення польського 

VAT (ПДВ) – Tax Free, додатково ще на 23,0 % 125. 

Чинником, що підтримує тіньові потоки, є наявність проявів 

корупції на митниці. У І півріччі 2017 р. на Львівській митниці 

зафіксовано понад 3,5 тис. випадків порушень правил 

розмитнення непродовольчих товарів на суму близько 80,0 млн 

грн. Але митними органами західних областей України 

виявляється лише близько 5,0 % контрабанди імпортних 

непродовольчих товарів 126. 

Потрібно наголосити на тому, що подолання та 

недопущення спекулятивно-тіньових оборудок при розмитненні 

імпорту потребує реалізації широкомасштабних заходів, які 

стосуватимуться: 1) автоматизації процесів митного контролю та 

митного оформлення; 2) інформаційної інтеграції митних і 

податкових баз даних; 3) розвитку митного пост-аудиту в міру 
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посилення взаємодії між органами ДФС та іншими державними 

органами; 4) інформаційного обміну між митними органами 

України та країн ЄС. 

Завдяки сформованій значній частці іноземного капіталу в 

структурі активів діяльність торговельних мереж на 

внутрішньому ринку головним чином орієнтована лише на 

розвиток партнерських відносин з іноземними 

товаровиробниками та, відповідно, посилюється їх залежність від 

просування і збуту імпортних товарів. Така ситуація виникла на 

всій території України, де більшість торговельних мереж 

(гіпермаркетів, торговельно-розважальних центрів) є об’єктами 

іноземного інвестування. Зокрема, у найбільшому в Західній 

Україні торговельно-розважальному центрі «Victoria Gardens» 

(м. Львів) вітчизні непродовольчі товари можна придбати не 

більше ніж у 20,0 % магазинів. Аналогічно й в інших 

торговельно-розважальних центрах, зокрема у «King Cross 

Leopolis» (м. Львів), «ПортCity» (м. Луцьк), понад 85,0 % 

магазинів з асортиментом переважно непродовольчих товарів 

пропонують товари невітчизняного виробництва 127. 

Варто зазначити, що в Україні досі зберігається сировинно-

індустріальна низькотехнологічна структура економіки – чинник 

тривалої рецесії та деформації реального сектору економіки, 

поглиблення інноваційно-технологічної відсталості, звуження 

внутрішньовиробничого потенціалу технологічного розвитку. 

Свідченням таких тенденцій є відсутність масштабних проектів із 

нарощування виробничих потужностей конкурентоспроможної 

високотехнологічної та інноваційної вітчизняної продукції. Так, у 

західних регіонах України не реалізовуються масштабні проекти 

з виробництва високотехнологічних видів продукції 

(комп’ютерної техніки, електроніки та телекомунікацій, 

електричних машин тощо), які змогли б успішно замінити 

імпортні аналоги.  

Втім, зберігаються можливості для створення технологічних 

конкурентних переваг у низці сфер економіки й для цього 

наявний інтелектуальний (найбільша кількість вищих навчальних 
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 ТРЦ «King Cross Leopolis». URL : http://www.kingcross.com.ua; ТРЦ «Victoria Gardens». URL : 

http://victoriagardens.com.ua; ТРЦ «ПортCity». URL : http://lutsk.portcity.com.ua. 
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закладів, інших закладів освіти), природно-ресурсний та 

економічний потенціал. 

Потужним чинником-дестимулятором розвитку та 

посилення дисбалансів функціонування внутрішнього 

споживчого ринку залишається слаборозвинена та все ще не 

сформована інноваційно-технологічна інфраструктура бізнесу. 

Результати проведеного Українською асоціацією бізнес-

інкубаторів та інноваційних центрів моніторингу діяльності 

бізнес-інкубаторів показали, що в Україні реально функціонують 

лише 9 бізнес-інкубаторів, з яких два розташовані у Львівський 

та Івано-Франківській областях. У підсумку інноваційна 

активність промислових виробників у західних регіонах України 

залишалася низькою, про що свідчать такі показники: 

наукомісткість ВРП – до 1,0 %, частка продукції 

високотехнологічних галузей у ВРП – 6,0-8,0 %, частка 

високотехнологічної продукції в обсязі експорту товарів – 5,0-

7,0 %, середня зношеність основних засобів реального сектору 

економіки – 70,0-80,0 % 128. 

Наразі в державній управлінській системі відсутні достатні 

стимули для розвитку промислових потужностей вітчизняного 

виробництва імпортозамінної продукції. В Україні, зокрема в 

західних регіонах, середовища створення і впровадження 

інновацій, венчурних фірм, малих науково-дослідних і 

конструкторських структур практично не сформовано. Також 

малоефективним є сприяння органами державної влади 

створенню і підтримці діяльності технопарків, міжгалузевих і 

міжсекторальних інноваційних кластерів, технологічних центрів, 

центрів стратегічних послуг і трансферу технологій, мереж з 

підтримки бізнесу інновацій. 

Промоція та інформаційна підтримка місцевого виробництва 

здійснюється недостатньою мірою, органами державної влади не 

ведеться діяльність з пошуку, планування і часткової чи повної 

передпроектної підготовки потенційних маркетингових проектів 

із розвитку ринку місцевих непродовольчих споживчих товарів, 

немає інтернет-порталів, де можна було б розміщувати такого 

                                                           
128

 Про схвалення Стратегії розвитку високотехнологічних галузей до 2025 року та затвердження плану заходів 

щодо її реалізації : проект розпорядження Кабінету Міністрів України. URL : http://www.me.gov.ua. 
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роду інформацію, не здійснюється поширення пропозицій 

місцевих непродовольчих товарів у спеціалізованих виданнях. 

З огляду на визначені проблеми та перешкоди, реалізація 

державної політики імпортозаміщення на ринку непродовольчих 

споживчих товарів повинна відбуватися за фінансово-

економічним, інфраструктурним та інституційно-організаційним 

напрямами, за якими формується і реалізується набір відповідних 

інструментів та заходів (рис. 4.10). 

Пріоритетне значення належить фінансово-економічному 

напряму реалізації державної політики імпортозаміщення на 

ринку непродовольчих товарів, де застосовується інституційно-

фінансовий та інституційно-проектний інструментарій.  

Так, завдяки інструменту інституційно-фінансової 

підтримки можна домогтися збільшення обсягів інвестицій у 

проекти створення нових підприємств та промислових 

потужностей вітчизняного виробництва споживчих 

непродовольчих товарів, розбудови мережі торговельних об’єктів 

з продажу та представлення таких товарів шляхом формування 

бюджетних і позабюджетних інвестиційних фондів, 

удосконалення інвестиційного клімату та покращання державних 

гарантій, створення стимулів та впровадження механізмів 

інвестування коштів населення, забезпечення підтримки розвитку 

альтернативних схем фінансування, покращання організації 

допомоги при співпраці з міжнародними фондами. 

Для посилення інноваційної складової конкуренто-

спроможності вітчизняних непродовольчих споживчих товарів 

доцільно використовувати інституційно-проектний інструмент. 

Його заходи спрямовані на організацію співробітництва між 

органами державного управління (місцевого самоврядування), 

виробничими інноваційними підприємствами, науково-

дослідними та навчальними організаціями, суб’єктами 

допоміжної інфраструктури інвестиційно-інноваційної діяльності 

задля перетворення вітчизняних суб’єктів господарювання на 

конкурентоспроможні комплекси динамічного інноваційного 

розвитку. 
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Рис. 4.10. Напрями реалізації та інструменти державної політики 

імпортозаміщення на ринку непродовольчих споживчих товарів 
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У контексті забезпечення інфраструктурного розвитку 

реального сектору економіки, спеціалізованого на виробництві 

непродовольчих товарів, реалізація державної політики 

імпортозаміщення в аналізованій групі товарів повинна 

передбачати застосування інструмента економічної інтеграції та 

партнерства. У підсумку варто очікувати вдосконалення системи 

планування, створення і збільшення масштабів діяльності 

виробничо-торговельних кластерів, зорієнтованих на вітчизняне 

виробництво і збут промислової продукції кінцевого споживання. 

Водночас активізація програм підтримки продукції 

вітчизняного, зокрема місцевого, виробництва вимагає 

використання маркетингово-інформаційного інструмента, 

практичне значення якого полягає в розвитку, популяризації та 

просуванні вітчизняних імпортозамінних непродовольчих 

товарів, покращанні параметрів інформаційного регіонального 

простору та комунікацій між населенням і місцевими 

виробниками імпортозамінної продукції. 

Органам виконавчої влади під час реалізації державної 

політики імпортозаміщення необхідно проявити інституційно-

організаційні управлінські навички. Зокрема, для скорочення 

тіньових і контрабандних потоків через кордон, зменшення 

обсягів «човникової торгівлі», посилення інформаційно-

комунікаційних взаємовідносин з іноземними митними 

інституціями, поглиблення виробничо-торговельних 

інтеграційних процесів між прикордонними регіонами сусідніх 

держав варто використовувати організаційно-транскордонний 

інструмент. Заходи цього інструмента передбачають формування 

на прикордонних територіях України інституційного середовища 

конкуренції та високої ефективності митного контролю 

проходження на внутрішній ринок продукції імпорту. 

Враховуючи пріоритетну роль сфери торгівлі в протидії 

імпортозалежності, актуально використовувати інструмент 

міжгалузевого співробітництва. Таке співробітництво охоплює 

питання раціонального і комплексного локального розміщення 

об’єктів продажу вітчизняних непродовольчих товарів, 

удосконалення структури їх видів і форматів, формування 

необхідних елементів інституціонального середовища торгівлі та 
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достатніх економічних стимулів для підсилення функціональних 

підсистем торгівлі (фінанси, інвестиції, інновації, інтелектуально-

кадрове забезпечення). 

Успіх реалізації державної політики імпортозаміщення, 

зокрема на ринку непродовольчих товарів, залежить від 

раціонального розподілу завдань серед органів державної влади 

різних інституційних рівнів. Так, Міністерство економічного 

розвитку і торгівлі України повинно взяти на себе обов’язки 

стосовно: 1) розроблення інтерактивних інвестиційних карт з 

потенційним розміщенням промислових об’єктів та забезпечення 

їх представлення через віртуально-комунікаційні інвестиційні 

інтернет-майданчики на зразок «UA MAP», «M1GIS», «UID» 

тощо 129; 2) запровадження програми фінансової підтримки 

(надання бюджетних субсидій на конкурсній та конкурентній 

основі, державних гарантій за кредитними запозиченнями), а 

також державно-приватного партнерства при реалізації 

кластерних проектів; 3) розроблення нормативно-методичного 

забезпечення створення і функціонування майданчиків 

співробітництва представників освіти, науки та бізнесу в цілях 

активізації їх спільної науково-дослідної та інноваційної 

діяльності. 

Заходи забезпечення організаційної підтримки створення 

кластерів, включаючи ініціювання перед органами влади 

завдання розробки стратегії розвитку та нарощування 

конкурентних переваг кластерів, формування належної 

методичної, інформаційно-консультаційної та інтелектуально-

кадрової підтримки кластерних ініціатив, доцільно реалізувати 

Міністерству регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ 

України. 

Спільною повинна бути робота Міністерства закордонних 

справ України та Державної фіскальної служби України стосовно 

забезпечення співпраці та обміну інформацією з митними 

органами іноземних держав у рамках взаємної адміністративної 

допомоги, а також взаємодії центральних підрозділів митного 

                                                           
129

 Інформаційний веб-ресурс «UA MAP». URL : http://www.uamap.org. ua/map; Геоінформаційні системи 

«MagniticOne». URL : http://magneticonegis. com/m1gis-interaktivna-karta-investitsijnoyi-privablivosti; Віртуально-

комунікаційний майданчик «Ukraine investment dialog». URL: http://uid-2015.com/uk. 



 

364 

управління з територіальними підрозділами податкового та 

митного аудиту з метою боротьби з контрабандою та митними 

правопорушеннями, де особлива увага звертатиметься на групу 

непродовольчих споживчих товарів. Такі державні інституції 

мають ініціювати створення торговельно-логістичних центрів 

розвитку транскордонної торгівлі на прикордонних територіях 

України для покращання їх забезпеченості об’єктами роздрібної 

торгівлі, легалізації частини контрабандних потоків, зменшення 

кількості реалізаторів контрабандної продукції, створення умов 

для презентації та реалізації вітчизняних товарів з високою 

часткою доданої вартості. 

Варто зазначити, що ефективність низки заходів 

імпортозаміщення є вищою за умови їх розроблення і реалізації 

на регіональному інституційному рівні. Тому поряд з 

центральними органами державної влади частину відповідних 

заходів доцільно реалізувати обласним державним 

адміністраціям та органам місцевого самоврядування. Йдеться 

про: 1) розроблення та реалізацію програми пропагування і 

популяризації товарів місцевого виробництва, надання 

інформаційно-консультаційної допомоги суб’єктам господа-

рювання при формуванні брендів місцевого виробництва, 

зосередившись на конкурентних перевагах товаровиробників, 

споживчих цінностях та потребах населення, особливостях 

територіально-функціональної організації ринку; 2) забезпечення 

планування і розбудови просторово-видової мережі об’єктів 

торгівлі, спрямованої на продаж вітчизняних промислових 

товарів, особливо з високою доданою вартістю, а також 

створення інституційно-організаційних засад співробітництва 

суб’єктів торгівлі з виробниками промислової продукції; 

3) формування економічних стимулів інвестиційно-інноваційної 

співпраці освітніх на науково-дослідних структур зі суб’єктами 

реального сектору економіки з метою зміцнення конкуренто-

спроможності продукції місцевого виробництва. 
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РОЗДІЛ 5 

ІНСТИТУЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ІННОВАЦІЙНОЇ КОМПОНЕНТИ КОНКУРЕНТОСПРО-

МОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 

5.1 Стратегічні пріоритети та напрями реалізації 

інституційних механізмів забезпечення інноваційної 

компоненти конкурентоспроможності економіки 

 

Останнє десятиліття ХХ і початок ХХІ століття України 

ознаменувалися широкомасштабними інституційними 

трансформаціями, які призвели до демонтування командно-

адміністративної системи управління та формування ринкових 

відносин в країні. З огляду на незавершеність процесу 

реформування національної економіки в Україні та низьку 

ефективність традиційних чинників зростання набуває 

актуальності побудова нової моделі розвитку, заснованої на 

високотехнологічних, наукоємних та енергоефективних 

виробництвах, глибокій інтеграції науково-дослідної та 

виробничої сфери з метою активізації інноваційної діяльності як 

найбільш ефективного способу підвищення конкурентоспро-

можності національної економіки та важливої умови посилення 

економічної безпеки держави.  

За роки незалежності України декларування урядом 

структурно-інноваційної моделі розвитку не було підтверджено 

активними стимулюючими заходами, а повноцінна система 

забезпечення інноваційної безпеки залишилась так і 

несформованою. Перешкоди створення сприятливих умов для 

зміцнення інноваційної безпеки України необхідно визнати 

системними через відсутність достатньої уваги як з боку 

центральних, так і регіональних органів влади, недосконалість 

державної інноваційної політики, що створює загрозу подальшому 

функціонуванню інноваційної сфери. Водночас, фрагментарність 

державної інноваційної політики, неузгодженість інструментів 

підтримки інноваційної діяльності підприємств, постійне 

обмежене фінансування не формує передумов для створення 

технологічних конкурентних переваг національної економіки. 
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Свідченням цього є погіршення динаміки інноваційної 

діяльності, згортання реалізації інноваційно-інвестиційних 

проектів, зниження частки високотехнологічного експорту, 

значна втрата інтелектуального капіталу та ін. Ситуація багато у 

чому ускладнюється веденням військових дій на сході України та 

анексією АР Крим. Воєнна загроза, макроекономічна 

нестабільність, різке скорочення платоспроможного попиту 

населення та корпоративного сектору є чинниками, які підсилили 

зниження рівня інвестиційно-інноваційного забезпечення 

економічної безпеки держави. 

Проте навіть в умовах зовнішньої агресії та значного 

соціально-економічної спаду в Україні зберігається науково-

технологічний, інноваційний та інтелектуальний потенціал для 

формування інноваційно-орієнтованої моделі економічного 

розвитку. Водночас результати проведених досліджень свідчать 

про послідовне зниження рівня інноваційної безпеки України. 

Таким чином, вплив сучасних політико-економічних процесів на 

умови функціонування вітчизняної економіки, а також 

недостатньо ефективне державне управління інноваційною 

безпекою зумовлює гостру необхідність реформування системи 

забезпечення інноваційної безпеки держави в цілях найшвидшого 

посткризового відновлення національної економіки. 

Ефективна державна політика в будь-якій сфері, зокрема у 

інноваційній діяльності, має бути стратегічно вивіреною, 

плановою і довгостроковою. Для цього необхідно обґрунтувати її 

стратегічні пріоритети. Але вони своєю чергою мають бути 

зорієнтованими на формування цілісної системи державної 

політики. Інноваційна безпека як множина взаємопов’язаних 

елементів характеризується власною структурою, складністю, 

великою кількістю синергетичних зв’язків між елементами і 

підсистемами, неперервним динамічним характером розвитку, 

стохастичним впливом факторів внутрішнього та зовнішнього 

середовища. 

З позицій системного підходу систему управління 

забезпеченням інноваційної безпеки держави потрібно 

розглядати як комплексну сукупність мети, цілей, завдань, 

функцій, механізмів та інструментів нормативно-правового, 
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організаційно-економічного, інформаційно-аналітичного та 

соціально-психологічного характеру, яка спрямована на 

виявлення, попередження й локалізацію загроз інноваційного 

розвитку держави, а також підвищення рівня дієвості важливих 

інститутів системи інноваційної безпеки, у т.ч. суб’єктів 

інноваційної діяльності, законодавчо інституціалізованим у 

інноваційній сфері (формальні інститути) (рис. 5.1). Зазначимо, 

що при формуванні системи управління забезпеченням 

інноваційної безпеки держави слід врахувати і вплив 

неформальних інститутів, які в більшості випадків чинять 

деструктивну дію на розвиток інноваційної сфери. Насамперед це 

стосується ментальних стереотипів поведінки суб’єктів 

господарювання, ділової активності населення, непопулярності 

інтелектуально-інноваційної діяльності, несхильності до ризику 

та навичок підприємницької, в т.ч. інноваційної діяльності. 

Варто зазначити, що метою системи державної політики 

управління забезпеченням інноваційної безпеки можна вважати 

структурну трансформацію національної економіки, розвиток та 

покращення можливостей системи інноваційного забезпечення в 

контексті зміцнення економічної безпеки держави. Йде мова 

передусім про створення дієвої (з конкретними кількісно-

якісними результатами) державної політики розвитку 

інноваційної діяльності та використання її результатів у 

соціально-економічній сфері, включно з організаційною роботою 

щодо створення діючих елементів інноваційної інфраструктури 

та «площадок» співпраці науково-дослідної сфери, підприємств, 

інноваційних фірм та інвесторів. 

При цьому, система інноваційного забезпечення економічної 

безпеки держави являє собою сукупність механізмів, інститутів, 

стимулів та чинників до впровадження та комерціалізації 

інновацій в діяльності вітчизняних підприємств, систему захисту 

інтелектуальної власності, інституційну інфраструктуру 

інтеграції науково-дослідної та інноваційної діяльності, а також 

інтелектуально-кадрове, ресурсне та венчурне фінансово-

інвестиційне забезпечення інноваційної діяльності суб’єктів 

реального сектору економіки. 
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Рис. 5.1. Елементи державної політики забезпечення інноваційної 

безпеки України 

Об’єкти: 
- функціонування інноваційної сфери; 

- процес розвитку інноваційної діяльності; 

- економічні інтереси суб’єктів інноваційної діяльності та держави у сфері інноваційного забезпечення 

розвитку національного господарства; 

- рівень використання і комерціалізації результатів наукових досліджень та розробок 

 

Генеральна мета: 

формування інституційного середовища забезпечення іннноваційної безпеки держави 

Cуб’єктно-інституційне регулювання 

Функції: 
- генерування; 

- моніторингу та стимулювання; 

- комерціалізації; 

- впровадження; 

- інтеграції; 

- убезпечення інноваційного циклу 

 

 

 

Суб’єкти: 
- державні, регіональні, місцеві органи влади; 

- недержавні інституції підтримки і стимулювання 

розвитку інноваційної діяльності; 

- інноваційні підприємства; 

- наукові, освітні інституції; 

- домогосподарства і окремі фізичні особи 

 

 

Механізми реалізації та інструменти 

забезпечення в їх межах: 
- інституційно-правові; 

- інституційно-економічні; 

- інституційно-організаційні 

 

Стратегічні цілі: 
• формування інноваційного забезпечення процесів 

модернізації техніко-технологічної бази реального 

сектору економіки; 

• формування інституційного середовища 

активізації та забезпечення ефективності 

інноваційної діяльності в державі; 

• підвищення інноваційного складника 

конкурентоспроможності вітчизняних суб’єктів 

господарювання; 

• становлення, розвиток і забезпечення ефективного 

функціонування ринку інвестиційно-інноваційної 

діяльності інтелектуальної власності, 

комерціалізації технологій; 

• системне посилення інвестиційного забезпечення 

інноваційної діяльності та впровадження її результатів; 

• розвиток науково-технологічного та виробничого 

співробітництва України з країнами ЄС 

Операційні цілі: 
• підвищення кількості інноваційно активних 

підприємств; 

• збільшення частки реалізованої інноваційної 

продукції у загальному обсязі промисловості; 

• активізація впровадження нових технологічних 

процесів та освоєння виробництва інноваційних 

видів продукції; 

• розвиток організаційно-економічних елементів 

інноваційної інфраструктури; 

• збільшення частки високотехнологічного 

експорту; 

• підвищення рівня комерціалізації результатів 

науково-технологічної та інноваційної діяльності; 

• збільшення обсягу залучених інвестиційних 

ресурсів в інноваційні процеси; 

• створення та розвиток замкнених циклів 

виробництва продукції вищих технологічних 
укладів  
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При обґрунтуванні стратегічних цілей державної політики в 

аналізованій сфері необхідно врахувати пріоритетні шляхи 

протидії сучасним найбільш критичним недолікам та загрозам 

економічній ситуації в Україні, у т. ч. обумовлених недоліками 

інноваційного забезпечення. 

Критично важливим для України є формування 

інноваційного забезпечення процесів модернізації техніко-

технологічної бази реального сектору економіки на основі 

розбудови його інноваційного, науково-технологічного та 

енергоефективного потенціалу, що дозволить посилити 

інноваційну, а через неї економічну безпеку держави. Протягом 

усього періоду незалежності в Україні зберігається неефективна 

структура економіки з високою ресурсо- та енергоємністю 

виробництва, надмірним екстенсивним розвитком добувної 

промисловості, техніко-технологічною відсталістю 

агропромислового сектору, низьким рівнем інноваційного 

виробництва, відставанням розвитку інфраструктури, 

використанням дешевої низькокваліфікованої праці 130. Така 

модель засвідчує свою недосконалість та вичерпність традиційних 

чинників економічного розвитку. Це довела й сучасна економічна 

криза, що поглибила кризові явища і призводить до подальшого 

нарощування технологічного відставання від розвинутих країн. 

Наголосимо, що декларування урядом України інноваційної 

моделі розвитку впродовж незалежності так і не було 

підтверджено системними заходами довгострокового характеру. З 

огляду на посилення кризових процесів у вітчизняній інноваційній 

сфері виникає гостра необхідність формування інституційного 

середовища активізації та забезпечення ефективності інноваційної 

діяльності в державі шляхом розроблення механізмів фінансового, 

організаційного, інституційно-правового стимулювання розробки 

та комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності (ОІВ) з 

метою подолання інерційності інноваційної діяльності, а також 

системи преференцій для заохочення суб’єктів господарювання до 

використання у виробництві новітніх досягнень вітчизняної 

наукової сфери. 
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 Структурні перетворення в Україні: передумови модернізації економіки : аналіт. доп. / А. П. Павлюк, 
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Наступна стратегічна ціль стосується підвищення 

інноваційного складника конкурентоспроможності вітчизняних 

суб’єктів господарювання. В Україні досі несформовані нові 

драйвери інноваційного розвитку, зорієнтовані на розвиток 

галузей 5-го та 6-го технологічних укладів (біотехнології, 

нанотехнології, аерокосмічна промисловість, молекулярна 

електроніка, програмне забезпечення і засоби імітації та ін.). 

Водночас розвиток агропромислового комплексу та ІТ-сфери не 

вирішує проблеми зайнятості, ефективного використання 

ресурсів, забезпечення конкурентоспроможності національної 

економіки в умовах переходу світової економіки на нові 

технологічні досягнення 131.  

Важливим кроком має стати залучення фінансових ресурсів 

для інвестування саме у перспективні інноваційні та наукоємні 

розробки, а не в традиційні галузі економіки. Внаслідок зниження 

рівня інвестиційної привабливості України у 2014-2016 рр. (2,5-

2,7 бали проти 5 можливих) та збереження численних 

інституційних перешкод (корупційної складової в органах 

державної влади, адміністративного тиску на бізнес, значного 

податкового навантаження, незахищеності прав інвесторів та ін.) 

спостерігається активне згортання реалізації інвестиційних 

проектів в інноваційній сфері. Натомість основним джерелом 

фінансування інноваційної діяльності реального сектору 

економіки залишаються власні кошти підприємств, які є вкрай 

обмеженими через їх низький рівень операційного прибутку. 

Можливості використання коштів Державного бюджету для 

фінансування науково-технологічної та інноваційної діяльності є 

також обмеженими через значні розміри бюджетного дефіциту. 

Тому пріоритетним механізмом надання підтримки інноваційної 

діяльності є венчурне фінансування.  

Іншим важливим стратегічним напрямом є становлення, 

забезпечення ефективного функціонування ринку інвестиційно-

інноваційної діяльності інтелектуальної власності, комерціалізації 

технологій. Доводиться констатувати про зниження пропозиції на 

внутрішньому ринку інноваційної продукції у більшості галузей 
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та видів економічної діяльності та подальше скорочення 

інноваційних програм та проектів у реальному секторі вітчизняної 

економіки, що об’єктивно негативно позначається на 

конкурентоспроможності продукції вітчизняного виробництва й 

обмежує потенціал вирівнювання подвійного структурного 

дисбалансу внутрішнього ринку: перший стосується низької 

частки середньо- та високотехнологічної продукції, другий – 

критичної імпортозалежності з мінімально низькою часткою 

внутрішнього виробництва продукції та послуг 132. 

Розвиток науково-технологічного та виробничого 

співробітництва, зокрема з країнами ЄС, є одним із стратегічно 

важливих напрямів підвищення конкурентоспроможності 

національної економіки та забезпечення економічної безпеки 

держави. У цьому контексті для України важливо забезпечити 

умови для залучення довгострокових інвестицій у 

високотехнологічні виробництва (ВПК, ракетно-космічна, 

авіаційна, енергетична, хіміко-фармацевтична промисловість та 

ін.), а також ефективне використання європейського досвіду 

управління інноваційним потенціалом, що сприятиме 

переорієнтації національного виробництва на внутрішній ринок 

та ринки європейських країн, тим самим компенсуючи втрати 

України після звуження співробітництва з РФ. Зауважимо, що 

важливою подією стало підписання 20 березня 2015 р. Угоди про 

участь України у Рамковій програмі ЄС досліджень та інновацій 

«Горизонт 2020», що забезпечить доступ вітчизняних суб’єктів 

господарювання до фінансової допомоги у розбудові інноваційно 

орієнтованої економіки.  

Реалізація стратегічних цілей державної політики 

забезпечення інноваційної безпеки здійснюється у рамках 

операційних цілей та завдань, які визначаються виходячи з 

наявного стану, потреб і можливостей науково-технологічного та 

інноваційного потенціалу національної економіки. При цьому 

ключова роль у посиленні комунікації та взаємодії влади, бізнесу 

та науки належить саме державі, як суб’єкту здійснення 

структурних зрушень в економіці, який має використовувати 
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системні механізми та інструменти державного впливу, що 

відповідають обраному стратегічному курсу. 

Зауважимо, що досягнення стратегічних пріоритетів 

реформування системи інституційно-економічного забезпечення 

інноваційної безпеки держави в значній мірі визначається 

використовуваними для цього функціями. Серед них – функція 

генерування, що передбачає створення нових продуктивних ідей 

суб’єктами інноваційної діяльності в умовах сформованого 

інституційного середовища.  

З домінуванням ролі держави в управлінні інноваційною 

безпекою на перший план виходить така важлива функція 

системи управління, як моніторинг на різних рівнях ієрархії 

управління (макро-, мезо-, мікро-), що передбачає оцінювання 

стану розвитку інноваційної діяльності, маркетингові та 

кон’юктурні дослідження сучасних тенденцій розвитку 

внутрішнього та зовнішнього ринку інноваційної діяльності та 

високих технологій, сучасних потреб внутрішнього ринку в 

імпортних технологіях, які не виробляють в Україні та є 

необхідними для виробництва стратегічно важливої продукції, 

зокрема аерокосмічної та військової техніки, озброєння.  

Функція комерціалізації актуалізує створення ринку 

інноваційної продукції, на якому буде забезпечено зниження 

трансакційних витрат на пошук інформації про інноваційні 

розробки, належний рівень захисту інтелектуальної власності. 

Реалізація функції впровадження забезпечить підвищення рівня 

використання результатів наукових досліджень та розробок, а 

також випуск на ринок конкурентоспроможних товарів і послуг.  

Додамо, що механізм зміцнення інноваційної безпеки 

держави відображає таку системну закономірність, як інтеграція, 

яка виявляється у розвитку співробітництва між бізнесом, наукою 

та державою. Світова практика свідчить, що заснування 

організаційних елементів інноваційної інфраструктури 

(технопарків, технополісів, індустріальних парків, центрів 

трансферу технологій та ін.) часто відбувається у рамках 

державно-приватного партнерства, а також за участі науково-

дослідних інститутів, які відіграють роль сполучної ланки між 

виробництвом, державним управлінням та наукою.  
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Зважаючи на те, що в Україні у багатьох випадках створення 

інноваційної продукції переривається на початкових стадіях 

інноваційного циклу і не доводиться до серійного виробництва, 

надзвичайно важливою функцією системи забезпечення 

інноваційної безпеки держави має стати убезпечення 

інноваційного циклу всього інноваційного ланцюга від розвитку 

фундаментальної наукової ідеї до виробництва та дистрибуції 

готової продукції, а також створення та розвитку замкнених 

циклів виробництва високотехнологічної продукції. 

Зазначимо, що оцінювання ефективності реформування 

системи забезпечення інноваційної безпеки держави стосується її 

економічного, соціального та екологічного ефекту.  

Для національного господарства активізація розвитку 

інноваційної сфери сприятиме досягненню економічного ефекту 

через пришвидшення темпів модернізації реального сектора, в 

т. ч. ВПК, техніко-технологічне переоснащення виробничої бази, 

розширення місткості внутрішнього ринку, зростання величини 

активів та капіталізації національної економіки, розвиток 

добросовісної конкуренції, а також інституціалізації перешкод 

тінізації економіки, збільшення обсягів ВНП, надходжень до 

бюджетів усіх рівнів, посилення конкурентоспроможності і 

підвищення економічної ефективності господарства, покращення 

участі та місця держави у системі міжнародного поділу праці. 

Можемо констатувати, що в умовах високого рівня 

соціального напруження в Україні досягнення соціального 

критерію ефективності реалізації стратегії реформування системи 

забезпечення інноваційної безпеки є необхідною передумовою 

розвитку інтелектуального і креативного капіталу суспільства, 

зростання наукового та освітнього потенціалу країни, підвищення 

реального рівня доходів населення та його купівельної 

спроможності, вирівнювання соціальних диспропорцій, 

формування платоспроможного попиту на інноваційну 

продукцію внутрішнього виробництва, а також розвитку 

вітчизняного ринку науково-технологічної та інноваційної 

продукції. 

В умовах енергетичної кризи в Україні у 2014-2016 рр. 

досягнення екологічного критерію є одним із ключових завдань 
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посилення інноваційної безпеки держави шляхом зниження 

ресурсо- та енергомісткості виробництва, впровадження 

енергозберігаючих та енергоефективних технологій, розвитку 

альтернативної енергетики, збільшення частки впровадження 

маловідходних та екологічно чистих технологій, забезпечення 

утилізації небезпечних відходів виробництва та формування 

екологічної культури суспільства. 

Відтак, концепція державної політики забезпечення 

інноваційної безпеки держави повинна орієнтуватися на 

забезпечення належних інституційних трансформацій та дієвих 

економічних стимулів об’єднання всіх учасників інноваційного 

процесу – від генерування знань до реалізації інноваційної 

продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках. Йдеться не 

лише про підвищення ефективності функціонування державних і 

недержавних інституцій підтримки і стимулювання розвитку 

інноваційної діяльності, але і формування інституційного 

середовища стимулювання інтеграції науково-дослідної та 

виробничої сфери, що передбачає створення відповідних «правил 

гри» та зниження трансакційних витрат на пошук інформації про 

інноваційні розробки, партнерів з комерціалізації технологій і 

винаходів (рис. 5.2).  

З огляду на визначені проблеми та пріоритети, 

стратегічними орієнтирами політики покращення реалізації 

інституційних механізмів інноваційної безпеки держави мають 

стати наведені нижче. 

По-перше, це удосконалення інституційно-організаційного 

забезпечення інноваційної діяльності шляхом чіткого визначення 

завдань, відповідальності та повноважень органів державного 

управління щодо інноваційного розвитку економіки на всіх 

рівнях системи управління. Так, необхідно першочергового 

створити єдину державну інституцію управління розвитком 

інноваційної сфери, яка покликана координувати дії всіх органів 

виконавчої влади щодо здійснення державної інноваційної 

політики, а також підвищити ресурсно-функціональну 

спроможність органів місцевого самоврядування щодо зміцнення 

інноваційної безпеки. 
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Рис. 5.2. Напрями реалізації інституційних механізмів забезпечення 

інноваційної безпеки держави 

НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМІВ 

реформування системи 

інституційно-економічного 

забезпечення інноваційної 

безпеки 

удосконалення інституційно-

правового забезпечення 

інноваційної безпеки 

формування інституційної 

інфраструктури інтеграції 

науково-дослідної та 

інноваційної діяльності 

Інституційно-економічні: 

 

 удосконалення 

механізму бюджетного 

стимулювання 

інноваційної діяльності; 

 розробка дієвого 

механізму залучення 

інвестиційних ресурсів в 

інноваційні проекти; 

 удосконалення 

амортизаційної політики; 

 запровадження пакету 

фіскальних стимулів; 

 реалізація державної 

програми з розвитку 

банківського кредитування 

інноваційної діяльності; 

 розвиток венчурного 

фінансування інноваційної 

діяльності 

Інституційно-правові: 

 

 підвищення 

ефективності стратегічного 

планування інноваційної 

безпеки;  

 удосконалення системи 

публічного управління 

інноваційною безпекою; 

 створення сприятливого 

економіко-правового 

середовища кредитування 

та інвестування у 

інноваційну сферу; 

 посилення захисту 

легальних суб’єктів ринку 

через ліцензування, 

патентування, видачу 

свідоцтв 

Інституційно-

організаційні: 

 покращення 

інформаційно-аналітичного 

забезпечення інноваційної 

безпеки; 

 розроблення дієвої 

системи державного і 

недержавного контролю та 

оцінювання інноваційної 

діяльності;  

 створення «площадок» 

співпраці науково-дослідної 

сфери, підприємств, 

інноваційних фірм та 

інвесторів; 

 організація підготовки 

кадрів у інноваційній сфері; 

 розширення напрямів 

міжнародного науково-

технологічного 

співробітництва 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

 • наявність доступного 

фінансово-інвестиційного 

базису; 

• ефективна бюджетно-

податкова та амортизаційна 

політика стимулювання 

розвитку інноваційної 

діяльності; 

• доступність кредитних 

ресурсів для суб’єктів 

інноваційної діяльності;  

• спрощення проходження 

дозвільних процедур; 

• ефективна система 

комерціалізації ОІВ 

• достатність інформаційної 

(патентної та її ресурсного 

забезпечення) підтримки 

суб’єктів інноваційної 

діяльності 

• ефективно функціонуюча 

інноваційна інфраструктура 

інноваційної діяльності; 

• стан розвитку фахово-

професійного забезпечення 

інноваційної діяльності 

підприємств 

• створення дієвої системи 

контролю та оцінювання 

інноваційної діяльності  

• повноцінність нормативно- 

правового регламентування 

створення і комерціалізації 

результатів інноваційної 

діяльності; 

• стратегування розвитку 

інноваційної діяльності; 

• створення інституції, яка б 

сприяла формуванню та 

реалізації єдиної державної 

інноваційної політики; 

• ефективність патентно-

ліцензійної політики 
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По-друге, це розвиток державно-приватного партнерства, що 

сприятиме вирішенню проблеми обмеженості ресурсів, 

залученню інвестиційних ресурсів приватного бізнесу в 

інноваційну сферу, підвищенню інноваційної активності 

підприємств на основі налагодження ефективного діалогу між 

державою, бізнесом, наукою та громадськістю. З цією метою 

доцільно поширити практику укладання договорів між 

державними органами влади та приватними інвесторами, які 

передбачатимуть довгострокові зобов’язання держави щодо 

пільгових умов оподаткування, кредитування в обмін на 

зобов’язання приватних та венчурних інституцій інвестувати в 

інноваційні процеси. Значні перспективи має підвищення ролі 

недержавних саморегулівних інституцій у виробленні та 

реалізації інноваційної політики, для чого необхідно визначити 

правові основи їхнього функціонування, закріпити взаємні права 

та обов’язки таких інституцій та органів державної влади, 

делегувати певні функції та повноваження держави щодо 

підтримки і стимулювання розвитку інноваційної діяльності 

недержавним інституціям. 

По-третє, це подолання інституційних деформацій 

інноваційної безпеки держави (тіньова економіка, корупція, 

рейдерство, непродуктивний відплив капіталу), системними 

наслідками яких в економічній сфері є зниження рівня 

нагромадження в суспільстві та втрата ним інвестиційного 

потенціалу, відплив ресурсів з процесу суспільного відтворення і, 

як наслідок, гальмування переходу до інвестиційно-інноваційної 

моделі розвитку як базової передумови подальших економічних 

реформ 133. Це потребує розробки і реалізації заходів державної 

політики, насамперед удосконалення законодавства з питань 

банкрутства та протидії протиправному поглинанню й 

захопленню підприємств, удосконалення дозвільної діяльності, 

зокрема, впровадження механізму «єдиного інвестиційного 

вікна», що прискорить проходження дозвільних процедур, 

посилення протидії корупції в органах державної влади, які 

надають послуги інвесторам, завдяки запровадженню прозорих 
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правил для всіх суб’єктів ринку, а також інституту 

«інвестиційного омбудсмена» 134. 

По-четверте, це формування інституційних умов для 

розвитку інституційної інфраструктури інтеграції науково-

дослідної та інноваційної діяльності шляхом спрощення порядку 

створення організаційно-економічних інституцій продукування 

та впровадження інновацій. Йдеться не лише про збільшення 

кількості технопарків, технополісів, інноваційних центрів, бізнес-

інкубаторів, а про ефективні інституційно-організаційні методи 

координації та організації їх діяльності. З-поміж складових 

інституціональної інфраструктури особливого значення набуває 

розвиток інформаційних та експертно-консалтингових інституцій 

у інноваційній сфері, а також створення на базі освітніх та 

науково-дослідних інституцій інноваційно-посередницьких 

структур, що надаватимуть організаційну допомогу вітчизняним 

розробникам у пошуку замовників інноваційних розробок через 

проведення конференцій, презентацій, ярмарків.  

По-п’яте, це покращення якості інтелектуально-кадрового 

потенціалу розвитку інноваційної діяльності. Зазначимо, що 

старіння кадрів, «відплив мізків» за кордон, втрата престижності 

інженерних, проектувальних та технологічних спеціальностей 

чинить деструктивний вплив на рівень інноваційної, а через неї 

економічної безпеки держави 135. Аналізуючи структуру 

довгострокових інвестицій провідних країн світу, констатуємо 

нові пріоритети інвестиційної політики, саме в розвиток 

інтелектуально-кадрового потенціалу. Для прикладу, в Японії на 

технологічні інновації скеровується близько 8,0 % ВНП, а 

інвестиції в розвиток інтелектуального капіталу (освіту, науку, 

професійний вишкіл кадрів) – 16,0 %, в США ці видатки ще 

більші – 20,0 % ВНП.  

З метою розвитку та капіталізації інтелектуально-кадрового 

потенціалу держави, залучення талановитої молоді до 

наукоємних та високотехнологічних виробництв, протидії 
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негативним міграційним тенденціям необхідно першочергово 

забезпечити кардинальне реформування системи освіти шляхом 

розширення політехнічних спеціальностей, створення 

університетських центрів комерціалізації наукових досліджень та 

розробок, підвищення ефективності механізмів сертифікації, 

акредитації та контролю якості у сфері освіти. Окрім того, 

відповідним міністерствам спільно з облдержадміністраціями 

необхідно здійснювати системний облік та моніторинг 

інтелектуального потенціалу з огляду на пріоритетні галузі 

розвитку економіки держави (формування відповідних баз даних 

та карт його просторового розміщення), запровадження цільових 

програм працевлаштування висококваліфікованих працівників, 

формування мережі проектів щодо створення робочих місць для 

реалізації інтелектуального потенціалу у периферійних та 

сільських територіях, здійснення постійного моніторингу 

діяльності іноземних фондів, програм та компаній, метою яких є 

виявлення та залучення інтелектуальних ресурсів з України 136. 

По-шосте, це покращення інформаційно-організаційного 

забезпечення інноваційної безпеки через здійснення постійного 

моніторингу інноваційної активності галузей, виробництв, 

регіонів, підприємств, реалізації пріоритетів та програм, а також 

потреб підприємців у об’єктах інтелектуальної власності. Для 

цього необхідно створити єдиний центр координації результатів 

вітчизняних наукових досліджень та розробок з метою 

забезпечення послідовності та ефективності реалізації всіх стадій 

інноваційного процесу від НДДКР до комерціалізації та виводу 

на ринок нової продукції з високою доданою вартістю, 

забезпечити формування комплексної бази даних щодо 

розроблених вітчизняними науково-дослідними інституціями чи 

суб’єктами господарювання інноваційних проектів. На 

державному та регіональному рівні за ініціативи Міністерства 

економічного розвитку та торгівлі України, представників 

органів місцевого самоврядування слід сформувати інвестиційні 

пропозиції для потенційних вітчизняних і закордонних інвесторів 
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щодо інноваційних проектів та популяризувати їх у середовищі 

потенційних інвесторів через проведення міжнародних і 

національних бізнес-форумів та інвестиційних ярмарків, а також 

просувати інформацію про них через мережу дипломатичних 

установ України за кордоном та іноземних держав в Україні. 

По-сьоме, це формування позитивного інституційно-

психологічного базису інноваційної безпеки з метою підвищення 

громадського статусу інноваційної діяльності, подолання 

утриманських настроїв серед населення, нівелювання 

деструктивної дії неформальних інститутів, які обмежують 

ефективність використання наявного інноваційного потенціалу, 

формування сучасної інноваційної культури суспільства. Це 

стане підставою для підвищення якості людського та соціального 

капіталу, скорочення рівня трудової та інтелектуальної еміграції, 

зростання продуктивності праці, зниження рівня іллегальності 

економіки. Для цього необхідно забезпечити підготовку 

спеціалістів з менеджменту інноваційної діяльності через 

держзамовлення з боку Міністерства освіти та науки України, 

сприяти популяризації розвитку інноваційних процесів в 

економіці шляхом проведення просвітницьких заходів для бізнес-

середовища, громадського сектору, а також висвітлювати 

розвиток інноваційної сфери у ЗМІ. 

Зауважимо, що системною перешкодою активізації в Україні 

інноваційної діяльності та використання її результатів в цілях 

економічного розвитку держави і безпеки її економіки є 

відсутність дієвих економічних стимулів для розвитку 

інноваційної діяльності. Насамперед це стосується недостатньо 

ефективних інструментів підтримки інноваційної діяльності 

промислових підприємств, фінансово-інвестиційних механізмів 

стимулювання розвитку інноваційної сфери, незахищеності прав 

інтелектуальної власності та ускладнення процедур патентування.  

В умовах фінансово-економічної нестабільності 2014-

2016 рр. фінансові обмеження залишаються основним фактором 

стримування інноваційної діяльності, що пов’язано з низьким 

рівнем бюджетної підтримки розвитку інноваційної сфери, 

нестачею власних фінансових ресурсів суб’єктів інноваційної 

діяльності, високою вартістю банківських кредитних ресурсів, 
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недоступністю зовнішніх джерел фінансування. Окрім того, 

державна підтримка інноваційної діяльності у формі прямого 

фінансування має суттєві бюджетні обмеження та не узгоджена з 

пріоритетами інноваційного розвитку. Значна частина бюджетних 

асигнувань надається добувним підприємствам, низько і 

середньотехнологічним виробництвам, що не сприяє 

прогресивним структурним зрушенням 137. У даному контексті 

ключовими завданнями реформування системи фінансово-

економічного базису інституційно-економічного механізму 

забезпечення інноваційної безпеки держави мають стати: 

- удосконалення механізму фінансово-бюджетного 

стимулювання (прямого чи через відповідні бюджетні фонди) 

інноваційної діяльності через виконання норми статей чинних 

законів щодо фінансування освіти, науково-технологічної та 

інноваційної діяльності, збільшення обсягів бюджетного 

фінансування фундаментальних та прикладних досліджень 

шляхом відбору на конкурсній основі інвестиційних проектів, 

пов’язаних з п’ятим і, особливо, шостим технологічними 

укладами, контроль та оцінювання ефективності використання 

державних коштів учасниками інноваційних процесів; 

- розробка дієвого механізму залучення інвестиційних 

ресурсів в інноваційні проекти з метою забезпечення структурних 

реформ у промисловості України шляхом посилення реалізації 

функцій і завдань Департаменту залучення інвестицій 

Міністерства економічного розвитку та торгівлі України із 

входження вітчизняних виробників високотехнологічної 

продукції в міжнародний економічний простір, для чого слід 

визначити фактичні та потенційні переваги вітчизняних 

промислових підприємств щодо міжнародної науково-технічної 

та виробничої кооперації, посилити поінформованість провідних 

європейських корпорацій про виробничі можливості України 

шляхом створення галузевих каталогів продукції, підтримки 

участі українських виробників у спеціалізованих виставках за 

кордоном, проведення власних спеціалізованих виставок у 

провідних країнах світу; 
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- створення окремої інституції в рамках Міністерства 

економічного розвитку та торгівлі України, яке б займалося 

залученням внутрішніх та зовнішніх інвестицій у 

високотехнологічні виробництва, надання державних гарантій 

інвесторам щодо вкладених інвестицій, а також забезпечення 

доступу інвесторів до отримання кредитних ресурсів через 

удосконалення механізмів пільгового кредитування 

інвестиційних проектів; 

- запровадження пакету фіскальних стимулів шляхом 

застосування податкових знижок до підприємств, що здійснюють 

НДДКР, при моніторингу ефективності таких пільг, 

запровадження інвестиційно-інноваційного податкового кредиту 

щодо сплати податку на прибуток, отриманого від реалізації 

інноваційної продукції, звільнення від сплати мита на ввезення 

високотехнологічного обладнання, що не виробляються в Україні; 

- надання можливості підприємствам застосовувати норми 

прискореної амортизації в разі впровадження ними інноваційних 

проектів. Так, з метою стимулювання інновацій на підприємствах 

доцільно дозволити амортизувати вартість інноваційних 

основних засобів і нематеріальних активів у перші три роки їх 

використання (перший рік – 50,0 %, у наступні два – 25,0 %) 138; 

- розробка та реалізація державної програми з розвитку 

банківського кредитування інноваційної діяльності промислових 

підприємств, у якій необхідно передбачити преференції та 

гарантійні механізми на зразок державного страхування кредитів 

для банків, які вкладають кошти в інноваційну діяльність 

промислового сектору, зокрема високотехнологічні виробництва; 

- розвиток венчурного фінансування інноваційної діяльності 

шляхом прийняття Закону України «Про венчурну діяльність в 

інноваційній сфері» з метою сприяння подальшому розвитку 

ринку цінних паперів, створення умов для взаємодії суб’єктів 

венчурного підприємництва у спосіб організації комунікативних 

площадок, зокрема венчурних ярмарків, сприяння залученню 

«бізнес-ангелів», а також створення державного венчурного 

інноваційного фонду для додаткового гарантування 

інвестиційних процесів з боку держави. 
                                                           
138

 Інноваційна Україна 2020 : нац. доп. / за заг. ред. В. М. Гейця та ін. ; НАН України. Київ, 2015. С. 234. 



 

382 

Зазначимо, що однією із основних проблем в інноваційній 

сфері залишається низька сприйнятливість підприємницького 

сектору до інновацій, особливо сфери малого та середнього 

бізнесу. Так, у провідних країнах – США, Японії, Німеччині й 

Франції частка інноваційно активних підприємств коливається у 

межах 70,0-80,0 %, тоді як у країнах ЄС частка підприємств, що 

впроваджують інновації, вчетверо більша, ніж в Україні 139. Це 

зумовлює необхідність розроблення комплексу інструментів 

державної підтримки інноваційної діяльності малих та середніх 

підприємств, зокрема, доцільним видається створення окремої 

інституції підтримки інноваційних підприємств. Джерелом 

фінансового наповнення фонду може бути частина коштів, що 

надійшла від приватизації 140. 

В умовах обмеженого бюджетного фінансування та 

недостатності банківського кредитування пріоритетним 

напрямом є збільшення власних інвестиційних ресурсів 

підприємств, що виготовляють інноваційну продукцію, у спосіб 

застосування для них пільгових режимів оподаткування. 

Позитивний вплив на розвиток інноваційного підприємництва 

може здійснювати поширення практики проведення публічних 

консультацій з бізнес-середовищем щодо оцінки ефективності та 

дієвості бюджетно-податкових інструментів стимулювання 

інноваційної діяльності, а також напрямів законодавчих змін 

щодо їх удосконалення 141. 

Слід зазначити, що в Україні ринок інтелектуальної 

власності та високих технологій практично відсутній, про що 

насамперед свідчить високий рівень його тінізації. Так, частка 

нематеріальних активів у структурі загальної суми активів 

економіки становить менше 1,0 %, а частка реалізованої 

інноваційної продукції – біля 3,0 %. Особливої актуальності ця 

проблема набуває у сфері інформатизації, зокрема у формі 

нелегального виробництва та використання програмного 
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забезпечення. За оцінками Microsoft, близько 85,0 % програмних 

продуктів корпорації, що використовуються в українських 

державних установах – неліцензійні. За підрахунками Альянсу 

виробників комерційного програмного забезпечення, Державний 

бюджет України внаслідок розвитку тіньового ринку 

програмного забезпечення щорічно не доотримує податкових 

надходжень на суму 260,0 млн дол. США 142. Разом з тим, 

нелегальна торгівля ОІВ негативно впливає на дієвість стимулів 

здійснення інноваційної активності, супроводжується втратою 

валютної виручки від патентно-ліцензійної торгівлі, витоком 

національного інтелектуального капіталу, припливом морально 

застарілих технологій, що також негативно позначається на 

конкурентоспроможності національної економіки. 

Крім того, тенденції набуття правової охорони та 

комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності в Україні 

відзначаються низьким рівнем врахування ОІВ в якості 

нематеріальних активів на балансах підприємств, у т. ч. тих, які 

функціонують у високотехнологічних галузях економіки, 

нерозвиненістю інфраструктури комерціалізації інтелектуальної 

власності, а саме відсутністю спеціалізованих агентств та 

інформаційних джерел, що відображають пропозицію або попит 

на результати інтелектуальної діяльності, відсутністю охорони на 

вітчизняні ОІВ за кордоном, недосконалістю правової бази 

трансферу технологій, нерозвинутою системою менеджменту 

інтелектуальної власності 143. 

Відтак, з метою усунення перешкод та проблем розвитку 

ринку інтелектуальної власності та високих технологій і 

посилення його позитивного випливу на рівень економічної 

безпеки України загалом необхідно реалізувати засоби, які 

засвідчили свою ефективність в економічно розвинених 

державах:  

- прийняти Закон України «Про ринок інтелектуальної 

власності та його регулювання», де чітко інституціалізувати 
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суб’єктів і об’єктів цього ринку, їх функції та права, механізми 

функціонування, принципи, критерії, методи та засоби державного 

регулювання 144, а також продовжити процес адаптації 

законодавства в сфері інтелектуальної власності до законодавства 

ЄС; 

- посилити контроль та підвищити відповідальність за 

порушення прав інтелектуальної власності, у т. ч. збільшення 

грошових штрафів, шляхом покращення координації дій 

правоохоронних і контролюючих органів з боротьби з 

порушеннями прав інтелектуальної власності та створення 

спеціального контрольно-ревізійного органу щодо боротьби з 

«тінізацією» обігу ОІВ; 

- удосконалити систему обліку нематеріальних активів 

підприємств та розробити механізми щодо стимулювання 

підприємств до постановки на баланс ОІВ, важливо спростити 

процедуру та скоротити терміни розгляду заявок (які становлять 

від 12 до 17 місяців) на отримання охоронних документів на 

об’єкти інтелектуальної власності; 

- запровадити експертизу технологій та їх складових при 

здійсненні експортно-імпортних операцій з метою обмеження 

допуску в країну застарілих технологій (наприклад, у Південній 

Кореї Центр із залучення іноземних технологій проводить 

експертизу технологій та надає дозволи на їх придбання з метою 

обмеження допуску в країну застарілих технологій), а також 

посилити митний контроль за обігом ОІВ; 

- проводити активну інформаційно-роз’яснювальну 

кампанію, спрямовану на популяризацію придбання, створення і 

комерціалізацію суб’єктами господарювання об’єктів 

інтелектуальної власності, а також забезпечити широкий доступ 

громадськості до інформації, пов’язаної з набуттям прав на ОІВ 

через створення інформаційної бази даних на національному та 

регіональному рівні. 

Додамо, що рівень інноваційної безпеки держави суттєво 

залежить від рівня розвитку ринку інтелектуальної власності, 

який забезпечує інтеграцію науково-дослідної та виробничої 
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діяльності. Тому пріоритетним завданням у сфері інституційно-

економічного забезпечення інноваційної безпеки держави є 

ефективне управління інтелектуальною власністю, що дозволить 

Україні підвищити конкурентоспроможність національної 

економіки та утвердити її високотехнологічний статус. 

Відтак, об’єктивним буде висновок про важливість 

формування синергічного ефекту у вигляді інституційно-

економічного забезпечення інноваційної безпеки держави як 

потужного важеля впливу на процеси формування інноваційної 

моделі розвитку, по-перше, забезпечуючи умови для 

розроблення, комерціалізації та впровадження інновацій у 

виробничі процеси промислових підприємств, по-друге, 

створюючи фіскальні та інші стимули для залучення інвестицій в 

інноваційні процеси, по-третє, сприяючи формуванню 

інтелектуального потенціалу у спосіб фінансування розвитку 

національної науки та освіти (рис. 5.3.).  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Рис. 5.3. Концептуальна модель реалізації інституційно-економічного 

механізму забезпечення інноваційної безпеки України 

+ Стратегічні орієнтири формування 

інституційного базису: 
Інститути та засоби економічного базису: 

 - інституційно-організаційне забезпечення 

інноваційної діяльності; 

 - розвиток державно-приватного партнерства 

у інноваційній сфері; 

 - подолання інституційних деформацій 

інноваційної безпеки держави; 

- якість інтелектуально-кадрового потенціалу; 

 - формування інституційних умов для 

розвитку інноваційної інфраструктури 

інтеграції науково-дослідної та інноваційної 

діяльності; 

 - інформаційно-організаційне забезпечення 

інноваційної безпеки; 

 - інституційно-психологічний базис 

інноваційної безпеки 

- фінансово-бюджетне стимулювання 

інноваційної діяльності; 

- залучення інвестиційних ресурсів в інноваційні 

проекти; 

- удосконалення системи податкових стимулів; 

- покращення можливостей банківського 

кредитування інноваційної діяльності; 

- розвиток венчурного фінансування інноваційної 

діяльності; 

- державна підтримка інноваційної діяльності 

малих та середніх підприємств, соціально-

значимих проектів; 

- розвиток ринку інтелектуальної власності; 

- розвиток патентно-інформаційного 

забезпечення в сфері інтелектуальної власності 

Формування синергічного ефекту 
у вигляді інституційно-економічного забезпечення інноваційної активності, розвитку та безпеки 

національного господарства, реалізації інноваційного потенціалу реального сектору економіки, 

формування необхідного інтелектуально-кадрового, ресурсного та  

фінансово-інвестиційного забезпечення  
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Досягнення означених стратегічних пріоритетів та завдань 

реформування системи інституційно-економічного забезпечення 

інноваційної безпеки України потребує визначення та 

впровадження своєчасних і дієвих інституційно-правових та 

організаційних засобів. 

 

 

5.2 Формування та реалізація інституційно-правового 

механізму забезпечення інноваційної компоненти 

конкурентоспроможності національного господарства 

 

Низька ефективність державної політики зі стимулювання 

інноваційної активності в Україні, розбудови інноваційної 

інфраструктури, технологічної модернізації національної 

економіки та зростання частки високотехнологічного експорту 

вимагає визначення та реалізації низки дієвих заходів, 

зорієнтованих на покращення ситуації в аналізованій сфері, 

зокрема значно ширшого і активнішого використання суб’єктами 

бізнесу результатів інноваційної діяльності, ініціювання 

створення і комерціалізації нових продуктів в галузі техніки, 

технології, організації праці, управління в соціальній сфері тощо, 

зміцнення, цим самим, інноваційної компоненти 

конкурентоспроможності національної економіки держави. 

Як показує досвід економічно розвинених держав, рішучі 

кроки мають опиратися на достатню інституційно-правову 

основу. Це актуалізує завдання істотного посилення нормативно-

правової складової інноваційної політики держави як передумови 

належного управління становленням інноваційно-орієнтованої 

моделі економічної безпеки України. 

Додамо, що для нашої держави проблема реформування 

інституційно-правового базису інноваційної безпеки залишається 

актуальною протягом всього періоду незалежності через 

наявність критичних перешкод активізації інноваційної 

діяльності та її поширення в необхідних обсягах. Такий висновок 

робимо, виходячи з того, що розглядаємо інституційно-правовий 

базис інноваційної безпеки держави не лише в аспекті 

законодавства, яке визначає господарські і економічно-правові 
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умови здійснення інноваційної діяльності чи управління 

параметрами безпеки в цій сфері, але й у контексті чіткого 

встановлення умов, правил і процедур реалізації базових функцій 

державного управління, як-от – стратегування і планування, 

організації політики і стимулювання всіх суб’єктів інноваційної 

діяльності, аналізу і контролю, відповідальності за отримані 

результати.  

Відтак, формування вітчизняного інституційно-правового 

механізму забезпечення інноваційної безпеки держави має 

включати усунення таких його недоліків як неузгодженість 

положень окремих нормативно-правових актів та розпорядчих 

документів, декларативність, недостатня обґрунтованість 

положень стратегічного програмування економічного розвитку 

на інноваційних засадах, несформованість дієвих регуляторних 

механізмів податкової, фінансово-кредитної та інвестиційної 

політики, недосконалість інституційного середовища 

стимулювання інтеграції науково-дослідної та виробничої сфери. 

Очевидно, що за умови їх подальшого збереження для України до 

критично високого рівня зростають загрози невідворотної втрати 

інноваційного потенціалу, поглиблення кризових явищ, 

подальшого технологічного відставання від вже не лише 

розвинутих країн, а також послаблення інноваційної безпеки, що 

матиме наслідком негативний системний вплив на усі сфери 

суспільного життя та структурні компоненти системи 

національного господарства. 

Чи не найважливішим є модернізація інституційно-

правового базису інноваційної безпеки шляхом формування і 

впровадження відповідного механізму, дієвість якого дає змогу 

забезпечити належні інституційні трансформації та сформувати 

економічні стимули діяльності та зближення економічних 

інтересів всіх учасників інноваційного процесу – від генерування 

знань до реалізації інноваційної продукції на внутрішньому і 

зовнішньому ринках. Вважаємо, що інституційно-правове 

забезпечення інноваційної безпеки держави включає 

законодавчо-правове поле, яке, з одного боку, регламентує 

діяльність владних структур щодо управління розвитком 

інфраструктури інноваційної безпеки держави, поширення 



 

388 

інновацій в економіку та соціальну сферу, а з іншого – визначає і 

регулює рамки діяльності суб’єктів інноваційної діяльності та її 

інфраструктури, у межах якого створюються відповідні стимули 

та обмежуються ризики і загрози прямого чи опосередкованого 

управління створенням, впровадженням і поширенням інновацій. 

Провідна роль тут належить державі, у т.ч. щодо залучення і 

належного делегування повноважень інституціям публічного 

управління, які покликані створювати, приймати, поширювати, 

коригувати, контролювати дотримання норм, правил, вимог в 

інноваційній сфері та встановлювати каральні штрафні санкції. 

Без цієї складової система інноваційної безпеки не може бути 

ефективною 145. 

Звернімо увагу на те, що за період незалежності в Україні 

прийнято доволі велику кількість стратегій, концепцій, програм, 

законів, положень та інших нормативно-правових актів на різних 

рівнях системної ієрархії управління економікою, покликаних 

забезпечити розвиток науково-технологічної та інноваційної 

сфери, трансферу технологій як головних умов забезпечення 

інноваційної безпеки держави (табл. 5.1). Однак, неузгодженість 

дій органів влади, наділених повноваженнями щодо вироблення і 

реалізації політики в інноваційній сфері, недієвість механізмів 

координації і вироблення спільних заходів щодо визначення 

основних засад формування і реалізації збалансованої державної 

інноваційної політики призводять до невизначеності та 

невиконання положень інституційно-правового базису 

інноваційної безпеки в Україні. Відтак, існуючий вітчизняний 

науково-технологічний та інноваційний потенціал не став 

чинником зміцнення конкурентоспроможності національної 

економіки та забезпечення інноваційної безпеки держави, а 

внаслідок невиконання законодавчих норм cуб’єкти бізнесу «не 

бачать» орієнтованості державної політики на інноваційний 

розвиток та стратегічно не орієнтуються на діяльність на більш 

інноваційних ринках, що прив’язує вітчизняну економіку до 

співробітництва з менш інноваційними ринками. 

                                                           
145

 Буркальцева Д. Д. Інституціональне забезпечення економічної безпеки України : монографія. Київ : Знання 

України, 2012. С. 272-273. 
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Таблиця 5.1 

Напрями інституційно-правового механізму інноваційної безпеки 

України та їх недоліки 
Напрями Нормативно-правові акти Недоліки  

1 2 3 

Визначення 

концептуаль-

них основ 

інноваційної 

безпеки та 

державної 

політики в 

цій сфері 

 Закон України «Про основи національної 

безпеки України»; 

 Методичні рекомендації щодо 

розрахунку рівня економічної безпеки 

України  

 законодавчо не детерміноване поняття 

«інноваційна безпека»; 

 невизначено нормативно-правовий базис 

інституційного та організаційно-економічного 

забезпечення інноваційної безпеки; 

 недосконалість офіційних методик 

оцінювання рівня економічної, в т.ч. 

інноваційної безпеки;  

 неспрямованість державної інноваційної 

політики на своєчасне виявлення негативних 

тенденцій, ризиків і загроз інноваційній безпеці 

Планування 

та 

програмува-

ння 

інноваційної 

безпеки 

 Стратегія інноваційного розвитку 

України в умовах глобалізаційних викликів 

на 2010-2020 роки; 

 регіональні стратегії та програми 

розвитку інноваційної діяльності; 

 Розпорядження Кабінету Міністрів 

України «Про схвалення Концепції 

розвитку національної інноваційної 

системи» 

 декларативність, недостатня обґрунтованість 

і ефективність стратегічного програмування 

інноваційної безпеки на усіх рівнях ієрархії 

управління;  

 відсутність у стратегічних і тактичних 

державних планових документах конкретних 

заходів та засобів, за рахунок яких будуть 

досягнуті мета і цілі державної політики у 

сферах інноваційного розвитку та безпеки; 

 недосконалість методів передбачення та 

оцінювання позитивних і негативних ефектів 

інноваційної діяльності 

Визначення 

та реалізація 

пріоритетів 

розвитку 

інноваційної 

та науково-

дослідної 

діяльності 

 Закони України «Про пріоритетні 

напрями інноваційної діяльності в 

Україні», «Про пріоритетні напрями 

розвитку науки та техніки», «Про 

загальнодержавну комплексну програму 

розвитку високих наукоємних 

технологій», «Про державні цільові 

програми»; 

 Постанови Кабінету Міністрів України 

«Деякі питання визначення 

середньострокових пріоритетних напрямів 

інноваційної діяльності галузевого рівня 

на 2012-2016 роки», «Деякі питання 

визначення середньострокових 

пріоритетних напрямів інноваційної 

діяльності загальнодержавного рівня на 

2012-2016 роки»; 

 Постанова Верховної Ради України 

«Про концепцію науково-технологічного 

та інноваційного розвитку України» 

 невизначеність довго- та середньострокових 

пріоритетів інноваційної діяльності на 

загальнодержавному та регіональному рівнях 

та засобів їх досягнення; 

 неузгодженість між собою стратегічних та 

тактичних пріоритетів щодо забезпечення 

інноваційної безпеки; 

 наявність розбіжностей між встановленими 

цілями державної інноваційної політики та 

фактичними заходами з її реалізації; 

 незастосовуваність практики 

контролю за реалізацією стратегічних 

пріоритетних напрямів інноваційної діяльності 

на загальнодержавному, галузевому та 

регіональному рівнях; 

 галузева розпорошеність обмежених 

фінансових ресурсів держави на ключових 

пріоритетах розвитку економіки 

Фінансово-

інвестиційне 

забезпечення 

інноваційної 

безпеки 

 Податковий та Бюджетний кодекси 

України; 

 Закони України «Про наукову і науково-

технічну діяльність», «Про інноваційну 

діяльність», «Про інвестиційну 

діяльність», «Про державно-приватне 

партнерство»; 

 невиконання норми статей чинних законів 

щодо фінансування та стимулювання 

інвестиційно-інноваційної діяльності; 

 несформованість економічних стимулів щодо 

залучення фінансово-інвестиційних ресурсів в 

інноваційні процеси; 
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Продовження табл. 5.1 

 

 Постанови Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження Програми розвитку 

інвестиційної та інноваційної діяльності в 

Україні», «Про схвалення Концепції 

реформування системи фінансування та 

управління науковою і науково-технічною 

діяльністю до 2017 року» 

 відсутність дієвих механізмів стимулювання 

впровадження результатів наукових 

досліджень та розробок у виробництво 

Ідентифікаці

я елементів 

інноваційної 

інфраструк-

тури та 

формування 

основ їх 

розвитку 

Закони України «Про спеціальний режим 

інноваційної діяльності технологічних 

парків», «Про наукові парки», «Про 

індустріальні парки», «Про інвестиційну 

діяльність» «Про інститути спільного 

інвестування (пайові та корпоративні 

інвестиційні фонди), «Про державне 

регулювання діяльності у сфері трансферу 

технологій» 

 несформованість інституційних умов для 

розвитку організаційних елементів 

інноваційної інфраструктури; 

 невизначеність організаційно-правових засад 

функціонування кластерів; 

 недосконалість інституційного забезпечення 

трансферу технологій; 

 нестабільність державного регулювання 

діяльності інноваційних структур 

Інституціа-

лізація норм 

охорони і 

захисту 

права 

інтелектуа-

льної 

власності та 

нематеріаль-

них активів 

 Цивільний та Кримінальний кодекси 

України;  

 Кодекс України про адміністративні 

правопорушення; 

 Закони України «Про охорону прав на 

винаходи», «Про корисні моделі, 

промислові зразки, про знаки для товарів 

та послуг», «Про топографії інтегральних 

мікросхем», 

«Про сорти рослин», «Про охорону 

авторського права і суміжних прав», «Про 

захист від недобросовісної конкуренції», 

«Про патентування деяких видів 

підприємницької діяльності»; 

 Національна стратегія розвитку сфери 

інтелектуальної власності в Україні 

 відсутність нормативно-правих актів щодо 

розвитку ринку інтелектуальної власності та 

його регулювання; 

 несформованість системи економічних 

стимулів (податкових, кредитних, страхових) 

щодо створення та комерціалізації об’єктів 

інтелектуальної власності з метою формування 

цивілізованого ринку цих об’єктів; 

 складність і тривалість проходження 

охоронних процедур; 

 відсутність системи моніторингу охорони та 

правового захисту об’єктів інтелектуальної 

творчої діяльності; 

 недостатній рівень відповідальності за 

порушення прав інтелектуальної власності; 

 недосконалість системи обліку 

нематеріальних активів підприємств та 

розробки механізмів щодо стимулювання 

підприємств до постановки на баланс ОІВ 

Інтелектуа-

льно-кадрове 

забезпечення 

інноваційної 

безпеки 

 Закони України «Про вищу освіту», 

«Про зовнішню трудову міграцію», «Про 

загальні засади державної молодіжної 

політики в Україні» 

 несформованість інституційного 

забезпечення розвитку і капіталізації 

інтелектуального потенціалу держави та 

економічних агентів; 

 недієвість організаційно-економічних 

стимулів залучення інтелектуального 

потенціалу до інноваційної та винахідницької 

діяльності; 

 відсутність механізмів протидії негативним 

міграційним тенденціям інтелектуального 

капіталу 

 

Слід відзначити недостатній рівень забезпечення 

інноваційної безпеки України у структурно-просторовому вимірі, 

оскільки інституційно-правовий базис інноваційної безпеки 

стосується передовсім макрорівня, а на регіональному та 
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місцевому рівнях його практично немає. Так, інноваційна 

діяльність на рівні регіонів розвивається в контексті державної 

інноваційної політики та пріоритетів науково-технологічного та 

інноваційного розвитку економіки держави, функціонування 

малих підприємств стимулюється на основі заходів з розвитку 

підприємництва, створення об’єктів інноваційної інфраструктури 

– згідно стратегічних завдань відповідних профільних відомств. 

Натомість регіони виявляються фактично «відірваними» від 

процесів стратегування та програмування розвитку інноваційної 

діяльності. Як наслідок втрачається синергетичний ефект, який 

має особливо важливе значення для регулювання розвитку 

процесів дослідницької інтелектуальної діяльності, що 

потребують інвестування та часто є ризиковими. 

Більше того, у багатьох регіонах України дотепер так і не 

розроблено інноваційних стратегії розвитку регіонів, які б 

враховували специфіку територій і їх господарських комплексів 

відповідно до конкурентних переваг, пріоритетних напрямків, 

найбільш перспективних галузей та видів економічної діяльності, 

здатних забезпечити економічне зростання на регіональному та 

місцевому рівнях. До аналогічних висновків доходять й інші 

науковці, що досліджують протікання інноваційних процесів 146. 

Це свідчить про неусвідомлення органами місцевого 

самоврядування переваг і можливостей соціально-економічного 

розвитку територій унаслідок ефективного використання 

наявного науково-технологічного та інноваційного потенціалу. 

При цьому, існуючі стратегічні програмні документи 

регіонального розвитку регулювання інноваційної діяльності не 

підкріплені державними замовленнями і фінансуванням, не 

створена ефективна система конкурсного державного замовлення 

на реалізацію таких стратегічних пріоритетів. 

Схожа ситуація спостерігається із інституційно-правовим 

забезпеченням розвитку підприємницької активності в сфері 

інноваційного малого та середнього підприємництва (МСП) – 

механізми та інструменти регулювання інноваційної діяльності 

МСП не імплементовані до сьогоднішніх кризових умов їх 

                                                           
146

 Федулова Л. І. Організаційні механізми формування результативної регіональної інноваційної системи. 

Стратегічні пріоритети. 2009. № 4(13). С. 157. 
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функціонування. Діюча модель стимулювання інноваційної 

активності підприємств продемонструвала свою очевидну 

неефективність. Так, на початку 2016 р. зафіксовано подальше 

падіння промислового виробництва інноваційної продукції, 

триває згортання внутрішнього ринку високих технологій, 

зменшення частки інноваційно активних підприємств, що 

зумовлює необхідність розроблення системного методологічного 

інструментарію управління інноваційною діяльністю підприємств 

з урахуванням концептуальних засад інноватики, реалій і 

сучасних викликів. Насамперед це стосується формування 

нормативно-правової бази поліпшення інвестиційного клімату та 

стимулювання МСП щодо створення нових виробництв та 

освоєння технічних інновацій, яка має на меті врегулювати 

питання розвитку системи венчурного фінансування 

інноваційних проектів, створення об’єктів інноваційної 

інфраструктури (високотехнологічних кластерів, індустріальних 

парків, бізнес-інкубаторів та ін.). 

Додамо, що в системі стимулювання інноваційної активності 

суб’єктів підприємницької діяльності в Україні можна 

виокремити низку вад інституційно-правового характеру, які 

перешкоджають ефективному використанню їх інноваційного 

потенціалу, а саме – відсутність стабільності та послідовності в 

політиці фіскальної підтримки інноваційної діяльності, 

низькоефективний режим адміністрування інноваційних проектів 

з складними бюрократичними процедурами та податковою 

звітністю, відсутність спеціальної методики моніторингу та 

прогнозування результатів інноваційної діяльності суб’єктів 

господарювання.  

Враховуючи вищевикладене, можна констатувати, що на 

даний час в Україні відсутній належний інституційно-правовий 

базис, яким визначаються цілісні підходи до розробки та 

реалізації державної політики у сфері забезпечення інноваційної 

безпеки. Чинні правові акти у цій сфері мають переважно 

несистемний характер та не враховують зміни, які відбуваються в 

умовах функціонування вітчизняної інноваційної сфери, а також 

формування нових викликів та загроз. Відсутність комплексного 
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підходу значно знижує ефективність заходів з протидії 

загрозливим явищам інноваційній безпеці нашої держави. 

Вирішення проблеми недосконалості використовуваного в 

Україні інституційно-правового механізму забезпечення 

інноваційної безпеки на усіх рівнях системної ієрархії управління 

економікою може здійснюватися у різних напрямах, включно з 

нівелюванням усього напрацьованого досі та прийняттям 

принципово нових законодавчих актів. Але такий підхід був би 

не вірним, а те інституційно-правове забезпечення державної 

політики в аналізованій сфері, що вже напрацьоване, абсолютно 

не зайве. Його необхідно лише узгодити між собою, спрямувати у 

необхідному руслі, а саме в напрямі досягнення головної мети – 

зміцнення інноваційної безпеки, а також надати реальних 

імпульсів (адміністративних важелів та економічних стимулів) 

цьому процесу. 

Вище зазначене дозволяє констатувати про негайну 

необхідність реформування інституційно-правового механізму 

інноваційної безпеки у контексті реалізацій функцій аналізу, 

планування та прогнозування, організації, мотивації, контролю та 

регулювання процесу управління інноваційною діяльністю. Це 

дасть змогу систематизувати законодавство в інноваційній сфері, 

нівелювати деструктивну дію суперечливих положень окремих 

нормативно-правових актів, структурувати систему публічного 

управління інноваційною сферою за функціональним принципом 

та сформувати належний рівень інформаційно-аналітичного 

забезпечення інноваційної діяльності на різних рівнях ієрархії 

управління (макро-, мезо-, мікро-). 

Функція аналізу передбачає сукупність механізмів та 

інструментів збирання інформації про стан інноваційної безпеки 

з метою забезпечення узгодження і координації рішень щодо 

вироблення ефективної інноваційної політики. Окрім того, до 

основних завдань цієї функції також належать: (1) моніторинг 

рівня інноваційної безпеки на державному, регіональному та 

локальному рівнях; (2) діагностика потенційних та існуючих 

загроз і ризиків інновацій безпеці зовнішнього та внутрішнього 

характеру з метою їх своєчасної локалізації; (3) інформаційно-
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аналітична підтримка інноваційної діяльності суб’єктів 

господарювання. 

Саме на необхідності удосконалення інформаційної функції 

наголошувалося при аналізі ефективності державного управління 

реалізацією інституційних механізмів забезпечення інноваційної 

безпеки держави, оскільки інформаційна база стратегічного 

планування і програмування забезпечення інноваційної безпеки в 

Україні є недостатньою. Офіційної інформації про стан 

інноваційної безпеки держави досі немає, є лише розрахунки 

окремих науковців чи науково-дослідних установ. Так, 

Міністерство економічного розвитку та торгівлі України не 

здійснює аналізу і моніторингу інтегрального показника рівня 

економічної, в т.ч. інноваційної безпеки держави з 2009 р., що 

унеможливлює процес визначення коротко- та середньострокових 

пріоритетів зміцнення інноваційної безпеки держави. 

Для вирішення цієї проблеми важливо запровадити систему 

постійного моніторингу стану інноваційної безпеки на різних 

рівнях ієрархії управління економікою. Необхідне створення 

окремих підрозділів у складі органів місцевого самоврядування з 

функціями моніторингу характеристик інноваційної безпеки на 

регіональному рівні та інформаційно-аналітичних центрів для 

висвітлення тенденцій і динаміки значень індикаторів 

інноваційної безпеки.  

Окрім того, такі елементи регіональної інноваційної 

інфраструктури, як інформаційно-аналітичні центри, 

маркетингові науково-прогнозні компанії, могли б здійснювати 

системні патентно-кон’юктурні та маркетингові дослідження 

ринку інновацій та високих технологій. Результати таких були б 

основою для створення централізованої загальнодержавної 

системи автоматизованого пошуку, збору, накопичення, 

аналітичної обробки і зберігання, розповсюдження і надання 

інформації щодо завершених НДіДКР, технологій, винаходів, а 

також визначення потреб у об’єктах інтелектуальної власності. 

Це дозволило б забезпечити зниження трансакційних витрат на 

пошук інформації про інноваційні розробки, партнерів з 

комерціалізації технологій і винаходів. 
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Варто зазначити, що прийнята у 2013 р. Методика 

розрахунку рівня економічної безпеки України на сьогодні 

залишається єдиним офіційним документом, який на державному 

рівні визначає оцінювання стану інноваційної безпеки. При 

цьому, вона містить ряд недоліків та не враховує кардинальні 

зміни умов функціонування інноваційної сфери України, які 

відбуваються з початку 2014 р., що обумовлює актуальність і 

необхідність її удосконалення в цілях вироблення рішень із 

врахуванням існуючих напрацювань і пропозицій науковців у цій 

сфері, підготовкою та оприлюдненням щорічного звіту щодо 

стану економічної, в т.ч. інноваційної безпеки України. 

За результатами аналізу стану інноваційної безпеки 

визначаються мета та цілі, яких планується досягнути на основі 

прогнозів, тобто виконуються функції планування та 

прогнозування, які передбачають концептуальне визначення 

пріоритетів, стратегічних напрямів на загальнодержавному та 

регіональному рівнях та основних засобів їх досягнення.  

Варто зазначити, що в Україні переважно застосовуються 

стратегії перенесення та запозичення, які передбачають 

впровадження досягнень зарубіжного науково-технологічного 

потенціалу у власній економіці або освоєння виробництва 

іноземної високотехнологічної продукції з використанням 

дешевшої робочої сили та науково-технологічного потенціалу 147. 

При цьому, в Україні досі реалізовується модель розвитку 

промислового сектору з орієнтацією на низькотехнологічні 

виробництва та експорт сировинних ресурсів, а не формування 

внутрішнього ринку високих технологій та інновацій. Близько 

58,0 % виробленої продукції припадає на нижчий – третій 

технологічний уклад (виробництво будівельних матеріалів, чорна 

металургія, суднобудування, оброблення металу, легка, 

деревообробна і целюлозно-паперова промисловість). Водночас в 

обсязі випуску продукції п’ятий і шостий технологічні уклади 

складають усього 4,0 %. Це призводить до посилення загроз 

економічній безпеці України, головними з яких є надходження до 

країни шляхом трансферу морально застарілих технологій, 
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зниження конкурентних позицій вітчизняних товаровиробників, 

технологічне відставання від розвинутих країн світу. При цьому, 

формулювання стратегічних орієнтирів інноваційної діяльності 

здійснюється на основі інтуїтивних уявлень і припущень без 

прогнозно-аналітичних досліджень, що призводить до 

неможливості вироблення ефективних дій органів державної 

влади щодо реалізації інноваційної політики. 

Певні сподівання були пов’язані з прийняттям у 2009 р. 

Стратегії інноваційного розвитку України на 2010-2020 рр. в 

умовах глобалізаційних викликів 148, якою передбачалося 

створення постійно діючої системи її забезпечення. В межах 

такої системи планувалося забезпечити моніторинг інноваційної 

сфери, контролювати виконання завдань означеної стратегії, 

розробляти відповідні рекомендації для органів законодавчої та 

виконавчої влади, здійснювати періодичне коригування стратегії 

країни тощо. Але зазначену систему так і ще не було створено на 

жодному рівні ієрархії управління економікою. 

Більше того, упродовж 2014-2016 рр. у результаті 

зовнішньої воєнної агресії проти України виникла низка 

додаткових принципово нових для нашої держави викликів і 

загроз інноваційній безпеці, які оперативно необхідно врахувати 

при стратегічному плануванні. Тобто стратегія не може бути 

незмінною: до неї мають вноситися корективи відповідно до змін 

оточуючого середовища. Відповідно, стратегія інноваційного 

розвитку України потребує негайного оновлення, адекватного 

змінам, що сталися в нашій країні за останній період.  

У зв’язку з цим, виникає потреба у пошуку і застосуванні 

нових ефективних інструментів стратегічного планування й 

управління. У цьому контексті особливе місце в розробці 

науково-технологічної й інноваційної стратегії провідних держав 

займає нова практика визначення стратегічних перспектив 

інноваційного розвитку, виявлення технологічних проривів, 

здатних забезпечити підвищення конкурентоспроможності 

національної економіки за допомогою методології «Форсайт» 
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(Foresight), що активно застосовується як на корпоративному, так 

і національному рівнях. У більшості випадків методологією 

передбачено оцінювання: (1) стану розвитку конкретного 

науково-технологічного напряму, тобто розробку «технологічної 

карти»; (2) перспектив сфери науки і технології (розподіл 

ресурсів на проекти НДДКР); (3) потенціалу науково-

технологічного розвитку в соціально-економічному контексті 

(прийняття стратегічних рішень на макрорівні) 149. 

Крім того, методологія «Форсайт» дозволяє зібрати 

необхідну для прийняття рішень інформацію про стан і напрямки 

фінансованих державою НДДКР, змоделювати нову культуру 

взаємодії між наукою та бізнесом, визначити ресурси, необхідні 

для досягнення поставлених завдань. Основною її перевагою є 

визначення не конкретних технологій, а напрямків розвитку 

(рамкових умов), багатоваріантність сценаріїв, безперервність 

етапів програми «Форсайт» у часі 150. Додамо, що для розробки 

стратегії і тактики соціально-економічного розвитку на 

регіональному рівні широко застосовується й регіональний 

Форсайт, за допомогою якого можна виробити ефективну 

інноваційну політику, оптимізувати інфраструктуру і 

стимулювати трансформацію традиційної економіки в економіку 

знань 151. 

Недоліки інституційно-правового механізму інноваційної 

безпеки України негативно позначаються й на організації 

вітчизняної державної політики у цій сфері. За результатами 

аналізу є підстави стверджувати про дублювання організаційної 

структури управління інноваційною діяльністю в Україні, 

розпорошення та дублювання функцій між кількома 

центральними органами виконавчої влади у інноваційній сфері. 

Так, в Україні, незважаючи на пріоритетність розвитку 

високотехнологічного виробництва та ринку інновацій, до цього 

часу не створено жодної структури, яка б була відповідальною за 

інноваційну політику як єдиний представник уряду. Фактично на 
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сьогоднішній день організаційний аспект інституційно-правового 

забезпечення інноваційної безпеки здійснює Міністерство освіти і 

науки України, яке неналежним чином виконує задекларовані в 

цій сфері функції. Наслідком цього є невизначеність та 

фрагментарність державної політики в частині забезпечення 

інноваційної безпеки на усіх рівнях управління економікою. 

На регіональному рівні загальну координацію науково-

технічної та інноваційної діяльності здійснюють різні управління 

обласних державних адміністрацій (економіки, освіти і науки, 

інвестиційної діяльності та ін.), кожне з яких формує нормативно-

розпорядчу основу інноваційної безпеки, проте чіткого розподілу 

функцій та повноважень між ними немає, що перешкоджає 

побудові ефективного механізму контролю за їх виконанням. 

Реалізація делегованих повноважень органами місцевого 

самоврядування ускладнюється надмірною адміністративно-

управлінською та бюджетною централізацією, що обмежує 

потенціал інноваційного та науково-технологічного розвитку 

територій держави, посилює інерційний характер прийняття 

управлінських рішень, перешкоджає створенню ефективної 

регіональної інноваційної інфраструктури, формує ризики 

дисбалансування державних та місцевих стратегічних пріоритетів 

інноваційного розвитку інтересам регіонів.  

З огляду на зазначене, вважаємо за необхідне створення 

державного органу, відповідального за загальну координацію та 

організацію роботи з реалізації державної політики у сфері 

забезпечення інноваційної безпеки (наприклад, Міністерство 

інновацій та технологій), аналоги якого є у низці розвинутих 

країн світу. Окрім реалізації державної інноваційної політики 

зазначена структура також спроможна забезпечити 

запровадження системи стратегічного планування як в частині 

періодичного затвердження перспективних ключових параметрів 

розвитку інноваційної сфери, так і в частині проведення аналізу 

ризиків та загроз інноваційній безпеці, а також періодично 

здійснювати оцінювання рівня інноваційної безпеки, включаючи 

вхідні параметри для розрахунку загального показника з 

подальшим публікуванням результатів на інтернет-сторінці 

профільного міністерства. 
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З метою підвищення ефективності системи інституційно-

організаційного забезпечення інноваційної безпеки України як 

цілісної сукупності структурних елементів, які взаємодіють 

згідно з чіткими правилами та принципами, необхідним є 

реформування системи публічного управління інноваційною 

сферою за функціональним принципом і законодавче закріплення 

її організаційної структури з чітким визначенням функцій та 

повноважень кожного органу публічного управління в зазначеній 

сфері, в т. ч. на регіональному рівні. Тобто мається на увазі 

створення ієрархічних вертикалей взаємодії органів забезпечення 

інноваційної безпеки на усіх рівнях, започаткування практики 

розробки програмних документів на засадах принципу «знизу-

вверх», що передбачає першочергове врахування ініціативи та 

думки органів місцевого самоврядування, регіональних науково-

дослідних та освітніх установ, інституцій громадянського 

суспільства та представників бізнес-середовища. 

Значними недоліками інституційно-правового механізму 

характеризується й реалізація функції мотивації, яка охоплює 

сукупність фінансово-економічних, нормативно-правових, 

інституційних механізмів, важелів та інструментів, спрямованих 

на формування та підтримку мотиваційних умов забезпечення 

інноваційної безпеки. Визначальними блоками мотиваційної 

функції в Україні можна вважати: фіскальний (звільнення від 

перерахування до бюджету сум ввізного мита для суб’єктів 

інноваційної діяльності технологічних парків та індустріальних 

парків; застосування 20,0 % норми прискореної амортизації 

основних засобів четвертої групи – для суб’єктів технологічних 

парків); бюджетний (бюджетне фінансування, відшкодування 

відсоткових ставок за кредитами, отриманими суб’єктами 

інноваційної діяльності в банках). 

Зазначимо, що в Україні на сьогодні домінують бюджетні, а 

не фіскальні інструменти стимулювання інноваційної діяльності. 

Причини цього пов’язані зі складністю адміністрування 

податкових пільг, непрозорістю та відсутністю контролю за їх 

використанням, досвідом значних корупційних зловживань. 

Проте, з огляду на обмеженість бюджетного ресурсу, така 

підтримка є незначною для забезпечення переходу економіки 
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країни на інноваційну модель розвитку. Тому, ґрунтуючись на 

досвіді розвинутих країн, провідну роль має виконувати саме 

фіскальний механізм стимулювання інноваційної діяльності 

разом з заохочувальними організаційними заходами 
152. 

Йдеться першочергово про доопрацювання та прийняття 

пакету законопроектів, розроблених Міністерством освіти та 

науки України на виконання пункту 342 Плану заходів з 

виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та 

Стратегії сталого розвитку «Україна-2020», а саме проектів 

Законів України «Про підтримку та розвиток інноваційної 

діяльності», «Про внесення змін до Податкового кодексу України 

(щодо стимулювання інновацій)», «Про внесення змін до 

Бюджетного кодексу України (щодо стимулювання інновацій)», 

«Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо 

стимулювання інновацій)» та «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо стимулювання інновацій».  

Це передбачає удосконалення інституційно-правового 

механізму інноваційної безпеки України за такими напрямами: 

звільнення від податку на прибуток підприємств, які вкладають 

кошти в інноваційну діяльність, зокрема у проведення 

досліджень та розробок, у розмірі пропорційному витратам 

підприємства на НДДКР, встановивши граничне обмеження 

таких знижок у розмірі не більше 50,0 % прибутку; звільнення від 

сплати ввізного мита та ПДВ при ввезенні в Україну сировини, 

устаткування, обладнання, комплектуючих та інших товарів, які 

не виробляються в Україні, але необхідні для технологічного 

переоснащення вітчизняних підприємств.  

Окрім прямої підтримки інноваційної діяльності, держава 

може застосовувати в межах відповідного інституційно-

правового механізму інструментів непрямої дії через формування 

ефективного інституційного середовища стимулювання інтеграції 

науково-дослідної та виробничої сфери з метою активізації 

інноваційної діяльності. Тобто мається на увазі створення дієвих 

мотиваційних умов для залучення якомога більшої кількості 

суб’єктів інноваційної безпеки до участі в інноваційних процесах 
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забезпечення інноваційної безпеки (держави, бізнесу, 

громадськості). Це стосується передусім проведення політики 

стимулювання збільшення власних коштів підприємств, які 

скеровуються на фінансування інноваційної діяльності через 

надання можливості підприємствам застосувати норми 

прискореної амортизації у випадку впровадження ними 

інноваційних проектів. 

Не менш важливого стратегічного значення набуває питання 

створення висококваліфікованих робочих місць у реальному 

секторі економіки, оскільки інноваційний потенціал може бути 

ефективно реалізований лише за умови відповідного кадрового 

забезпечення її потреб. У зв’язку з цим, держава повинна 

запровадити стимули для підприємницького середовища щодо 

розвитку кадрового потенціалу. Найефективнішим способом 

досягти цього є часткова компенсація соціальних страхових 

внесків роботодавців у разі збільшення кількості працівників, 

зайнятих в НДДКР, в порівнянні з попереднім періодом.  

Іншим дієвим інструментом реалізації функції мотивації з 

боку держави є створення економічних стимулів щодо залучення 

інвестиційних ресурсів в інноваційні процеси через дерегуляцію 

та спрощення умов ведення бізнесу, розбудову сприятливого 

інвестиційного середовища, захист прав інвесторів, розвиток 

державно-приватного партнерства, а також формування 

інституційної інфраструктури інтеграції науково-дослідної та 

інноваційної діяльності (технопарків, індустріальних парків, 

венчурних фондів та ін.). 

Світовий досвід свідчить про можливість ефективного 

використання нетрадиційних способів підтримки інноваційної 

діяльності, таких як лізинг, форфейтинг, франчайзинг, факторинг, 

венчурне фінансування. Необхідним кроком в даному напрямі є 

реформування нормативно-правової бази для розвитку: 

(1) лізингових відносин шляхом усунення суперечностей в 

нормативних актах, що регулюють лізингову діяльність щодо 

встановлення сум, які зараховуються до валового доходу 

лізингодавця, та валових витрат лізингоодержувача при сплаті 

лізингових платежів, що включають частину вартості майна, 

переданого у фінансовий лізинг, а також запровадження 
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механізму реєстрації майна, переданого у фінансовий лізинг, із 

метою запобігання його незаконного продажу або іншого 

недоцільного використання 153; (2) венчурного фінансування з 

метою врегулювання питань створення та діяльності венчурних 

фондів, а також визначення механізмів державної підтримки та 

страхування венчурних інвестицій 154. Ці напрями модернізації 

інституційно-правового механізму створюють дієві умови для 

стимулювання інноваційної активності як передумови 

забезпечення інноваційної безпеки. 

Зосередимо увагу на реалізації важливої функції 

інституційно-правового базису інноваційної безпеки, як контроль, 

яка включає в себе виконання ряду послідовних управлінських 

інструментів, системна реалізація яких дає можливість здійснити 

відповідними структурними підрозділами органів влади 

оцінювання реалізації стратегічних та оперативних планів, 

досягнення стратегічних цілей, а також забезпечити уникнення 

відхилень від стратегічного напряму діяльності інституцій з 

метою внесення необхідних коректив до моменту настання 

негативних явищ та впливу на поведінку економічних суб’єктів. 

Водночас функція контролю залишається в Україні однією із 

найбільш нереалізованих в рамках інституційно-правового 

механізму забезпечення інноваційної безпеки держави. Йдеться, 

зокрема, про відсутність ефективної системи контролю за 

підтримкою інноваційної діяльності на усіх рівнях системної 

ієрархії управління економікою, за реалізацією державної 

політики в аналізованій сфері, за використанням бюджетних 

коштів на програми та проекти підтримки інноваційної діяльності. 

Тому, більшість стратегічних документів в інноваційній сфері 

залишалися декларацією без практичних кроків реалізації, а 

бюджетні ресурси використовуються нецільово або 

концентруються в середньо‑ і низькотехнологічних галузях. 

Для підвищення ефективності реалізації цієї функції 

необхідно розробити дієву систему державного та недержавного 
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регулювання і контролю діяльності суб’єктів інноваційної 

безпеки – державних, фінансово-кредитних установ, елементів 

інноваційної інфраструктури, та дотримання законодавства у цій 

сфері як важливого інституційного елементу і передумови 

зміцнення інноваційної безпеки держави. Крім того, важливим є 

посилення контролю за виконанням заходів з фінансової 

підтримки інноваційної діяльності, передбачених Законом 

України «Про інноваційну діяльність», а також програмними 

документами у сфері забезпечення інноваційної безпеки держави. 

Одночасно, необхідно запровадити систему персональної 

відповідальності й контролю за використанням бюджетних 

ресурсів на всіх стадіях виконання цільових програм та проектів 

у інноваційній сфері, що унеможливить нецільове використання 

бюджетних коштів та сприятиме підвищенню їх ефективності 155. 

Варто зазначити, що ефективна реалізація усіх базових 

функцій управління є передумовою виконання ще однієї 

важливої функції – регулювання, яка покликана нівелювати 

низку вад організаційного, фінансового, інституційного та 

ринкового характеру державної інноваційної політики та 

здійснювати комплексний та системний вплив на прийняття 

оперативних рішень в інноваційній сфері, що, в свою чергу, 

забезпечить формування та реалізацію ефективної системи 

державного регулювання інноваційної діяльності. Це дозволить 

виокремити і реалізувати завдання проходження послідовних 

етапів інноваційного розвитку (формування інноваційної 

інфраструктури, розвиток інноваційного підприємництва, 

системна інноваційна активність в економіці, інноваційний 

розвиток стратегічних комплексів, до прикладу ОПК). 

Таким чином, підсумовуючи вищенаведене, вважаємо, що 

структурно-логічна схема практичної імплементації 

запропонованих підходів, спрямованих на удосконалення 

інституційно-правового механізму і засобів державної політики 

інституційно-правового забезпечення інноваційної безпеки, 

набуває вигляду як на рис. 5.4. 
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Рис. 5.4. Напрями та заходи удосконалення інституційно-правового 

базису інноваційної безпеки держави за функціями управління 
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Напрями та регулюючі заходи 

Покращення інформаційно-аналітичного забезпечення 
оцінювання інноваційної безпеки: 
- удосконалення методики оцінювання відповідно до 
сучасних викликів; 
- запровадження моніторингу інноваційної безпеки на 
державному та місцевому рівнях; 
- розвиток мережі інформаційно-аналітичних центрів 
інноваційної безпеки; 
- інформаційна підтримка підприємств щодо інноваційної 
діяльності; 
- формування комплексної бази даних щодо розроблених 
вітчизняними суб’єктами інноваційної діяльності проектів 
виробництва інноваційної продукції 
 
Підвищення ефективності стратегічного планування і 
прогнозування інноваційної діяльності: 
- визначення коротко- та середньострокових пріоритетів 
забезпечення інноваційної безпеки та розробка нової 
Стратегії інноваційного розвитку держави; 
- узгодження програм, концепцій, положень стратегічного 
планування інноваційної безпеки на різних рівнях 
управління; 
- застосування ефективних інструментів стратегічного 
планування і прогнозування інноваційної діяльності 
 
Удосконалення системи управління інноваційною 
безпекою: 
- створення державного органу, відповідального за загальну 
координацію та організацію роботи з реалізації державної 
політики у сфері забезпечення інноваційної безпеки; 
- узгодження та підвищення ефективності діяльності 
державних і недержавних інституцій системи інноваційної 
безпеки; 
- створення компетентних підрозділів щодо розвитку 
інноваційної діяльності на різних рівнях управління 
 
Формування сприятливого економіко-правового 
середовища кредитування та інвестування у інноваційну 
сферу: 
- фінансове стимулювання інноваційної активності 
(бюджетні, фіскальні інструменти); 
- підвищення економічної мотивації суб’єктів 
господарювання до здійснення інноваційної діяльності; 
- формування сприятливого режиму адміністрування 
інноваційних проектів з спрощеною податковою звітністю; 
- використання нетрадиційних способів підтримки 
інноваційної діяльності 
 
Розроблення дієвої системи державного і недержавного 
контролю та оцінювання інноваційної безпеки: 
- посилення відповідальності за використання бюджетних 
коштів на програми та проекти підтримки інноваційної 
діяльності; 
- забезпечення ефективного контролю за виконанням 
заходів з фінансової підтримки інноваційної діяльності, а 
також програмними та стратегічними документами 
 
Формування та реалізація ефективної системи 
державного регулювання інноваційної діяльності: 
- ув’язка оперативних рішень в інноваційній сфері, які 
приймаються за результатами реалізації базових функцій 
управління 
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Так, реалізація запропонованих заходів сприятиме 

удосконаленню інституційно-правового механізму інноваційної 

безпеки України, зокрема: (1) покращенню інформаційно-

аналітичного забезпечення в цій сфері; (2) підвищенню 

ефективності стратегічного планування і прогнозування 

інноваційної діяльності; (3) узгодженню та удосконаленню 

системи публічного управління інноваційною безпекою; 

(4) створенню сприятливого економіко-правового середовища 

кредитування та інвестування і інноваційну сферу; 

(5) розробленню дієвої системи державного і недержавного 

контролю та оцінювання діяльності суб’єктів інноваційної 

безпеки; (6) формуванню та реалізації ефективної системи 

державного регулювання в інноваційній сфері. 

Удосконалення інституційно-правового механізму 

інноваційної безпеки, безперечно, визначає її базис, однак 

безпосередня ефективна реалізація науково-технологічного та 

інноваційного потенціалу держави потребує ще й формування 

інституційної інфраструктури інтеграції науково-дослідної та 

інноваційної діяльності. 

 

 

5.3 Розвиток інституційної інфраструктури інтеграції 

науково-дослідної та інноваційної діяльності 

 

Активізація науково-технічного прогресу, підвищення рівня 

механізації та автоматизації виробничих процесів, роботизація 

фактично всіх галузей економіки об’єктивно зумовили 

необхідність формування інноваційно орієнтованої економіки як 

стратегічного напряму модернізації національної економіки, 

покращення місця країни в системі міжнародного поділу праці, 

чинника конкурентоспроможності та інструменту протидії новим 

технологічним викликам глобалізації та загрозам, в т.ч. загрозам 

зумовлених гібридною агресією Російської Федерації. Водночас 

для України цей пріоритет залишається нереалізованим протягом 

усього періоду незалежності, оскільки критичний стан 

інноваційної безпеки багато у чому зумовлений недостатньо 

ефективним використанням інноваційного та науково-
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технологічного потенціалу країни, інерційністю комерціалізації 

вітчизняної науки та освіти, низьким рівнем впровадження 

новітніх науково-технологічних рішень у виробництво та 

нерозвиненістю наукомістких виробництв. Більше того, в Україні 

зберігаються глибокий розрив між освітньо-науковою сферою та 

виробництвом, функціонують лише окремі елементи інноваційної 

інфраструктури, які б надавали можливість налагодити 

замкнутий цикл виробництва інноваційної продукції – від 

генерування ідей до її комерціалізації. 

Ситуація ускладнюється в умовах підвищеної 

макроекономічної нестабільності та зовнішньої агресії, що 

сповільнює трансформаційні процеси та структурні перетворення 

в інноваційній сфері. Через це потреба інтенсифікації 

структурно-інноваційних зрушень в економіці ще більше 

загострилася. Вирішення цього завдання потребує створення 

системи трансформації знань і результатів інтелектуальної праці 

у інноваційний ринковий продукт. Найважливішим чинником 

належної активізації інноваційної діяльності є формування і 

реалізації інституційно-організаційного механізму, націленого на 

створення і забезпечення дієздатної інноваційної інфраструктури, 

яка поєднує представників освіти, науки та бізнесу та забезпечує 

зворотній зв’язок ринку і сфери наукових досліджень. 

Метою розвитку інноваційної інфраструктури є створення 

економічних умов та стимулів для об’єднання інтересів всіх 

учасників інноваційного процесу (від генерування знань до 

реалізації інноваційної продукції на внутрішньому і зовнішньому 

ринках). У першу чергу йдеться про активізацію діяльності та 

розвиток таких інноваційних структур, як (1) технопарки, 

технополіси, індустріальні парки, бізнес-інкубатори, інноваційно-

технологічні центри, малі інноваційні підприємства, тобто 

виробничо-технологічна інфраструктура; (2) патентно-

кон’юнктурні та маркетингові інституції, які покликані передусім 

забезпечити зниження трансакційних витрат на пошук інформації 

про інноваційні розробки, партнерів з комерціалізації технологій 

і винаходів, захист прав інтелектуальної власності суб’єктів 

господарювання; (3) інституції венчурного фінансово-

інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності як один із 
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найефективніших інструментів залучення інвестицій в 

інноваційну сферу. Тобто інноваційна інфраструктура є цілісною 

системою суб’єктів інноваційної діяльності створення 

інноваційного продукту, що включає весь інноваційний ланцюг 

від розвитку фундаментальної наукової ідеї до виробництва та 

дистрибуції готової продукції. 

Не менш важливе значення для інтенсифікації інноваційних 

процесів мають інституції нового інституційно-організаційного 

формату – інноваційні кластери, стартапи, інноваційні хаби, сo-

working-центри та ін., які можуть стати ефективним 

інструментом підвищення конкурентоспроможності країни, 

формування нової генерації інтелектуальної еліти та поєднання її 

науково-технологічного, інноваційного та виробничого 

потенціалу. Результатом функціонування яких має стати поява 

нового суспільно-технологічного способу виробництва, що 

базується на інтелектуально-інноваційному й інформаційно-

технологічному укладі. На сьогоднішній день в Україні окремі 

ініціативи щодо створення нових інститутів інноваційної 

інфраструктури реалізується переважно на рівні регіонів за 

підтримки місцевих органів влади та неурядових організацій. 

Світовий досвід свідчить, що результатом розвитку 

інноваційної інфраструктури може стати виокремлення її 

економічної, соціальної та екологічної функцій як на 

регіональному, так і на державному рівні. Зокрема, економічна 

функція передбачає пришвидшення темпів структурно-

технологічної модернізації реального сектора економіки завдяки 

зростанню частки наукоємних та високотехнологічних 

виробництв, створення замкнених ланцюгів виробництва, 

розширення місткості внутрішнього ринку інновацій та високих 

технологій; зростання інноваційної активності промислових 

підприємств завдяки розвитку кооперації між науково-дослідним 

та виробничим секторами, розвитку державно-приватного 

партнерства в інноваційній сфері; збільшення надходжень до 

бюджетів усіх рівнів; усунення диспропорцій у соціально-

економічному розвитку регіонів, розвитку міжрегіональних та 

міжгалузевих коопераційних зв’язків. 
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Соціальна функція стосується вирішення проблем 

інтелектуальної міграції та проблем працевлаштування шляхом 

створення висококваліфікованих робочих місць, підвищення 

продуктивності праці, формування інтелектуального капіталу. 

Крім того, доведено, що розвиток інноваційної інфраструктури 

позитивно впливає на якість життя населення, розширення 

соціальних можливостей держави, що приводить до підвищення 

рівня попиту на інноваційну та науково-технологічну продукцію.  

Екологічна функція полягає у реалізації політики 

енергоефективності та енергозбереження шляхом стимулювання 

наукових досліджень, розробок і впроваджень інновацій у цій 

сфері, збільшення частки маловідходних та екологічно чистих 

технологій, зниження енергоємності промислового виробництва. 

Відтак, є підстави стверджувати, що реалізація інституційно-

організаційного механізму забезпечення інноваційної безпеки 

держави є не лише потужним інструментом, але й невід’ємною 

умовою економічного зростання, причому не односегментного, а 

комплексного і системного, адже дозволяє забезпечити 

посилення міжгалузевих синергетичних зв’язків (система вищої 

освіти, науки, реальний сектор економіки, інституції фінансово-

кредитної та інвестиційної сфери), створити основи 

запровадження інноваційної моделі структурної перебудови і 

розвитку економіки. 

Слід зазначити, що створення елементів інноваційної 

інфраструктури в Україні може стати ефективним засобом 

відбудови для: (1) територій, економіка яких знаходиться у стані 

системної кризи, наприклад, східних областей, де тривале 

збройне протистояння призвело до значного фізичного 

руйнування промислових підприємств та інфраструктури; 

(2) депресивних територій, рівень соціально-економічного 

розвитку яких є традиційно нижчим від середньодержавного, а 

основною метою державної політики є пошук нових альтернатив 

інструментів розвитку, підвищення ефективності традиційної 

економічної діяльності; (3) територій, які володіють потужним 

науково-технологічним та інноваційним потенціалом, 

розвинутим підприємницьким сектором, однак через низький 

рівень розвитку науково-дослідної та технологічної кооперації в 
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інноваційній сфері, характеризуються недостатніми обсягами та 

невисокою ефективністю реалізації інноваційної продукції у 

виробничому секторі економіки; (4) територій, які потребують 

вирішення еколого-техногенних проблем внаслідок домінування 

низькотехнологічних виробництв та добувної промисловості.  

Додамо, що розвиток інноваційної інфраструктури як 

інструмент посилення конкурентоспроможності національної 

економіки та інноваційної безпеки держави активно 

використовуються багатьма розвинутими країнами світу. Так, 

формування інноваційної інфраструктури є важливою складовою 

національних стратегій розвитку Німеччини, Данії, Норвегії та 

Фінляндії, які є лідерами інноваційного розвитку у ЄС.  

Водночас декларування урядом України інноваційної моделі 

розвитку впродовж усього періоду незалежності так і не було 

підтверджено системними заходами довгострокового характеру. 

Створення організаційно-економічних елементів інноваційної 

інфраструктури значною мірою мало стихійний характер без 

концептуального узгодження із пріоритетами інноваційного 

розвитку. Це перешкоджало формуванню ефективної 

інституційної інфраструктури інтеграції науково-дослідної та 

інноваційної діяльності, яка б відповідала сучасним ринковим 

вимогам та давала можливість налагодити завершений цикл 

інноваційної діяльності у промисловості – від створення 

інновацій до впровадження їх у виробництво.  

Крім того, за результатами аналізу існуючого інституційно-

правового базису розвитку інноваційної інфраструктури в 

Україні є підстави зробити висновок про непослідовність її 

формування та фрагментарність. Закони України й інші 

нормативно-правові документи змістовно, в основному, не 

пов’язані між собою і досить часто суперечать один одному. При 

цьому, вітчизняні органи державного управління декларують 

привабливі для інноваційно-активних підприємств умови 

введення бізнесу, при цьому законодавчо не забезпечують дієві 

механізми пільгового оподаткування чи бюджетного 

фінансування науково-технологічної та інноваційної діяльності. 

Зокрема, статтю п’ятого розділу «Особливості в оподаткуванні та 

митному регулюванні інноваційної діяльності» Закону України 
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«Про інноваційну діяльність» було виключено, технологічним 

паркам були скасовані такі податкові пільги як звільнення від 

сплати податку на прибуток та сплату ПДВ податковим векселем 

при імпорті. Наслідком цього стало вибудування інноваційної 

інфраструктури, в якій елементи належним чином виконують 

далеко не всі задекларовані їм функції.  

Важливою передумовою формування і реалізації 

інституційно-організаційного механізму інноваційної безпеки в 

Україні має стати реалізація дієвої з конкретними кількісно-

якісними результатами державної політики розвитку інноваційної 

діяльності та використання її досягнень у соціально-економічній 

сфері, включно з організаційною роботою щодо створення 

діючих елементів інноваційної інфраструктури та «площадок» 

співпраці науково-дослідної сфери, підприємств, інноваційних 

фірм та інвесторів. Тобто структур, які б поєднували 

організаційні засоби влади (як центральної, так і місцевої), 

бізнесових структур, а також освітньо-наукових інституцій, 

інноваційних та венчурних фірм з метою досягнення органічної 

взаємодії всіх стадій інноваційного циклу, коли всі суб’єкти 

злагоджено працюють на кінцевий інноваційний результат.  

Йде мова про перехід від традиційної лінійної схеми 

«фундаментальні дослідження – прикладні розробки – 

впровадження», де інституції освітньої та наукової сфери, 

реального сектору економіки існували і діяли відносно незалежно 

одна від одної, до моделі «потрійної спіралі» інноваційного 

розвитку, розробленої Г. Іцковіцом, яка забезпечує органічно 

взаємодію трьох секторів в інноваційних процесах у режимі 

зворотних зв’язків. При цьому освітньо-науковій сфері у цій 

моделі відведена центральна роль у забезпеченні ефективності 

всього інноваційного циклу 156. 

На доповнення до традиційних функцій кожен з трьох 

основних суб’єктів інноваційної діяльності дедалі більше може 

частково перебирати на себе функції інших для забезпечення 

оптимального результату. Тобто функціями органів державної 

влади, окрім встановлення правил гри, мають стати ресурсне 

забезпечення, моніторинг і контроль поточної діяльності 
                                                           
156

 Інноваційна Україна 2020 : нац. доп. / за заг. ред. В. М. Гейця та ін. ; НАН України. Київ, 2015. С. 164. 
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елементів інноваційної інфраструктури; суб’єктів економічної 

діяльності – апробація, впровадження та комерціалізація нових 

засобів, підходів і технологій інноваційного розвитку; 

«інноваційних площадок» – забезпечення координації взаємодії 

державних, суспільних і комерційних структур при науково-

дослідній та інноваційній діяльності. 

Для України і надалі характерною залишається «лінійна 

модель» управління інноваційним циклом, коли виконання 

науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт 

реалізується на замовлення державних структур. Проте наявність 

достатньо великої кількості завершених науково-дослідних робіт 

переважно не знаходить комерційного впровадження в 

національній економіці через недостатньо ефективну взаємодію 

трьох основних суб’єктів інноваційної діяльності – влади, бізнесу 

і науки. Це зумовлює необхідність реалізації державної політики, 

спрямованої на розвиток взаємодії т. зв. «інституційного 

трикутника» співпраці в системі інтеграції вищої освіти, науки та 

інноваційної економічної діяльності, що буде вагомим внеском у 

вирішення проблеми подолання системного протиріччя між 

наявністю в Україні потужного наукового комплексу, здатного 

продукувати результати світового рівня, та недостатністю попиту 

на розробки українських науковців з боку вітчизняної економіки. 

Іншою додатковою перешкодою для України в умовах 

переходу до моделі «потрійної спіралі» є наявність старих 

пострадянських проблем у вітчизняній науковій та освітній сфері, 

оскільки традиційні науково-дослідні установи меншою мірою, 

ніж освітні інституції, забезпечують системний притік 

інтелектуального капіталу, орієнтованого на реалізацію наукових 

досліджень та їх економічно продуктивне використання. 

Водночас система освіти в Україні не володіє достатнім науковим 

потенціалом, співмірним із потенціалом академічних установ, з 

метою здійснення інноваційної діяльності. Дієво сприяти 

вирішенню названої проблеми може формування саме 

інституційної інфраструктури інтеграції науково-дослідної та 

інноваційної діяльності як передумови створення нових 

наукомістких інноваційних виробництв, активізації 
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інноваційного підприємництва та посилення інноваційної 

безпеки держави.  

Таким чином, для України є нагальною необхідністю 

удосконалення існуючої державної інноваційної політики 

шляхом розвитку механізмів взаємодії університетів, держави та 

бізнесу за моделлю «потрійної спіралі» інноваційного циклу, що 

передбачає поєднання освітнього і наукового потенціалу з 

ринковими інтересами і ресурсами бізнесових структур.  

Реалізація інституційно-організаційного механізму 

забезпечення інноваційної безпеки держави потребує, крім 

підтримки і розвитку базової інфраструктури – виробничо-

технологічної складової інноваційної інфраструктури 

(технопарки, індустріальні парки, технополіси, 

високотехнологічні інноваційні центри, інноваційні хаби, 

стартапи) створення додаткової інфраструктури, особливо у 

регіонах з низьким рівнем інноваційної безпеки, які 

характеризуються низьким значенням показника забезпеченості 

джерелами розвитку інноваційної інфраструктури. Йде мова про 

створення інформаційно-маркетингової (консультаційні, 

інформаційні та лізингові компанії, організації стандартизації, 

метрології і сертифікації якості наукомісткої продукції, центри 

трансферу технології), фінансово-інвестиційної (венчурні фонди, 

краудфандинг) та кадрової (рекрутингове агентство, центри 

підвищення кваліфікації у сфері інноваційного бізнесу) 

складових. Органічна взаємодія саме цих елементів інноваційної 

інфраструктури дасть можливість забезпечити формування 

повноцінної інституційної інфраструктури стимулювання 

інтеграції науково-дослідної та виробничої сфери з метою 

активізації інноваційної діяльності.  

Слід зазначити, що перспективним напрямом розвитку 

доповнюючої інфраструктури, окрім вищезазначених складових, 

для прикордонних регіонів України із країнами-членами ЄС є 

створення інституцій, які забезпечуватимуть транскордонну 

співпрацю суб’єктів інноваційної діяльності (транскордонні 

індустріальні парки, інноваційні центри транскордонного 

співробітництва, інноваційно-інвестиційні транскордонні 

кластери та ін.), які можуть стати дієвим механізмом 
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прискорення євроінтеграційних процесів в Україні, пожвавлення 

інноваційної активності в прикордонних регіонах, залучення 

інвестицій у високотехнологічне виробництво. 

Таким чином, можна визначити основні принципи 

формування інноваційної інфраструктури. По-перше, це 

комплексний підхід, який полягає у розвитку різних підприємств 

і організацій, що забезпечують інноваційну діяльність, залежно 

від специфіки кожного регіону, враховуючи рівень інноваційної 

активності підприємств, відмінності у потребах суб’єктів 

господарювання в межах інноваційної системи, галузеву 

структуру реального сектору економіки, розвиток 

інфраструктури підтримки бізнесу та географічне розташування. 

Формування інституційно-організаційного механізму не повинно 

обмежуватися лише створенням виробничо-технологічної 

складової. Йдеться про мережу ефективно функціонуючих 

державних і недержавних інституцій підтримки і стимулювання 

розвитку інноваційної діяльності, її безпеки та впровадження 

результатів, формування інтелектуально-кадрового, ресурсного, 

інформаційно-аналітичного та венчурного фінансово-

інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності. 

По-друге, це необхідність дотримання структурно-логічної 

послідовності (етапності) розвитку інноваційної інфраструктури, 

що зумовлено складною структурою та розгалуженістю зв’язків 

між інфраструктурними елементами. Як результат, процес 

формування інституційно-організаційного механізму інноваційної 

безпеки держави необхідно реалізовувати у вигляді чотирьох 

взаємопов’язаних етапів, кожен з яких переслідує виконання 

певних функцій та має кінцевий результат з огляду на специфіку 

процесно-функціонального підходу (рис. 5.5). 

Так, однією із перешкод формування в Україні ефективної 

інноваційної інфраструктури є недостатній рівень інформаційно-

аналітичного забезпечення державної політики у інноваційній 

сфері (відсутність єдиної методики інформаційно-аналітичного 

забезпечення; як наслідок – проектування політики на основі 

інтуїтивних уявлень і припущень, закордонного досвіду; 

відсутність інформаційно-аналітичної бази досліджень наявного 

інноваційного та науково-технологічного потенціалу; 
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незавершеність формування організаційної структури 

інформаційно-аналітичних підрозділів здійснення інформаційно-

аналітичних досліджень у інноваційній сфері. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 5.5. Алгоритм формування інституційно-організаційного 

механізму забезпечення інноваційної безпеки України 
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Тому з метою формування умов для ефективного 

впровадження в нашій державі інституційно-організаційного 

механізму забезпечення інноваційної безпеки необхідно 

здійснити: (1) діагностичний аналіз ендогенного та екзогенного 

середовища з метою визначення перспективних ринково-

інноваційних ніш, де технологічний прорив може дати 

найкращий результат, виходячи з потреб економічного і 

соціального розвитку; (2) оцінювання кількісних і якісних 

характеристик науково-технологічного та інноваційного 

потенціалу; (3) ідентифікацію стратегічних видів економічної 

діяльності; (4) визначення конкурентних переваг та обмежень 

перспективного розвитку. 

Наступним етапом має стати розроблення методики 

стратегічного науково-технологічного передбачення та 

оцінювання позитивних і негативних ефектів інноваційної 

діяльності для визначення стратегічних орієнтирів інноваційного 

розвитку і засобів їх досягнення, що потребує використання 

результатів прогнозно-аналітичних досліджень тенденцій 

науково-технологічного та інноваційного розвитку, формування 

системи показників оцінювання діяльності суб’єктів інноваційної 

інфраструктури, зіставлення визначених пріоритетів 

інноваційного розвитку із реальними потребами національної 

економіки, можливостями та станом інноваційного потенціалу 

країни.  

Однією з найважливіших передумов розвитку інноваційної 

інфраструктури є створення інформаційно-маркетингової 

системи, а саме: маркетингових науково-прогнозних компаній, 

інноваційно-інформаційних центрів та ін., завдання яких полягає 

у здійсненні маркетингових досліджень інноваційної діяльності 

за такими напрямами: (1) фундаментальні дослідження 

(виявлення основних ринкових закономірностей та тенденцій, 

динаміки макроекономічних показників інноваційної діяльності); 

(2) дослідження майбутніх технологій (визначення 

перспективних науково-дослідних та дослідно-конструкторських 

розробок); (3) дослідження кон’юнктури ринку (ідентифікація 

основних характеристик ринку інновацій та високих технологій 

за динамікою продажу, ціновою диференціацією, методами 
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просування та збуту); (4) дослідження потенційних ринків збуту 

(аналіз конкурентного середовища, частки суб’єктів ринку, 

потенціал ринків збуту); (5) прогнозні дослідження із 

застосуванням методів економіко-математичного, статистичного 

та імітаційного моделювання для отримання передбачення щодо 

розвитку параметрів інноваційної діяльності (динаміка попиту та 

пропозиції на інноваційну продукцію). 

Важливу роль у формуванні та реалізації інституційно-

організаційного механізму інноваційної безпеки інтеграції 

науково-дослідної та інноваційної діяльності відіграють також 

спеціальні інституції, які відповідають за побудову та реалізацію 

державної інноваційної політики. Йде мова про започаткування 

практики функціонування єдиного центру координації 

результатів вітчизняних наукових досліджень та розробок з 

метою забезпечення послідовності та ефективності реалізації всіх 

стадій інноваційного процесу від НДДКР до комерціалізації та 

виводу на ринок нової продукції з високою доданою вартістю. 

Окрім цього, функціями цієї інституції мають стати: 

інвентаризація результатів науково-технічної діяльності, 

виявлення ступеня новизни науково-технічної розробки, 

забезпечення ліцензійної торгівлі технологіями, формування 

комплексної бази даних щодо розроблених вітчизняними 

науково-дослідними інституціями чи суб’єктами підприємництва 

перспективних інноваційних розробок. 

З метою спрощення доступу суб’єктів господарювання до 

ринку інновацій та високих технологій необхідним є створення 

централізованої загальнодержавної системи автоматизованого 

пошуку, збору, накопичення, аналітичної обробки і зберігання, 

розповсюдження і надання інформації щодо завершених НДіДКР, 

технологій, винаходів, а також потреби у об’єктах промислової 

власності підприємців-інноваторів, великих підприємств. 

У аналітичній частині дослідження встановлено, що 

основними перешкодами інноваційної активності в Україні є 

декларативність, недостатня обґрунтованість і ефективність 

стратегічного програмування соціально-економічного розвитку 

на інноваційних засадах, невизначеність довго- та 

середньострокових пріоритетів інноваційної діяльності на 
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загальнодержавному, галузевому та регіональному рівнях, 

засобів їх досягнення. Це призводить до неможливості 

вироблення тактичних дій органів публічної влади щодо 

реалізації інноваційної політики. 

При цьому, більшість стратегічних чи регіональних 

програмних документів регулювання інноваційної діяльності не 

підкріплені державними замовленнями і фінансуванням, не 

створена ефективна система конкурсного державного замовлення 

на реалізацію пріоритетів розвитку інноваційної інфраструктури, 

що призводить до невиконання стратегічних загальнодержавних 

завдань активізації інноваційної діяльності, концентрацію 

обмежених інвестиційних ресурсів держави в 

середньо‑низькотехнологічних галузях. 

Більше того, термін дії «Державної цільової економічної 

програми «Створення в Україні інноваційної інфраструктури на 

2009-2013 роки»» вичерпано, а нової програми, яка б сприяла 

створенню ефективної інноваційної інфраструктури, із 

охопленням усіх ланок інноваційного процесу, наразі не 

розроблено. У більшості регіонів України відсутні регіональні 

програми стимулювання інноваційних структурних зрушень у 

стратегічно пріоритетних галузях промисловості. Це свідчить про 

неусвідомлення органами державної влади та місцевого 

самоврядування можливості формування «точок економічного 

зростання» шляхом розвитку інноваційної інфраструктури як 

чинника розвитку високотехнологічного виробництва. 

Тому наступним етапом розвитку інституційної 

інфраструктури реального сектору економіки має стати 

стратегічне планування, в межах якого визначатимуться 

інноваційні пріоритети на основі методів довгострокового і 

середньострокового прогнозування технологічного розвитку 

виробничої сфери як на державному, так і на регіональному рівні. 

При цьому експертиза пріоритетних напрямів інноваційної 

діяльності має базуватися на результатах аналізу за такими 

критеріями соціально-економічного розвитку держави: 

(1) глобалізаційний критерій (світові ринки наукоємних товарів 

та послуг, прогноз зростання ринків та появи технологічних ніш); 

(2) науково-технологічний критерій (витрати на виконання 
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наукових та науково-технічних робіт, оцінка джерел 

фінансування науково-технічних робіт за пріоритетним напрямом 

інноваційної діяльності, оцінка технологічного укладу, кількість 

виконаних наукових розробок); (3) економічний критерій (оцінка 

ринкової потреби, інноваційна діяльність підприємств, обсяг 

інноваційних капіталовкладень відносно річного рівня 

амортизаційних відрахувань); (4) соціальний критерій (частка 

зайнятих у високо- і середньотехнологічних галузях за 

пріоритетним напрямом інноваційної діяльності, зростання 

продуктивності праці); (5) екологічний критерій (ступінь 

екологічної безпеки, ступінь екологічного ризику). 

Окрім того, необхідною передумовою формування 

інноваційної інфраструктури є її інституційне забезпечення, а саме 

удосконалення фінансових, організаційних, правових та інших 

інструментів державної підтримки інноваційної діяльності. Мова 

йде передусім про реформування інституційно-правового базису 

розвитку інноваційної інфраструктури, оскільки здійснений аналіз 

законодавчої бази в сфері інноваційної інфраструктури дозволяє 

зробити висновок про непослідовність її формування та 

фрагментарність. Більшість нормативно-правових документів, 

змістовно, в основному, не пов’язані між собою і досить часто 

суперечать один одному, що призводить до неефективного 

функціонування суб’єктів інноваційної інфраструктури. 

Підтвердженням недосконалості інституційно-

організаційного механізму формування інноваційної 

інфраструктури в Україні є погіршення динаміки техніко-

економічних показників діяльності технопарків, починаючи з 

2005 р. Йде мова про блокування Закону України «Про 

спеціальний режим діяльності технопарків», а також скасування 

системи фіcкальних стимулів для суб’єктів спеціальних 

економічних зон та територій пріоритетного розвитку. У 2014 р. 

Міжвідомчою комісією при Міністерстві економічного розвитку 

та торгівлі України прийнято рішення про включення 12 

індустріальних парків до Реєстру індустріальних парків, водночас 

з них фактично функціонують лише чотири. Це пов’язано із 

нормативно не врегульованим питанням щодо податкових 

преференцій для суб’єктів індустріальних парків, невизначеністю 
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критеріїв та механізмів надання індустріальним паркам статусу 

національних проектів. Щодо венчурних фондів, то ці інституції 

практично не вкладають кошти у високотехнологічні галузі, а 

обмежуються традиційними (будівництво, нерухомість). 

Тому поряд із удосконаленням нормативно-правового та 

інституційного поля регулювання процесу створення і 

функціонування інституцій інноваційної інфраструктури 

необхідним видається реформування системи фінансового 

стимулювання розвитку інноваційної інфраструктури: 

(1) податкової політики через встановлення податкових 

преференцій для підприємств, які здійснюють НДДКР при 

моніторингу ефективності таких пільг, запровадження 

інвестиційно-інноваційного податкового кредиту щодо сплати 

податку на прибуток, отриманого від реалізації інноваційної 

продукції; (2) амортизаційної політики шляхом підвищення норм 

податкової амортизації основних фондів для виробників 

високотехнологічної продукції, застосування бонусної амортизації 

для науково-дослідного та дослідно-конструкторського 

обладнання; (3) митної політики через передбачення штрафних 

санкцій за нецільове використання ввезеного без сплати ввізного 

мита устаткування, обладнання та комплектуючих до них 

суб’єктами інноваційної діяльності. 

Ще одним ефективним інструментом прямої проектної 

підтримки інноваційних проектів, який лише починає 

розвиватися в Україні виступає краудфандинг. Додамо, що цей 

інструмент має суттєві переваги адресності, прозорості та 

гнучкості над традиційними формами залучення фінансових 

ресурсів. Зокрема, краудфандинг дозволяє залучати через 

Інтернет фінансові ресурси значної кількості фізичних та 

юридичних осіб для реалізації різноманітних новаторських ідей 

та проектів (здебільшого стартапів), а також забезпечити 

зниження трансакційних витрат на організацію фінансування 

інноваційних проектів завдяки меншій кількості посередників. 

В Україні процес формування інноваційної інфраструктури 

має переважно хаотичний характер. Насамперед, регіональна 

інноваційна інфраструктура залишається автономною до інших 

регіонів і не стала невід’ємним елементом цілісної національної 
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інноваційної системи, хоча одним з пріоритетів Державної 

цільової економічної програми «Створення в Україні 

інноваційної інфраструктури» на 2009-2013 роки» було 

формування такої інноваційної інфраструктури на регіональному 

рівні з одночасним забезпеченням міжрегіональної координації. 

Для прикладу, у Львівській області функціонують такі 

структури, як Державна бюджетна установа «Західний 

регіональний центр інноваційного розвитку» (забезпечення 

інформаційно-аналітичної, методичної, організаційної та іншої 

підтримки інноваційного розвитку); Центр розвитку новітніх 

технологій (сприяння співробітництву у сфері трансферу 

технологій між розробниками, підприємцями і інвесторами); 

Західний науковий центр НАН України і МОН (організація і 

координування регіональної системи науково-технічної та 

інноваційної діяльності в західних областях України); Львівський 

державний центр науково-технічної і економічної інформації 

(надання науково-технічної та економічної інформації, 

оформлення патентів); Західний регіональний центр 

інноваційного розвитку (дослідження проблем інноваційного 

розвитку економік Львівської та Тернопільської областей). Разом 

з тим жодна з цих структур не веде діяльності, спрямованої на 

інтеграцію науки, держави та бізнесу з метою розвитку 

високотехнологічного виробництва, формування нових секторів 

економіки, становлення інноваційних кластерів у промисловості. 

Схожа ситуація характерна і для розвитку інфраструктури 

інноваційного підприємництва у Львівській області. Незважаючи 

на перевагу в географічному розміщенні, інтелектуально-

кадровому забезпеченні, економічних та ресурсних чинниках, 

область займає середні позиції в рейтингах за індикаторами 

інноваційної безпеки регіонів, що свідчить про недостатньо 

ефективне використання ресурсного забезпечення та 

інноваційного потенціалу регіону. Йдеться насамперед про 

відсутність центрів інноваційного бізнесу та мережі бізнес-

інкубаторів, інформаційно-консалтингових центрів високих 

технологій, інвестиційних та ресурсних фондів інноваційного 

розвитку реального сектору економіки. Основними перешкодами 

їх розвитку є обмежений обсяг фінансування підприємницьких 
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інституцій інноваційної інфраструктури; немотиваційні 

принципи залучення представників наукової сфери, бізнес-

середовища та інших суб’єктів інноваційної інфраструктури; 

інертність місцевої влади щодо швидкого вирішення 

організаційно-правових аспектів створення і започаткування 

діяльності такого роду структур; складність пошуку та виділення 

приміщень для започаткування інноваційної діяльності 

суб’єктами малого та середнього бізнесу.  

Заключний етап формування інституційно-організаційного 

механізму забезпечення інноваційної безпеки України стосується 

проведення аналізу результатів функціонування інноваційної 

інфраструктури, рівня досягнення стратегічних цілей та 

виконання специфічних завдань для кожної з інституцій 

інноваційної інфраструктури. На даний момент в Україні 

методика моніторингу результатів діяльності суб’єктів 

інноваційної інфраструктури відсутня, що унеможливлює 

здійснення аналізу та узагальнення результатів їхньої діяльності.  

Про це свідчить досвід моніторингу результатів 

функціонування спеціальних економічних зон, територій 

пріоритетного розвитку, технологічних парків та наукових 

парків, в результаті чого система фіcкальних стимулів для 

суб’єктів інноваційної інфраструктури була ліквідована. В основі 

скасування надання державної допомоги суб’єктам інноваційної 

інфраструктури лежить фактично один аргумент – перевищення 

обсягів державної допомоги для суб’єктів інноваційної 

інфраструктури над платежами до бюджетів та цільових фондів. 

Проте детальний аналіз державної допомоги дає підстави 

стверджувати, що такий аргумент ґрунтується на результатах 

дещо некоректного оцінювання результатів їх діяльності. На 

даний час економічна діяльність в їх рамках здійснюється на 

загальнонаціональних умовах, характеризується негативною 

тенденцією, відбувається фактичний занепад цих організаційно-

економічних механізмів.  

Тому доцільно розробити спеціальну систему звітності та 

прогнозування результатів діяльності суб’єктів інноваційної 

інфраструктури, що дасть можливість виокремити результати їх 

діяльності із загального масиву статистичних даних і 
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здійснювати оперативний моніторинг та управління процесом 

застосування цього економічного інструментарію, а також 

розрахувати вплив застосування спеціальних режимів на 

розвиток економіки і стан економічної безпеки країни. 

Ключовими критеріями діяльності суб’єктів інноваційної 

інфраструктури є такі оцінки: інноваційної діяльності (обсяг 

реалізованої інноваційної продукції, кількість реалізованих 

інноваційних проектів у сфері новітніх технологій, які належать 

до V-VI технологічних укладів), міжнародного співробітництва 

(обсяг залучених зовнішніх інвестицій в інноваційну сферу, 

збільшення частки високотехнологічного експорту), 

співробітництва з науково-дослідними організаціями (кількість 

наукових установ, які є суб’єктами інноваційної інфраструктури), 

соціального розвитку (створення нових робочих місць, обсяг 

сплати коштів до бюджетів та державних цільових фондів). На 

основі оцінювання ефективності діяльності інфраструктурних 

інституцій ринку інновацій необхідно приймати рішення щодо 

доцільності їхньої фінансової підтримки з боку держави. 

Додамо, що державна політика підтримки розвитку 

інноваційної інфраструктури в Україні повинна трансформуватися 

від прямої державної допомоги у вигляді бюджетного 

фінансування до створення сприятливих інституційних умов 

розвитку інноваційної діяльності, а саме макроекономічного, 

інформаційного та нормативно-правового середовища. Важливу 

роль тут відіграють неприбуткові організації, які здійснюють 

координацію державної інноваційної політики, що дозволяє 

контролювати ефективність використання бюджетних коштів та 

виключає їх нецільове використання та привласнення окремими 

суб’єктами інноваційної інфраструктури. 

Вважаємо, що саме така системна сукупність заходів 

повинна бути реалізована в Україні для активізації і подальшого 

якісного розвитку інноваційної інфраструктури з метою 

підвищення інноваційної активності вітчизняних суб’єктів 

господарювання на всіх стадіях інноваційного процесу, 

стимулювання попиту на результати наукових досліджень і 

розробок, створення сприятливих умов для виробництва 

інноваційної продукції з високим рівнем доданої вартості.  
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РОЗДІЛ 6 

МЕХАНІЗМ ОПТИМІЗАЦІЇ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ В 

ПІДПРИЄМНИЦЬКОМУ СЕКТОРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 
 

6.1 Пріоритети удосконалення інституціонального базису 

мінімізації трансакційних витрат 

 

Проблема трансакційних витрат суб’єктів підприємництва є 

системною, а, відтак, її вирішення не може бути забезпечене хоча 

й вагомими, але розрізненими заходами. Причому основою 

раціональної державної політики у цій сфері є її інституціональне 

забезпечення – системна сукупність формальних і неформальних 

законів, правил та принципів (інститутів), а також інституцій, 

орієнтованих на ефективне господарювання та зменшення 

трансакційних витрат суб’єктів підприємницької діяльності. 

Власне, інституціональне забезпечення є тим базисом, який 

дозволяє приймати обґрунтовані рішення щодо логічного та 

послідовного процесу реалізації заходів державної політики.  

Закономірним є й висновок про те, що певна конфігурація 

інституціонального забезпечення розвитку підприємницького 

сектора національної економіки в Україні вже вибудувана. 

Водночас свідченням її неповноти та нераціональності є надмірно 

високий рівень трансакційних витрат представників бізнесу – 

одного з найбільш істотних факторів низької економічної безпеки 

підприємництва у нашій державі. Звідси й критично низькі 

позиції України у рейтингах сприятливості бізнес- та 

інвестиційного середовища. 

Варто підсилити й системність проблеми (для розвитку 

національної економіки) низького рівня економічної безпеки 

підприємництва, що призводить до істотного зменшення обсягів 

ВВП, зниження інноваційно-інвестиційної активності і науково-

технічного та технологічного потенціалу, порушення важливих 

коопераційних зв’язків, послаблення системи державного 

регулювання і контролю у сфері економіки, втрати потенціалу 

протистояння та запобігання фінансовим кризам, зростання 

фінансових і кредитних ризиків, зниження темпів 
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відтворювальних процесів та подолання структурної деформації в 

економіці, зменшення частки доданої вартості, посилення 

залежності національної економіки від кон’юнктури зовнішніх 

ринків, збільшення частки іноземного капіталу в стратегічних 

видах економічної діяльності та тінізації національної економіки. 

Характеристику вітчизняного інституціонального базису 

комерційної господарської діяльності, що потребує 

удосконалення, доцільно подати в аспекті законодавства та 

інституційної підтримки і координації діяльності. Щодо першого, 

то поняття, функції, принципи становлення і розвитку 

підприємництва визначено в Господарському кодексі України, 

що набрав чинності з 2004 р. Цей же нормативно-правовий акт 

визначає поняття підприємства та суб’єкта підприємницької 

діяльності, організаційно-правові форми і види підприємств. 

Очевидно, що по мірі розвитку економіки та суб’єктів 

господарювання положення цього базового щодо господарської 

діяльності нормативно-правового акту мають розвиватися, 

уточнюватися та удосконалюватися. Зокрема, визріла 

необхідність інституціалізації поняття «мікропідприємство»; 

уточнення категорії «підприємництво», зокрема не лише як виду 

діяльності, але й як сектора національної економіки; узгодження 

критеріїв віднесення та оподаткування малих, середніх і великих 

підприємств. Проте, не зважаючи на це, роль аналізованого 

кодексу важко недооцінити, адже він визначає рамкові умови 

господарювання у нашій державі та слугує основою для розробки 

інших нормативно-правових актів. 

Базовим відносно державного регулювання розвитку сектора 

малого підприємництва є Закон України «Про державну 

підтримку малого підприємництва». Водночас для цього 

нормативно-правового акту характерними є більшість недоліків, 

наведених вище, а також відсутність положень щодо захисту 

суб’єктів малого підприємництва від трансакційних витрат. 

Зокрема, закон визначає критерії, статус та засади діяльності 

підприємств малого бізнесу, регулює здійснення різних видів 

підприємницької діяльності, забезпечує програмування розвитку 

цього сектора економіки, оскільки визначає принципи та 

процедуру прийняття і реалізації національної, регіональних та 
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місцевих програм підтримки малого підприємництва. Саме 

останні відіграють важливу роль при реалізації державної 

політики відносно аналізованого сектора економіки.  

Відтак, законодавчо визначено, що національна програма 

підтримки малого підприємництва є комплексом заходів, 

спрямованих на реалізацію державної політики його розвитку. Їй 

відводиться роль консолідуючого механізму реалізації політики, 

в якому можуть приймати участь як державні центральні органи 

влади, так і місцеві, а також об’єднання підприємців, суб’єкти 

інфраструктури бізнесу (бізнес-центри, бізнес-інкубатори, 

консалтингові, лізингові та інші інституції). Вона реалізується 

через Закон України «Про Національну програму сприяння 

розвитку малого підприємництва в Україні». 

Закономірно, що метою програми є створення належних 

умов для реалізації конституційного права на підприємницьку 

діяльність, а також підвищення добробуту громадян України 

шляхом залучення широких верств населення до такої діяльності, 

проте її положення вже не відповідають сучасному стану і 

умовам підприємницької діяльності, не містять механізмів та 

інструментів захисту представників підприємництва від поточних 

та перспективних інституційних ризиків і загроз, зокрема 

обумовлених відносинами влада-бізнес. Відтак, національна 

програма складається з шести розділів: 1) стан розвитку малого 

підприємництва в Україні; 2) мета і основні завдання програми; 

3) основні напрями програми (якими визначено удосконалення 

нормативно-правової бази, формування єдиної державної 

регуляторної політики, активізацію фінансово-кредитної і 

інвестиційної підтримки; створення інфраструктури розвитку 

малого підприємництва, впровадження регіональної політики 

сприяння розвитку малого підприємництва); 4) фінансове 

забезпечення програми; 5) організація і контроль за виконанням 

програми; 6) реалізація програми і очікувані результати. 

Критична оцінка переліку напрямів головного програмного 

документу щодо розвитку малого підприємництва в Україні 

доводить до висновку, що заходи, які плануються та 

реалізовуються не базуються і не корелюють з домінантними 

проблемами та перешкодами господарювання суб’єктів 
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підприємництва, серед яких, як показано в аналітичній частині 

роботи, чільне місце посідають різноманітні види їх 

трансакційних витрат. Відтак, програмування державної політики 

у сфері розвитку малого і середнього підприємництва не носить 

проблемно-цільовий характер, що є істотним системним 

недоліком в аналізованій сфері. З огляду на це видається 

доцільним планувати і в подальшому реалізовувати важливі 

заходи за такими напрямами, як: спрощення дозвільної системи, 

удосконалення системи технічного регулювання, покращення 

податкової та фінансово-кредитної політики, розвиток 

інституційної інфраструктури, розвиток ринкових інститутів. 

Більше того, вітчизняна державна політика щодо розвитку 

середніх та великих підприємств або забезпечення зростання 

фізичних осіб – підприємців до юридичних осіб чи підприємств 

малого бізнесу у сектор середніх, не планується взагалі, що є 

додатковим аргументом зміни принципів державного 

регулювання в аналізованій сфері на проблемно-цільову основу, 

де важливе місце відводилося б вивченню обсягів і рівня та 

реалізації заходів, спрямованих передусім на зменшення 

трансакційних витрат малих і середніх підприємств. 

Загалом слід констатувати, що вітчизняна законодавча база 

не є достатньою інституціональною основою для ефективного 

господарювання з низьким рівнем витрат взаємодії суб’єктів 

сектора малого і середнього підприємництва. Основний 

нормативно-правовий акт щодо сектора малого підприємництва - 

Закон України „Про державну підтримку малого підприємництва 

в Україні” не має прямої дії, створюючи лише правову основу для 

розробки інших нормативно-правових актів. Його доповнюють, 

уточнюють та коригують чисельні підзаконні акти. У результаті 

інституційне забезпечення політики регулювання сектора малого 

підприємництва перетворилось в об’ємну та багаторівневу 

структуру непослідовного та хаотичного характеру, що потребує 

реформування, спрощення та узгодження частин правового 

механізму. Визріла необхідність уніфікації нормативно-

правового регулювання підприємницького сектора національної 

економіки та забезпечення в подальшому його стабільності як 

важливого принципу розвитку його суб’єктів. Важливо, щоб 
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норми цього нормативно-правового акту максимально 

враховували та формувалися навколо витрат взаємодії (з 

формальними і неформальними обмеженнями) суб’єктів малого і 

середнього підприємництва між собою, з державою, іншими 

економічними агентами у процесах передачі права власності на 

активи, товари, послуги; доступу до інформації, господарських 

ресурсів та ринків, ринкової інфраструктури, спеціальних прав і 

видів діяльності; захисту права власності; управління та 

експлуатації структур управління діловими відносинами в умовах 

недосконалого інституційного забезпечення. 

Зауважимо, що аспект інституційної підтримки, як другої 

складової характеристики вітчизняного інституціонального 

базису комерційної господарської діяльності, також є 

недостатнім. Так, профільним державним органом, покликаним 

регулювати проблеми організації і ведення фінансово-

господарської діяльності суб’єктів підприємництва в Україні є 

Державний комітет з питань регуляторної політики та 

підприємництва, що відповідальний за покращення нормативно-

правового регулювання проблем розвитку підприємництва, 

підготовку проектів та реалізацію програм з підтримки 

підприємництва, включно у взаємодії з Фондом Державного 

Майна України, Українським Фондом підтримки 

підприємництва, міністерствами і відомствами. Разом з тим 

справедливо стверджувати, що можливості цієї інституції є дещо 

обмеженими. По-перше, остаточні рішення щодо програмних 

заходів та обсягів їх фінансування приймаються Кабінетом 

Міністрів України чи іншими профільними міністерствами і 

відомствами; по-друге, останніми роками суттєво скорочено 

кількість регіональних представництв комітету, які раніше 

функціонували в кожній області держави. Відтак, за доцільне 

збільшення їх кількості, причому не лише у регіонах, але й при 

всіх адміністративних органах державної влади, а також 

розширення можливостей, концентрацію діяльності на вирішенні 

проблемних сфер взаємодії суб’єктів підприємництва з 

зовнішніми інституціями, передусім – дозвільними та 

контролюючими органами. Більше того, представництва 

Державної регуляторної служби України є тими структурами, 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjNk-epq-nhAhUKuIsKHRkZBkAQFjAAegQIAxAB&url=http%3A%2F%2Fwww.drs.gov.ua%2F&usg=AOvVaw1y_uuK0rrthh60z8jxtoer
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через які може реалізовуватися інституційна складова державної 

політики в сфері зниження трансакційних витрат суб’єктів 

сектора МСП в Україні. На них варто покласти відповідальність 

за моніторинг якісних та кількісних характеристик економіко-

правового середовища підприємницької діяльності, а також 

розвиток мережі інституцій сприяння фінансово-господарській 

діяльності представників бізнесу.  

Додамо, що важлива роль в кожній економічно розвиненій 

державі відводиться громадській частині підтримки та сприяння 

розвитку малих і середніх підприємств. Так, на вирішення цього 

завдання в Україні та її регіонах, починаючи з 90-х років 

минулого століття, почали активно створюватись асоціативні і 

громадські організації, об’єднання підприємців (у т. ч., за 

галузевою, регіональною, територіальною та іншими ознаками). 

Позитивним є те, що діяльність цих інституцій значною мірою 

вплинула на зниження рівня адміністративних бар’єрів та 

покращання доступу малих і середніх підприємств до 

господарських ресурсів. Проте, очевидним є й висновок про те, 

що ця важлива складова інфраструктури підтримки 

підприємництва на сьогодні не виконує належним чином своїх 

завдань, у т. ч. через абсолютну відсутність сприяння їх 

діяльності з боку регіональних та місцевих органів державного 

управління. 

Розширення можливостей та повноважень асоціативних 

підприємницьких організацій дозволило б істотно знизити рівень 

трансакційних витрат суб’єктів малого і середнього 

підприємництва в Україні. Зокрема, йдеться про залучення 

представників асоціативних підприємницьких організацій до 

процесів прийняття рішень комісіями місцевих органів 

самоврядування; контролю за діяльністю дозвільних і 

погоджувальних структур; збільшення можливостей 

розповсюдження інформації та впливу на ті суб’єкти і інституції, 

що створюють для представників малого і середнього 

підприємництва додаткові витрати.  

Отже, для забезпечення системності державної політики 

удосконалення інституціонального забезпечення зниження 

трансакційних витрат суб’єктів підприємництва в Україні 
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необхідно прийняти програму відповідних заходів. Її метою має 

стати формування сприятливого для підприємницької діяльності 

економіко-правового середовища та мінімізації трансакційних 

витрат суб’єктів підприємництва. Очевидно, що не зважаючи на 

об’єктивну актуальність різною є важливість окремих заходів 

програми, а також черговість їх реалізації (рис. 6.1). 

Так, передусім необхідно уніфікувати більшість положень 

вітчизняного законодавства, що містяться у різних нормативно-

правових актах, проте в сукупності утворюють інституціональну 

основу господарювання малих і середніх підприємств. Для цього 

визріла необхідність прийняття єдиного уніфікованого 

нормативно-правового акту (на кшталт Закону України «Про 

засади державного регулювання малого і середнього 

підприємництва в Україні»), який би чітко визначав критерії 

віднесення суб’єктів господарювання до мікро, малих та середніх 

підприємств; критерії отримання та особливості спрощених і 

пільгових систем оподаткування, звітності та обліку; відносини 

малих і середніх підприємств з державними адміністративними 

та контролюючими органами (включно з відповідальністю 

представників останніх за трансакційні витрати суб’єктів 

підприємництва); механізми державної політики у сфері захисту 

права власності та розвитку інституційної інфраструктури 

підприємництва).  

Підставою для доцільності управлінського рішення про 

прийняття єдиного уніфікованого нормативно-правового акту у 

сфері малих і середніх підприємств є й досвід економічно 

розвинених країн світу (закон про малий бізнес у США, 

уніфіковане законодавство ЄС щодо підприємницького сектора 

та ін.), а також те, що це дозволить не лише визначити, але й 

законодавчо прописати мету та операційні цілі формування 

структури системи управління трансакційними витратами в 

нашій державі. 
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Рис. 6.1. Послідовність формування програмних заходів 

удосконалення інституціонального забезпечення державної політики 

зниження трансакційних витрат суб’єктів малого і середнього 

підприємництва в Україні 

 

Логічним наступним етапом державної політики в 

аналізованій сфері має стати удосконалення законодавства за 

суб’єктами, з якими вступають в економічні та господарські 

відносини представники бізнесу. Зокрема, за результатами 

Формування правової основи, що визначає суб’єктів 

сектора МСП та механізми його державного 

регулювання – прийняття єдиного уніфікованого 

нормативно-правового акту відносно державного 

регулювання сектора МСП 

Визначення мети, 

операційних цілей 

формування структури 

системи управління 

трансакційними витратами 

Удосконалення законодавства, що регулює відносини 

суб’єктів підприємництва та державних органів влади у 

сферах: 

 створення / закриття підприємства; купівлі / продажу 

бізнесу; 

 отримання дозволів, ліцензій, патентів; 

 отримання в користування / придбання державного 

(комунального) майна, ресурсів, землі; 

 державного замовлення; 

 конкурентного середовища 

 

 

Покращення нормативно-

правового забезпечення 

домінантних напрямів 

мінімізації трансакційних 

витрат 

Удосконалення законодавства у сфері захисту прав 

власності та інформації 

Забезпечення зниження 

рівня витрат переходу прав 

власності та витрат 

подолання інформаційної 

непрозорості 

Розвиток інституцій та інфраструктури середовища 

підприємницької діяльності з низьким рівнем 

трансакційних витрат за напрямами: 
Зміцнення 

інфраструктурного 

забезпечення державної 

політики зменшення 

трансакційних витрат 

 зменшення витрат інформаційної непрозорості; 

 захист прав власності; 

 розвиток прозорого та рівного для всіх суб’єктів 

конкурентного середовища; 

 підвищення рівня прозорості функціонування 

державних структур; 

 розвиток систем якості управління підприємствами 

та зменшення витрат на управління 
 



 

431 

аналітичної частини роботи виявлено, що найбільшою є частка 

трансакційних витрат малих і середніх підприємств України 

внаслідок відносин з державними адміністративними та 

контролюючими органами влади, причому за такими 

домінантними (відносно трансакційних витрат суб’єктів 

підприємництва) сферами, як створення і закриття підприємств, 

купівля (продаж) бізнесу, отримання дозволів, ліцензій, патентів, 

отримання в користування чи придбання державного 

(комунального) майна, ресурсів, землі, державне замовлення, 

конкурентне середовище. 

В цьому контексті зазначимо, що легкість входу в бізнес та 

виходу з нього має важливе значення для мотивації населення до 

підприємницької діяльності, оскільки впливає на її витратну 

частину. Позитивно, що це усвідомлюється вітчизняними 

органами влади (проявляється хоча б у намаганні спростити 

процедуру реєстрації суб’єктів господарювання), проте лише 

частково. Йдеться про те, що на сьогодні процедура закриття 

підприємств залишається надмірно обтяжливою та тривалою, а 

відтак – витратною. Отже, є всі підстави стверджувати, що 

визріла необхідність удосконалення вітчизняного законодавства у 

сфері закриття підприємства. Воно потребує передусім 

спрощення відповідно до практики економічно розвинених країн 

світу. Головним напрямом тут має стати розділення умов 

закриття підприємств, що перебувають у важкому фінансовому 

стані (підприємства – банкрути) та суб’єктів господарювання, які 

бажають припинити діяльність з інших причин. Зокрема для 

останніх варто запровадити заявний принцип припинення 

діяльності (за умови відсутності зобов’язань). Причому не 

підприємець має доказувати, що в нього сплачені всі податкові 

збори та інші платежі, а представники податкової чи інших служб 

мають самостійно це перевіряти. Варто законодавчо прописати й 

відповідальність представників відповідних державних органів за 

затягування чи ускладнення проходження процедур закриття 

підприємства. Сприятиме частковому вирішенню проблеми й 

запровадження певного періоду часу, після настання якого за 

рішенням власника підприємства воно може бути автоматично 

ліквідоване. 
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Значні трансакційні витрати суб’єктів підприємництва в 

Україні породжує відсутність ринку купівлі/продажу бізнесу. 

Фондовий ринок функціонує вкрай слабо, що унеможливлює 

навіть процеси моніторингу стану капіталізації вітчизняних 

підприємств, тим більше у секторі малого і середнього 

підприємництва. Часто реальна ринкова вартість активів 

суб’єктів господарювання перевищує суму статутного капіталу у 

понад 1000 разів. Відтак при продажі такого підприємства або 

його активів утворюється істотний сегмент тіньового сектора 

економіки, що породжує нерівні умови господарювання відносно 

легально діючих економічних агентів та призводить до 

недоотримання значних сум коштів до державного та місцевих 

бюджетів. Відповідно виходом з ситуації вбачається введення 

законодавчих ініціатив щодо стимулювання розвитку 

вітчизняних фондових бірж та біржової торгівлі, збільшення 

кількості та частки підприємств сектора МСП, акції яких 

котуються на біржах, запровадження обмежень на уступлення 

частки в статутному капіталі підприємств за вартістю, що є 

меншою за експертну оцінку аналогічної частки активів 

підприємства. Очевидно, що такі ініціативи сприятимуть 

зниженню рівня трансакційних витрат вітчизняних малих і 

середніх суб’єктів підприємництва, адже, крім іншого, 

сприятимуть детінізації та зменшення непрозорості відносин між 

економічними агентами. 

Чи не найбільш проблемною сферою щодо трансакційних 

витрат суб’єктів підприємництва в Україні залишається видача 

дозволів, ліцензій та патентів. Не зважаючи на вжиття певних 

заходів, спрямованих на спрощення вітчизняної дозвільної 

системи (йдеться про зменшення кількості дозволів та процедур, 

необхідних для будівництва, а також часу їх проходження), вона 

й надалі залишається надмірно обтяжливою та непрозорою, що 

призводить до істотних трансакційних витрат. 

Як слушно зазначають Т. Васильців та В. Волошин, 

причинами недосконалості вітчизняної дозвільної системи 

залишаються: об’єктивна (яка полягає у тому, що більшість 

положень вітчизняної дозвільної системи базуються на 

нормативно-правовій базі, розробленій ще за Радянського Союзу, 
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а тому – застарілими та складними та тривалими щодо 

проходження) та суб’єктивна причини (внаслідок того, що 

механізм проходження дозвільних процедур часто ускладнюється 

навмисно через непрозорість правил і процедур; надмірно 

великою є кількість дозвільних органів різних профілів, а також 

рівнів управління; недотримуються часові межі надання дозволу; 

відсутні консультативні органи з надання інформації з процедур 

отримання дозволів); недосконалість механізму проходження 

дозвільних процедур; недостатність відповідальності посадових 

осіб дозвільних служб та низький рівень обізнаності підприємців 

про механізм притягнення їх до відповідальності; низький рівень 

громадського контролю за рішеннями адміністраторів і 

дозвільних органів; неналежний рівень підготовленості та 

кваліфікації адміністраторів, низький рівень їх впливу на 

рішення, які приймаються посадовими особами дозвільних 

органів та ін. 

Відповідно найбільш доцільними є такі заходи, спрямовані 

на покращення вітчизняної системи надання дозволів: збільшення 

контролю та відповідальності посадових осіб дозвільних органів; 

ревізія складу існуючих ліцензій та дозволів у всіх видах 

економічної діяльності; підвищення ефективності 

функціонування місцевих дозвільних органів (зокрема, посилення 

спеціалізації за видами дозволів; диференціація дозвільних заявок 

(проектів) стосовно спрощення процедур і термінів погодження 

дозвільної документації для малих об’єктів; використання 

принципу затвердження дозвільних заявок за замовчуванням; 

запровадження практики попередньої письмової оцінки 

адміністратором дозвільного офісу пакету документів, який 

подається на погодження); утворення інституції для контролю та 

моніторингу функціонування дозвільної системи; популяризація 

позитивних практик проходження підприємствами сектора МСП 

дозвільних процедур та підвищення рівня обізнаності їх 

керівників про права і обов’язки дозвільних адміністраторів та 

посадових осіб дозвільних органів 157. Очевидно, що метою 

реалізації заходів державної політики у цій сфері має стати як 

                                                           
157

 Васильців Т. Г., Волошин В. І. Організаційно-економічні заходи зміцнення безпеки підприємницької 

діяльності регіону : аналіт. зап. URL : http://www.niss.gov.ua/articles. 
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спрощення процедур, так і зниження витратності їх проходження. 

Багато підприємств сектора МСП у власній діяльності 

використовують або використовували державне (комунальне) 

майно, ресурси. Відтак, вартість їх використання є складовою 

трансакційних витрат суб’єктів господарювання, а витрати на 

оформлення прав користування – збільшують їх. Так, не секрет, 

що конкурси, які проводяться органами влади часто є умовними з 

наперед відомими переможцями, що призводить до нерівних 

умов конкуренції, інколи – навіть монополізації господарських 

ресурсів. Попри те, умови отримання в користування земельних 

ділянок чи майна для суб’єктів підприємництва на загальних 

підставах є надмірно складними та витратними, інколи – на 

інших, менш вигідних умовах (наприклад, спостерігається 

практика отримання в оренду земельних ділянок протягом двох – 

трьох років і більше). Недостатньо обґрунтованою є в нашій 

державі і вартість користування державним (комунальним) 

майном, яка залежно від регіону може відрізнятися у рази.  

Для зменшення трансакційних витрат малих і середніх 

підприємств України у цій сфері необхідно реалізувати ряд 

заходів, більшість яких потребує відповідного коригування 

вітчизняного законодавства. Зокрема, видаються доцільними: 

удосконалення процедур обов’язкового поінформування 

громадськості та підприємницького середовища про проведення 

конкурсів з продажу чи надання в користування державного 

(комунального) майна (що варто реалізувати через 

запровадження постійно діючого інтернет-ресурсу при місцевих 

органах влади з завчасного висвітлення інформації про 

конкурси); запровадження на центральному рівні управління 

уніфікованого методичного забезпечення з визначення вартості 

користування майном; встановлення граничних термінів для 

органів місцевої влади щодо оформлення документації на 

передачу в користування земельних ділянок чи майна для 

суб’єктів підприємницької діяльності; посилення 

відповідальності посадових осіб, а також запровадження 

механізму оперативного та кваліфікованого вирішення 

проблемних питань суб’єктів підприємництва у сфері доступу до 

ресурсів та ринків на регіональному рівні з публічним 
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висвітленням цього процесу. Зауважимо, що останнє може бути 

реалізоване за умови запровадження практики постійно діючої 

(наприклад, щомісячно) дорадчо-координаційної ради з проблем 

доступу суб’єктів підприємництва до ресурсів та ринків з 

обов’язковою участю у них представників асоціативних 

підприємницьких організацій, голови чи першого заступника 

голови обласної і голів районних адміністрацій, керівників 

обласних дозвільних і погоджувальних служб. Такі засідання 

дозволили б підвищити рівень прозорості аналізованої сфери, 

актуалізувати її проблематику, істотно пришвидшити процеси 

прийняття рішень, підвищити відповідальність, а, відтак, і якість 

роботи державних службовців. В сукупності це посприяло б 

істотному зменшенню трансакційних витрат вітчизняних малих і 

середніх підприємств в аналізованій сфері. 

Додамо, що схожі проблеми спостерігаються й у секторі 

державних закупівель. Йдеться про такі негативні прояви, як 

непрозорість та закритість цього процесу, його 

монополізованість, що не лише збільшують трансакційні витрати 

суб’єктів підприємництва, але й часто призводять до низької 

якості обслуговування державного сектора. Очевидно, що 

вирішенню більшості проблем у цій сфері сприятиме збільшення 

рівня поінформованості громадськості та підприємницького 

сектора про перелік та асортимент державного замовлення. 

Потребує удосконалення й вітчизняне законодавство у сфері 

конкурентного середовища. Проявом цього зокрема є 

монополізація ринків та видів економічної діяльності, 

використання суб’єктами підприємництва засобів 

недобросовісної конкурентної поведінки, низький рівень захисту 

права власності, наявність значного тіньового сектору. Окреслені 

проблеми створюють додаткові істотні труднощі для суб’єктів 

малого і середнього підприємництва України, усунення яких 

потребує відповідного фінансування, тобто збільшення 

трансакційних витрат. 

Результати досліджень провідних міжнародних економічних 

організацій засвідчують, що конкурентне середовище України є 

вкрай недосконалим, що об’єктивно істотно збільшує як обсяги, 

так і рівень трансакційних витрат суб’єктів малого і середнього 
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підприємництва. Це потребує удосконалення вітчизняного 

законодавства у сфері конкурентної політики та монополізації 

(більше того, цю ланку системи державного регулювання чи не 

найбільш проблемною з огляду на бездіяльність чи відсутність 

для цього повноважень представників Антимонопольного 

комітету України), захисту права власності, боротьби з корупцією 

та детінізації економіки. 

Тому логічним третім етапом державної політики у сфері 

удосконалення інституціонального забезпечення зниження 

трансакційних витрат суб’єктів малого і середнього 

підприємництва в Україні покращення законодавства у сфері 

захисту прав власності та інформації. Це дозволить забезпечити 

зниження рівня витрат переходу прав власності та витрат 

подолання інформаційної непрозорості для суб’єктів малого і 

середнього підприємництва. 

Водночас четвертий етап має стосуватися розвитку 

інституцій та інфраструктури середовища підприємницької 

діяльності за для зниження трансакційних витрат. Зокрема, до 

цільових орієнтирів тут варто передусім віднести зменшення 

витрат інформаційної непрозорості. Йдеться про те, що пошук 

перспективних ринкових ніш, зовнішніх ринків, а, відтак, і 

збільшення обсягів діяльності вітчизняних малих і середніх 

підприємств значно обмежені внаслідок недостатності діяльності 

(а в окремих випадках – високої вартості послуг) сукупності 

інфраструктурних інституцій, які надають послуги у сфері 

маркетингу, консалтингу, управління діяльністю тощо. 

Перешкодою доступу суб’єктів підприємництва до цих послуг 

часто є їх висока вартість. Тому регіональним та місцевим 

органам влади варто використати позитивний досвід інших країн 

у цій сфері, який стосувався часткової компенсації цих витрат чи 

надання інших форм державної фінансово-кредитної підтримки.  

Іншою складовою витрат інформаційної непрозорості є 

істотна закритість інформації у сфері державного управління. 

Практикою багатьох економічно розвинених країн світу 

доведено, що підвищення прозорості у сфері державних послуг та 

державного управління дозволяє істотно покращити середовище 

підприємницької діяльності та зменшити цю складову 
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трансакційних витрат підприємств. Втім, лише в окремих 

регіонах та містах України місцева влада усвідомлює зазначене 

та реалізує певні заходи. Для пришвидшення процесів у цій сфері 

центральним органам влади доцільно реалізувати заходи, 

спрямовані на суттєву модернізацію техніко-технологічної бази 

органів влади всіх рівнів та підвищення рівня прозорості їх 

діяльності через широку інформатизацію в мережі Інтернет. 

Цільовим орієнтиром розвитку інституціонального 

середовища підприємницької діяльності в контексті зменшення її 

трансакційних витрат є й забезпечення захисту права власності. 

До згадуваних заходів у цій сфері варто додати потребу в 

активізації діяльності підприємств консалтингу, аудиту, 

економічної безпеки задля забезпечення належного рівня 

економіко-правової охорони прав власності усіх економічних 

агентів, а особливо - законослухняних суб’єктів господарювання, 

а також вітчизняних представників сектора МСП від 

несанкціонованих зазіхань з боку зовнішніх конкурентів. 

Державна політика у сфері формування повноцінної та 

раціональної інституційної інфраструктури підприємницької 

діяльності має бути спрямована й на створення прозорого та 

рівного для всіх її суб’єктів конкурентного середовища. В цьому 

аспекті органам державного управління необхідно сприяти 

становленню та розвитку інституцій громадянського суспільства, 

асоціативних підприємницьких організацій, експертних та 

аналітичних агентств, інформаційних центрів, комунікаційних 

систем, діяльність яких передбачає моніторинг якісних і 

кількісних параметрів розвитку ринків, їх регулювання, 

кон’юнктури та конкуренції. Адже наявність більш фахової та 

спеціалізованої інформації про конкурентне середовище дозволяє 

приймати більш якісні управлінські рішення, причому на всіх 

рівнях системної ієрархії управління – від центральних органів 

влади до окремих підприємств чи мікропідприємців. Це, своєю 

чергою, зменшує витрати представників підприємництва на 

пошук інформації, її опрацювання та прийняття управлінських 

рішень. Додамо, що не секрет, що на сьогодні в Україні 

зменшуються обсяги навіть офіційних статистичних даних; 

якісну картину щодо бізнес-середовища подають здебільшого 
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лише міжнародні організації; практично повністю відсутні 

експертні та фахові аналітичні огляди конкурентного середовища 

в аспекті його суб’єктного складу, продуктово-ресурсного 

наповнення, територіально-просторової організації, елементно-

технологічних зв’язків. 

Важливо, щоб опрацьована вказаними інституціями 

інформація використовувалася не лише суб’єктами сектора МСП, 

але й органами влади для вжиття ефективних заходів у сфері 

покращення ринкового конкурентного середовища. Проте, на це 

потрібна політична воля представників влади, яка, на жаль, на 

сьогодні в Україні відсутня, що є системною перешкодою на 

шляху створення економіко-правового середовища 

підприємництва, сприятливого для низького рівня його 

трансакційних витрат.  

За умови зміни ситуації щодо готовності представників 

вітчизняної влади діяти за принципами справедливої ринкової 

конкуренції підвищиться й прозорість функціонування 

державних структур, що спростить відносини на стиці «влада – 

бізнес» та сприятиме зниженню рівня корупції і трансакційних 

витрат представників малого і середнього підприємництва. Хоча 

останнього можна досягнути й шляхом державних закупівель 

(передусім у консалтингових структур) послуг з аудиту 

«відкритості», а, відтак, зовнішньої ефективності діяльності 

владних структур (йдеться про всі дозвільні та погоджувальні 

служби, бюджетні і управління економіки регіональних та 

місцевих адміністрацій, депутатські комісії при органах 

самоврядування), а також обґрунтування і стану реалізації 

управлінських рішень з удосконалення діяльності, впровадження 

систем управління якістю. Інвестиції у цьому напрямі є швидко 

окупними для місцевих громад, адже її результати істотно 

знизять мотивацію «походу» представників бізнесу у владу і 

навпаки, відкриють дорогу для працевлаштування в органах 

влади компетентних незалежних фахівців і службовців, що є 

передумовою покращення конкурентного середовища та 

зниження рівня трансакційних витрат суб’єктів підприємництва. 

Як виявлено в аналітичній частині роботи, для вітчизняних 

малих і середніх підприємств серед перешкод ефективного 
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функціонування та розвитку залишається недостатній рівень 

кваліфікації управлінського персоналу, що призводить до втрат 

або збільшення витрат на управління через залучення зовнішніх 

консультантів. Більше того, недостатньо ефективне управління 

стає перешкодою на шляху зростання і капіталізації суб’єктів 

підприємництва. Підтвердженням цього є те, що частка великих 

підприємств у нашій державі становить лише близько 1,0 %. 

Натомість підвищення ефективності управління дозволяє 

зменшити трансакційні витрати у цьому їх сегменті. Відтак, 

посилюється необхідність стимулювання діяльності інституцій у 

сфері покращення систем якості управління малими і середніми 

підприємствами. Саме тому органам влади необхідно залучити 

дієві фінансово-кредитні або організаційно-економічні 

інструменти, спрямовані на покращення доступу представників 

сектора МСП до консалтингових, а також послуг міжнародних 

організацій з сертифікації програм якості управління, що 

дозволить критично збільшити частку вітчизняних 

сертифікованих підприємств сектора МСП. Такі інвестиції у 

сферу управління дозволяють не лише в подальшому знизити 

рівень адміністративних витрат, але й підвищити ефективність 

менеджменту, істотно зміцнити факторні конкурентні переваги 

як контрагента на внутрішньому та зовнішньому ринках. 

Отже, зауважимо, що державна політика у сфері 

удосконалення інституціонального базису мінімізації 

трансакційних витрат суб’єктів сектора МСП в Україні має бути 

структурованою і послідовною та реалізовуватися за 

домінантними напрямами (джерелами) витрат, включно з 

системним розвитком мережі інфраструктурних інституцій. Лише 

в такому випадку можна критично змінити ситуацію на краще, 

адже окремі заходи, що реалізуються вже протягом майже 20 

років призвели лише до погіршення місця нашої держави у 

рейтингах сприятливості для підприємництва економіко-

правового середовища, які складають визнані міжнародні 

економічні організації. 
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6.2 Організаційно-економічні засоби державної політики 

зменшення трансакційних витрат в економіці 

 

Серед головних передумов і причин високих трансакційних 

витрат суб’єктів малого і середнього підприємництва України 

чільне місце посідає недостатньо ефективна та неналежна 

політика центральних, регіональних і місцевих органів 

державного управління у сфері створення сприятливих для 

підприємницької діяльності умов, зокрема виокремимо: 

- низький рівень усвідомлення представниками влади 

важливості спрощення засад ведення та гарантування 

економічної безпеки підприємницької діяльності невід’ємною 

передумовою соціально-економічного розвитку території, а 

звідси й пасивність більшості чиновників щодо розробки та 

реалізації дієвих на противагу вже ставших традиційними (та 

здебільшого малоефективним) заходів сприяння розвитку 

підприємництва; 

- системність проблеми, зумовлену складними умовами 

посттрансформаційного етапу розвитку економіки та внаслідок 

цього транспортної, соціальної та ринкової інфраструктури, 

особливо на місцевому рівні; 

- відсутність єдиної, поетапно реалізованої стратегії та 

тактики розвитку підприємництва у просторово-структурному 

аспекті; 

- недостатність фінансових ресурсів регіональних та органів 

місцевого самоврядування (особливо районних та міських) для 

формування належної інституційної інфраструктури ефективного 

функціонування малих і середніх підприємств; 

- брак професійно-кваліфікаційного рівня та навиків 

діяльності представників органів державного управління в 

складних соціально-економічних умовах, зокрема щодо розробки 

та реалізації проектів удосконалення інституціонального 

середовища підприємницької діяльності, сприятливого для 

зниження трансакційних витрат малих і середніх підприємств; 

мала ефективність та декларативний характер політики розвитку 

підприємництва регіональними і місцевими органами влади; 

- недостатність популяризації позитивної практики 
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господарювання з дотриманням принципів справедливої 

конкурентної боротьби, зокрема без використання т. зв. 

«співпраці» з владними структурами та здійснення корупційних 

платежів; 

- низький рівень розвитку інституційної інфраструктури 

безпеки підприємницької діяльності.  

З огляду на зазначене визріла об’єктивна необхідність 

удосконалення інституціонального середовища підприємницької 

діяльності в Україні. Попри те, формування належного та 

раціонального інституціонального забезпечення лише створює 

необхідний базис реформ в аналізованій сфері. Для досягнення 

мети та операційних цілей державної політики необхідно 

обґрунтувати та в подальшому реалізувати організаційні і 

економічні заходи, що в сукупності дадуть позитивний результат. 

Тобто йдеться про реалізацію організаційно-економічного 

механізму на всіх рівнях системної ієрархії управління 

економікою. 

Відомо, що організаційно-економічний механізм управління 

процесами розвитку національного господарства передбачає 

системну сукупність організаційних та економічних важелів (з 

відповідними способами і формами), що впливають на 

економічні та організаційні параметри системи державного 

управління і регулювання, що сприяє формуванню та посиленню 

організаційно-економічного потенціалу державної політики, 

забезпеченню її ефективності в цілому. 

Втім, організаційно-економічний механізм управління 

трансакційними витратами малого і середнього підприємництва 

повинен передбачати такі невід’ємні компоненти, як: принципи і 

завдання, методи, форми, інструменти, організаційна структура 

управління, її ресурсне та інформаційне забезпечення. При цьому 

в структурі організаційно-економічного механізму управління 

трансакційними витратами підприємств сектора МСП доцільно 

виділити три системи: забезпечення, функціональну та цільову. 

Перша покликана забезпечувати правовий, ресурсний, 

нормативно-методичний, науковий, технічний та інформаційний 

складники процесу державного управління в аналізованій сфері. 

До функціональних підсистем віднесемо планування, 
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організацію, мотивацію, контроль та регулювання. Водночас 

цільова система організаційно-економічного механізму 

управління трансакційними витратами сектора МСП України 

об’єктивно має стосуватися цілей та основних результатів 

діяльності підприємств і параметрів функціонування їх як 

сектора економіки, а також критерії вибору та оцінки досягнення 

певних цілей і результатів. Відтак, у відповідності до цього 

пропонуємо розглядати організаційно-економічний механізм 

управління трансакційними витратами сектора МСП у такому 

вигляді (рис. 6.2). 

Механізм передбачає перелік суб’єктів управління 

трансакційними витратами підприємств малого і середнього 

підприємництва, об’єктів, політику управління з її необхідними 

підсистемами. Важливо зазначити, що в поданому вигляді 

конфігурація організаційно-економічного механізму відповідає 

таким вимогам, як комплексність, безперервність, законність, 

плановість, економічність, взаємодія та компетентність. 

Безперечно, що проблема трансакційних витрат суб’єктів 

підприємництва носить макроекономічний характер й очевидним 

є те, що місцем виникнення цих витрат є фінансово-господарська 

та управлінська діяльність окремих суб’єктів господарювання. 

Відтак, важливо розшити перелік суб’єктів управління 

трансакційними витратами підприємництва до адміністративних 

органів влади, профільних міністерств та відомств, державних і 

громадських інституцій сприяння підприємницькій діяльності, 

включно з працівниками апарату управління підприємствами, що 

належать до категорій малих та середніх. 

Очевидно, що об’єктом управління в аналізованій сфері є 

трансакційні витрати суб’єктів сектора МСП в Україні при 

взаємодії з державою та іншими економічними агентами в 

процесах започаткування та ведення комерційної господарської 

діяльності, ліцензування, отримання дозволів та погоджень, 

проходження технічних процедур, реєстрації власності, 

здійснення інформаційно-маркетингової, операційної, 

організаційно-правової, фінансово-інвестиційної, технологічної 

та інших видів виробничої і фінансово-господарської діяльності. 
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Рис. 6.2. Конфігурація організаційно-економічного механізму 

управління трансакціними витратами малого і середнього 

підприємництва в Україні 

 

У запропонованому нами підході механізм зниження 

трансакційних витрат суб’єктів МСП України реалізується 

відповідно до політики управління з використанням правових 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-

ЕКОНОМІЧНИЙ 

МЕХАНІЗМ 

УПРАВЛІННЯ 

Суб’єкти управління: 

 адміністративні органи влади; 

 профільні міністерства та відомства; 

 державні і громадські інституції сприяння 

підприємницькій діяльності; 

 працівники апарату управління підприємствами 

Об’єкти управління 

Трансакційні витрати 

суб’єктів сектора МСП 

при взаємодії з 

державою, іншими 

економічними агентами, 

що стосуються: 

 започаткування та 

ведення комерційної 

господарської 

діяльності; 

 ліцензування; 

 отримання дозволів 

та погоджень; 

 проходження 

технічних процедур; 

 реєстрація 

власності; 

 інформаційно-

маркетингова 

діяльність;  

 операційна, 

організаційно-

правова, фінансово-

інвестиційна, 

технологічна 

діяльність 

Механізми управління: 

 правові норми; 

 методи та інструменти; 

 заходи, засоби; 

 спонукальні мотиви та 

стимули 

Завдання: 

 зниження рівня та мінімізація 

трансакційних витрат суб’єктів 

підприємництва, держави та 

громадянського суспільства; 

 посилення ділової активності; 

 підвищення ефективності 

комерційної господарської 

діяльності; 

 формування сприятливого для 

розвитку підприємництва та 

економічного зростання 

середовища. 
 

Принципи: 

 рівності у відносинах; 

 вільний та рівний доступ до 

ресурсів, ринків, прав діяльності; 

 захисту права власності; 

 економічної безпеки; 

 відкритості інформації; 

 підвищення якості управління; 

 комплексність та системність 

політики мінімізації витрат 

Політика управління 

Правовий, ресурс-

ний, нормативно-

методичний, 

науковий, технік-

ний та інформацій-

ний складники 

процесу управління 

Реалізація функцій 

планування, 

організації, 

мотивації, контролю 

та регулювання 

Визначення цілей, 

результатів, 

критеріїв вибору і 

оцінки їх 

досягнення 

 доступу до інформації, 

ресурсів, прав і видів 

діяльності; 

 передачі та захисту 

права власності; 

 ділових відносин, 

контрактів; 

 трудових відносин; 

 управління 

Підсистеми: 

 забезпечення; 

 функціональна; 

 цільова 
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норм, методів та інструментів, заходів, засобів, спонукальних 

мотивів і стимулів. При цьому важливо (для забезпечення 

системності і комплексності державного регулювання в 

аналізованій сфері), щоб політика управління реалізувалася 

паритетно за забезпечувальною, функціональною та цільовою 

підсистемами, елементи та структура яких узгоджувалися б з 

цільовими орієнтирами та об’єктами управління аналізованого 

організаційно-економічного механізму. 

Не зважаючи на окреслений перелік елементів, зміст кожної з 

систем та кількість підсистем організаційно-економічного 

механізму управління трансакційними витратами малого і 

середнього підприємництва залежить від рівня соціально-

економічного розвитку держави, демократизації суспільства та 

управління економічними і суспільно-політичними процесами, 

рівня впливу зовнішнього середовища, а також поточного стану 

розвитку та внутрішньої і зовнішньої ефективності 

функціонування підприємницького сектора національної 

економіки, інших факторів. Відтак, під організаційно-

економічним механізмом управління трансакціними витратами 

малого і середнього підприємництва слід розглядати комплексну 

систему, утворену забезпечувальною, функціональною та 

цільовою підсистемами, які містять сукупність організаційних і 

економічних важелів, що впливають та значною мірою 

визначають параметри системи управління сектором малого і 

середнього підприємництва з метою забезпечення високої 

ефективності у сфері управління трансакційними витратами 

суб’єктів підприємництва. 

Важливими складовими організаційно-економічного 

механізму управління трансакційними витратами підприємництва 

є головні завдання та принципи в аналізованій сфері. При цьому 

видається закономірним визначати пріоритетним завданням 

мінімізацію трансакційних витрат суб’єктів підприємництва, 

держави та громадянського суспільства. Позитивним наслідком 

останнього має стати істотна активізація ділової активності 

населення зі збільшенням кількості суб’єктів підприємництва (як 

фізичних, так і юридичних осіб), діючих та ефективних 

підприємств, бажаючих здійснювати підприємницьку діяльність. 
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Попри те, що це матиме й позитивний ефект для національного 

господарства, сприятиме зміцненню його конкурентоспро-

можності. 

Державна політика у сфері трансакційних витрат має бути 

спрямована й на підвищення ефективності комерційної 

господарської діяльності. Адже вирішення цього завдання 

потребує більш комплексної та системної державної регуляторної 

політики з вирішення не окремих (точкових) проблем, а в цілому 

створення середовища, за умов якого нівелюються чи принаймні 

мінімізуються трансакційні витрати представників усіх секторів 

підприємництва, видів економічної діяльності за всіма її 

напрямами та складовими. Звідси й взаємообумовленість 

окреслених завдань державної політики в аналізованій сфері, 

оскільки до них відносимо й формування сприятливого для 

розвитку підприємництва та економічного зростання економіко-

правового середовища. 

Доведено, що ефективна державна політика реалізується на 

науково обґрунтованій основі, серед вимог якої – основоположні 

принципи. Це так звані неформальні (як правило) інститути, 

дотримання норм яких (причому усіх, а не лише окремих з них) 

необхідне для того, щоб державна політика реалізовувалася 

повноцінно та у вірному керунку. У сфері трансакційних витрат, 

з огляду на широкий перелік суб’єктів та об’єктів управління, 

вплив значної кількості факторів, принципів, дотримання яких 

обов’язкове можна визначити багато. Попри те, їх кількість має 

бути оптимальною. Відтак, за доцільне визначити домінантними 

такі з них, як: рівності у відносинах; вільний та рівний доступ до 

ресурсів, ринків, прав діяльності; захисту права власності; 

економічної безпеки; відкритості інформації; підвищення якості 

управління; комплексності та системності політики мінімізації 

витрат. Безперечно інші, не згадані у переліку принципи, можуть 

слугувати доповненням або уточненням в системі заходів 

державної політики управління трансакційними витратами 

малого і середнього підприємництва в Україні. Втім базові 

принципи дозволять критично змінити ситуацію в аналізованій 

сфері на краще. 

Зокрема, органам державного управління (причому на всіх 
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рівнях системної ієрархії) передусім потрібно усвідомити, що 

лише забезпечення рівності у відносинах (представників 

підприємства та органів влади, одного суб’єкта господарювання 

відносно іншого, резидента та нерезидента, малої та великої 

підприємницької структури, підприємства відносно споживача) 

дозволяє усунути більшість асиметрій в ринкових відносинах 

економічних агентів, які об’єктивно призводять до збільшення 

трансакційних витрат, причому в кінцевому підсумку всіх 

суб’єктів економічних відносин. 

Важливим доповненням до попереднього є принцип 

вільного та рівного доступу до ресурсів, ринків і прав діяльності. 

Очевидно, що доведена в аналітичній частині роботи 

нерівномірність таких доступів є істотним джерелом 

трансакційних витрат суб’єктів малого і середнього 

підприємництва України. Як вже зазначалося, в нашій державі 

продовжує використовуватися практика штучного 

бюрократичного приховування важливої інформації (причому 

здебільшого представниками владних структур) задля 

використання її в комерційних (корупційних) цілях або для 

передачі (продажу) об’єкта (інформації, приміщення, земельної 

ділянки, права здійснювати певну діяльність, виконувати 

державне замовлення тощо) афільованим структурам. Величина 

цієї проблеми очевидна хоча б з тих міркувань, що призводить до 

збільшення трансакційних витрат не лише інших (що опинилися 

в нерівних конкурентних умовах) суб’єктів підприємництва, але 

й держави (що могла б отримати за результатами справедливого 

конкурсу більшу вигоду) та суспільства, активи якого 

використовуються непрозоро, а, відтак, як правило, за істотно 

меншою платою за це.  

Зауважимо, що забезпечити дотримання цього принципу в 

межах державної регуляторної політики не вдається вже майже 

20 років, що засвідчує складність проблеми. Попри те, все більше 

експертів, представників підприємництва та, навіть, влади 

схиляються до думки, що забезпечити подальший розвиток 

підприємницької діяльності в Україні (або хоча б зберегти 

існуючі позиції) без гарантування цього принципу є неможливим. 

За результатами аналізу позитивного досвіду регуляторної 
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політики більшості економічно розвинених держав світу 

закономірним видається висновок про включення до переліку 

принципів державної політики мінімізації трансакційних витрат 

суб’єктів підприємництва принципу захисту права власності. На 

жаль, на сьогодні, ця проблема залишається характерною для 

України, законодавство якої (а також й структури, які 

відповідальні за його дотримання, передусім – судові) є 

недосконалим та потребує удосконалення. Більше того, за 

необхідне дотримання цього принципу не лише у сфері права 

власності, але й при прийнятті суміжних до цієї сфери 

нормативно-правових актів. Тому важливо враховувати аспект 

можливого впливу інших законодавчих актів на інститут права 

власності, який особливо бережно захищається у всіх економічно 

розвинених країнах світу. 

Останнім часом в економічних дослідженнях науковців, які 

проводяться на пострадянському просторі, все більше 

приділяється уваги проблемі економічної безпеки 

підприємницької діяльності, що зрозуміло з огляду на складність 

і системність цієї проблеми, її істотний вплив на базові 

характеристики розвитку національної економіки та суспільства. 

Як теоретично доведено науковцями, стан економічної безпеки 

підприємництва визначає певна сукупність її структурно-

функціональних характеристик, зокрема – макроекономічної, 

фінансово-інвестиційної, виробничої, науково-технологічної, 

зовнішньоекономічної, енергетичної, екологічної. Відтак, 

створення умов підприємницької діяльності, сприятливих за 

більшістю з вказаних напрямів дозволяє зменшити витрати (у т.ч. 

таких, що носять трансакційний характер) суб’єктів 

підприємництва, а також підвищити мотивацію до 

підприємницької діяльності, що актуалізує потребу в дотриманні 

принципу економічної безпеки підприємництва в Україні. 

Важливим з огляду на потребу у зниженні витратомісткості 

господарювання вітчизняних суб’єктів сектора МСП є й 

дотримання принципу відкритості інформації. Так, вищий рівень 

відкритості інформації дозволяє створити рівні умови при 

доступі представників бізнесу до господарських ресурсів та прав 

діяльності, а також посилити факторні конкурентні переваги 
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вітчизняних суб’єктів господарювання. Тому важливо, щоб цей 

принцип також дотримувався представниками влади при 

прийнятті стратегічних чи тактичних рішень в аналізованій сфері. 

Іншою системною перешкодою покращення внутрішніх та 

зовнішніх факторних умов підприємницького середовища в 

Україні є недостатня ефективність управління, причому на всіх 

рівнях її системної ієрархії. Так, виявлено, що більшість 

підприємців на регіональному та місцевому рівнях вважають 

якість роботи органів влади щодо регулювання та управління 

розвитком підприємництва та економіки загалом вкрай низькою, 

кореляцію зв’язку між рішеннями органів влади та результатами 

розвитку окремих підприємств чи економіки – практично 

відсутньою, а позитивні аспекти соціально-економічного 

зростання – швидше наслідками об’єктивно існуючих обставин, а 

не суб’єктивних рішень чиновників. Малоефективною 

залишається в нашій державі й діяльність асоціативних 

підприємницьких організацій, у т. ч. через брак можливостей та 

слабкі управлінські навики їх адміністративного персоналу. З 

огляду на істотну частку збиткових суб’єктів господарювання 

(понад третину у всіх видах економічної діяльності) існує 

потреба у підвищенні професійно-кваліфікаційного рівня 

адміністративного персоналу значної частки вітчизняних 

підприємств, особливо сектора МСП, що дозволить зменшити їх 

трансакційні управлінські витрати.  

Це передусім потребує визначення механізмів заохочення 

переходу підприємств цього сектора економіки на міжнародні 

стандарти якості, чого можна досягнути, забезпечивши 

організаційну підтримку чи, що ще краще, – фінансування за 

рахунок коштів регіональних та місцевих бюджетів навчань 

керівників вітчизняних малих і середніх підприємств, а також 

послуг експертів з впровадження міжнародних систем якості 

управління з обов’язковою практикою моніторингу імплементації 

на малих і середніх підприємствах систем управління якістю та 

отримання ними відповідних сертифікатів якості міжнародного 

взірця. Своєю чергою підвищення якості управління розвитком 

підприємницького сектора стосується й утворення при 

регіональних та місцевих органах державного управління 
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комітетів конкурентоспроможності підприємництва з такими 

завданнями: допомога у формуванні коопераційних та 

конкурентних відносин між підприємствами; сприяння при 

виході на ринки; надання консалтингової допомоги; забезпечення 

інформаційної підтримки та довідкових послуг при проведенні 

маркетингових досліджень зовнішніх ринків; пошук 

франчайзерів; допомога в популяризації продукції (послуг). 

Масштабність зазначеного доводить до висновку про важливість 

дотримання принципу підвищення якості управління на всіх 

рівнях системної ієрархії в межах державної політики мінімізації 

трансакційних витрат малого і середнього підприємництва в 

Україні. 

Разом з тим, широке поле та значні масштаби проблеми, 

велика кількість як об’єктивних, так і суб’єктивних, внутрішніх 

та зовнішніх факторів впливу, велика кількість джерел 

походження ризиків та обумовлена всім зазначеним складність 

вирішення аналізованої проблеми потребує врахування при 

розробці і реалізації державних рішень принципу комплексності 

та системності політики мінімізації трансакційних витрат 

суб’єктів підприємницької діяльності. Йдеться передусім про те, 

що державна політика в цій сфері має бути добре продуманою, 

плановою та реалізовуватися відповідно до наперед визначеної 

послідовності, системно за усіма джерелами походження та 

видами трансакційних витрат. 

Отже, в сукупності елементи організаційно-економічного 

механізму управління трансакційними витратами малого і 

середнього підприємництва України мають бути підібрані таким 

чином, щоб в сукупності з інституціональним базисом 

забезпечити досягнення мети у цій сфері – усунення чи 

мінімізації трансакційних витрат. 

Доцільно зазначити, що окремим аспектом проблеми тут є й 

розподіл функцій та завдань між центральними, регіональними і 

місцевими органами державного управління. Щодо цього, то 

очевидною є вагомість негативних соціально-економічних 

наслідків аналізованої проблеми, що вимагає істотного посилення 

уваги центральних органів влади до покращення економіко-

правового середовища підприємницької діяльності в нашій 
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державі, для чого Адміністрації Президента України варто 

ініціювати перед Кабінетом Міністрів України необхідність 

активізації діяльності в цьому напрямі. Зокрема, головними 

функціями центральних органів влади має стати: 

1) удосконалення та посилення програмно-нормативного 

регламентування політики мінімізації трансакційних витрат 

вітчизняного сектора малих і середніх підприємств, у т. ч. через 

включення необхідних положень та заходів до національної і 

регіональних програм підтримки підприємництва; 2) збільшення 

мотивації регіональної та місцевої влади відносно реалізації 

політики мінімізації трансакційних витрат підприємницького 

сектора, що об’єктивно потребує збільшення фінансових 

можливостей на місцях для організаційно-економічної підтримки 

заходів з покращення підприємницького середовища. 

Водночас, на регіональному та місцевому рівнях, 

представники влади яких більш обізнані з регіональними та 

місцевими особливостями розвитку підприємництва і його 

інституціональної підтримки, важливими видаються заходи з 

удосконалення регуляторної політики, усунення відносин 

представників влади з афільованими структурами, корупції, 

підвищення прозорості владних рішень, забезпечення рівності 

доступу всіх економічних агентів до ресурсів і ринків, 

формування системи «прозорих» відносин бізнесу та 

адміністративних органів влади, пришвидшення проходження 

підприємствами дозвільних і погоджувальних процедур, 

посилення економічної безпеки підприємництва, розвитку мережі 

інституцій фінансово-кредитного сприяння бізнесу, кооперації 

суб’єктів малого та середнього бізнесу, підвищення рівня якості 

управлінської діяльності органів місцевої влади (зокрема щодо 

забезпечення більш керованого розвитку підприємницького 

сектора). 

Більше того, в умовах системних трансакційних витрат та 

критичного погіршення мотивації до підприємницької діяльності 

на пост трансформаційному етапі розвитку економіки України 

(через економічний, соціальний та навіть психологічний 

характер) реалізація окремих розрізнених заходів не зможе 

критично змінити ситуацію в аналізованій сфері чи носитиме 
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лише локальний короткостроковий характер. Відтак, державна 

політика управління трансакційними витратами малого і 

середнього підприємництва має носити ширший характер із 

використанням не лише інституційних, а й економічних та 

організаційних засобів, спрямовуватися на подолання перешкод і 

негативних аспектів сформованого підприємницького 

середовища. Пріоритетні засоби державної політики та її 

організаційно-економічного механізму представимо у табл. 6.1. 
Таблиця 6.1 

Засоби регіональних та місцевих органів державного управління в 

межах організаційно-економічного механізму управління 

трансакційними витратами (за класифікаційною ознакою «за 

об’єктом доступу») малого і середнього підприємництва в Україні 
Об’єкти доступу 

до 

Засоби політики 

Економічні Організаційні 

1 2 3 

Ринків 

 створення стимулів (фінансових, 

кредитних, пільгового оподаткування) 

для розвитку ринкових інституцій та 

організацій громадянського 

суспільства; 

 демонополізація ринків і доступу до 

ресурсів, прав діяльності; 

 запровадження економічних стимулів 

розвитку інфраструктури захисту права 

власності та економічної безпеки; 

 формування платоспроможного 

попиту населення на субрегіональному 

рівні 

 активізація управлінських 

функцій органів влади з 

покращення підприємницького 

середовища; 

 підвищення рівня прозорості 

діяльності владних структур; 

 ліквідація проявів корупції 

чиновників; 

 виявлення та припинення 

співпраці представників влади з 

афільованими структурами 

Прав діяльності 

 розробка та реалізація механізму 

мотивації оплати праці персоналу 

дозвільних офісів та погоджувальних 

служб залежно від результатів їх 

роботи стосовно обслуговування 

сектора МСП; 

 удосконалення оподаткування 

місцевими податками та зборами; 

 покращення регуляторної політики 

 посилення контролю за 

посадовими особами дозвільних 

органів та погоджувальних служб; 

 покращення організації роботи 

дозвільних офісів та 

погоджувальних служб; 

 популяризація позитивних 

практик проходження суб’єктами 

МСП дозвільних процедур 

Господарських 

ресурсів 

 створення для підприємств сектора 

МСП муніципальних бізнес-інкубаторів 

та техніко-технологічних парків; 

 запровадження відповідальності 

посадових осіб владних структур за 

порушення умов надання в 

користування господарських ресурсів 

 покращення процедур 

поінформування підприємницького 

середовище про терміни і умови 

доступу до господарських ресурсів; 

 створення та забезпечення 

компетенцій дорадчо-

координаційних рад з проблем 

доступу суб’єктів підприємництва 

до господарських ресурсів 
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Продовження табл. 6.1 
1 2 3 

Ринкової 

інфраструктури 

 запровадження економічних стимулів 

для добросовісних суб’єктів 

конкуренції; 

 фінансування діяльності найбільш 

важливих інституцій інфраструктури 

підприємницької діяльності 

 посилення боротьби з тіньовим 

та контрафактним секторами 

ринку; 

 покращення процедури 

моніторингу рівня конкуренції на 

ринках та удосконалення механізму 

їх демонополізації 

Інформації 
 використання фінансово-економічних 

стимулів розвитку інформаційно-

аналітичних агенцій 

 організація ширшої співпраці 

владних структур та ЗМІ, 

інформаційно-аналітичних 

підприємств та організацій 

Управлінських 

технологій 

 замовлення органами влади послуг 

аудиту систем управління; 

 фінансово-кредитне сприяння 

суб’єктам підприємництва щодо 

доступу до міжнародних систем 

управління якістю 

 організація роботи з 

популяризації практики 

впровадження на вітчизняних 

підприємствах сектора МСП 

програм якості управління 

Інвестицій та 

інновацій 

 сприяння зниженню рівня енерго- та 

ресурсомісткості виробництва, 

популяризації продукції підприємств 

сектора МСП та підвищення 

інвестиційної активності, покращенню 

якості продукції (послуг) та 

ефективності управління на малих і 

середніх підприємствах; 

 надання фінансово-кредитного 

сприяння реалізації інноваційних 

проектів малих підприємств 

 організація розвитку 

підприємницьких та управлінських 

навиків населення, тестування 

якості ведення бізнесу, посилення 

поінформованості населення про 

перспективні види 

підприємницької діяльності та 

ринкові ніші 

 

Зрозуміло, що більшість як економічних, так і 

організаційних заходів потребує істотних обсягів фінансування, 

які на регіональному та місцевому рівнях в Україні є значно 

обмеженими. Разом з тим, закономірно стверджувати, що 

відшукати ці ресурси можливо. Для цього необхідна політична 

воля чиновників та більш раціональне використання бюджетних 

коштів. Передусім важливо, щоб представники регіональної та 

місцевої влади усвідомили вищий рівень важливості (для 

соціально-економічного розвитку території) проблеми створення 

сприятливого економіко-правового, організаційного та 

психологічного середовища підприємницької діяльності, а, 

відтак, інвестування в розвиток, на противагу витратам на 

споживання. Це забезпечило б оптимізацію переліку та 

структури, а також обсягів фінансування регіональних і місцевих 
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програм соціально-економічного та культурного розвитку, 

пошуку альтернативних джерел фінансування заходів, утворення 

фондів фінансово-кредитного сприяння розвитку підприємництва 

та його інфраструктури. Останнє особливо важливе з огляду на 

наявність позитивної практики функціонування в окремих 

регіонах України (Івано-Франківська, Харківська, Запорізька, 

Київська, Луганська області) змішаних (за формою власності – 

державної, комунальної, приватної) інституцій фінансово-

кредитної підтримки підприємницьких структур, причому їх 

перевагою є не лише реалізація зазначеної мети діяльності, а й 

акумуляція та капіталізація фінансових ресурсів. Тобто за умови 

ефективного використання тих, нехай незначних, фінансових 

ресурсів, що виділяються з регіонального та місцевих бюджетів 

фонди підтримки підприємництва в окремих регіонах України на 

сьогодні накопичили обсяги робочого оборотного капіталу, 

співставні територіям окремих економічно розвинених держав, а 

також досить швидко розвивають мережу інституцій фінансово-

кредитного сприяння малому підприємництву на 

субрегіональному рівні. 

Більше того, раціональний науково обґрунтований підхід до 

вирішення проблеми пошуку джерел фінансування заходів в 

межах політики мінімізації трансакційних витрат суб’єктів 

підприємництва має опиратися на принципи адекватності та 

солідарності фінансової підтримки підприємницьким 

середовищем та владою. Йдеться про певний визначений 

відсоток від податкових поступлень суб’єктів малого і середнього 

підприємництва до регіонального та місцевих бюджетів. Така 

практика успішно використовується в багатьох державах світу, у 

т. ч. в США. 

Важливим з огляду на поповнення регіонального та 

місцевих бюджетів, а, відтак, й покращення їх фінансових 

можливостей є збільшення обсягів господарської діяльності 

малих підприємств. Отже, тут простежується й 

взаємообумовленість витрат на створення сприятливого бізнес-

середовища (з низьким рівнем трансакційних витрат) та розвитку 

малого і середнього підприємництва, адже це потребує 

удосконалення системи підготовки та перепідготовки кадрів, 
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надання фінансової і організаційної підтримки асоціативним 

підприємницьким організаціям, що реалізують просвітницькі 

заходи, формування у суспільстві мотивації до інвестицій в 

підприємництво, надання податкового сприяння окремим 

категоріям малих підприємств, які здійснюють діяльність в 

районних центрах та малих містах. 

Не потрібно забувати й про те, що для забезпечення високої 

ефективності використання обмежених державних ресурсів 

потрібно дотримуватись визнаних принципів регіональної 

політики країн ЄС (взаємодоповнюваність (солідарність 

фінансової участі з бюджетів усіх рівнів); партнерство; 

програмність; спостереження за ходом реалізації програм; 

регулярна оцінка ефективності реалізації програм). 

Потрібно зазначити, що виконавцями організаційно-

економічних заходів державної політики управління 

трансакційними витратами суб’єктів малого і середнього 

підприємництва в Україні на регіональному та місцевому рівні є 

головні управління економіки та інвестицій. На ці структури 

варто покласти функції моніторингу стану справ у аналізованій 

сфері, а також розробки, ініціювання та контролю реалізації 

необхідних заходів.  

Відносно організаційної складової державної політики, 

спрямованої на зменшення трансакційних витрат суб’єктів 

малого і середнього підприємництва, то пріоритет тут може 

надаватися організаційній підтримці конкурентоспроможних 

підприємств реального сектора економіки, створенню та розвитку 

інноваційних організаційних підприємницьких форм. Для цього 

потрібно активізувати діяльність державних структур з вивчення 

попиту та потенціалу виробництва і реалізації товарів (послуг) 

малими і середніми підприємствами, обґрунтування 

перспективних напрямів підприємницької діяльності, розвитку 

інституцій їх популяризації серед суб’єктів підприємництва; 

розробці інвестиційних проектів та пошуку механізмів їх 

впровадження в межах області, у інших регіонах України та за 

кордоном. Необхідно створити умови для мінімізації 

трансакційних витрат та пріоритетного розвитку секторів, в яких 

прогнозуються максимальні темпи зростання, видів економічної 
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діяльності зі значною доданою вартістю, використання 

сприятливого інституційного середовища, просування 

перспективних та високотехнологічних проектів. 

Необхідним є й створення при місцевих органах державного 

управління (з використанням можливостей асоціативних 

підприємницьких організацій) структур з моніторингу та 

управління розвитком пріоритетних у регіоні видів економічної 

діяльності з виконанням завдань сприяння у формуванні мережі 

коопераційних та конкурентних відносин з іншими 

підприємствами на основі субпідрядних, контрактних, орендних 

відносин; забезпечення інформаційної маркетингової підтримки. 

Додамо, що абсолютно недостатньою є організаційна 

складова діяльності представників регіональної та місцевої влади 

щодо зменшення надмірних трансакційних витрат недіючих і 

збиткових малих та середніх підприємств. Фахівці відповідних 

управлінь здебільшого не мають ніякої інформації не лише 

відносно конкретних суб’єктів господарювання, що тимчасово не 

здійснюють діяльності, а й про цілі сектори чи види економічної 

діяльності, перешкоди (в т. ч. й адміністративні), ризики та 

загрози, що характерні для них, частку та кількість недіючих 

підприємств тощо. Натомість для покращення цієї складової 

повноцінного підходу до управління трансакційними витратами 

суб’єктів малого і середнього підприємництва потрібно 

збільшити активність чиновників з аналізу ситуації та 

обґрунтування управлінських рішень з її покращення, передусім 

у сфері значного зменшення трансакційних витрат. Крім того, для 

збільшення кількості та часток діючих і прибуткових 

підприємств органам влади потрібно реалізовувати заходи, 

спрямовані на зниження енерго- та ресурсомісткості 

виробництва, популяризації продукції (послуг) малих і середніх 

підприємств на зовнішніх ринках, підвищення інвестиційної 

активності, покращення якості продукції (послуг) та ефективності 

управління у секторі МСП. Вказаному сприятиме й покращення 

підприємницьких та управлінських навиків населення, 

тестування якості ведення підприємницької діяльності, 

посилення поінформованості населення про перспективні види 

підприємницької діяльності та ринкові ніші, зміцнення 
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економічної безпеки підприємницької діяльності. 

Додамо, що важливими з огляду на необхідне зменшення 

трансакційних витрат суб’єктів малого і середнього 

підприємництва, особливо на субрегіональному рівні системної 

ієрархії управління, в малих містах та сільських поселеннях, є 

організаційно-економічні заходи органів влади, що передбачають 

утворення, розвиток та збільшення кількості таких інституцій, як 

муніципальний бізнес-інкубатор, інформаційно-консультаційний 

центр, міський (районний) фонд підтримки підприємництва. 

 

 

6.3 Удосконалення асоціативної та громадської 

інфраструктури підприємницької діяльності як напрям 

мінімізації трансакційних витрат суб’єктів бізнесу 

 

Дієвість та ефективність діяльності як окремих суб’єктів 

господарювання, так і можливість їх рівноправної участі у 

відносинах з органами державної влади значно підвищуються за 

умови створення ними колективних структур, а важливим 

концептуальним напрямом розвитку і удосконалення 

інституційного середовища підприємництва, спрямованого на 

зменшення трансакційних витрат його суб’єктів є усвідомлення 

та використання механізму інституціонального тристороннього 

партнерства, включно з колективно-договірним регулюванням 

відносин в його межах. В нашій державі вказаний механізм на 

сьогодні практично не функціонує, оскільки вкрай обмеженими 

залишаються можливості та компетенції асоціативних 

підприємницьких організацій та не налагоджена системна 

взаємодія трьох головних його учасників – влади, організацій 

громадянського суспільства та асоціативних структур. Кожна з 

цих інституцій функціонує відокремлено та реалізує власні 

інтереси (часто не узгоджені з інтересами інших), досягаючи 

лише своїх цілей. Відтак, за відсутності спільних орієнтирів 

неможливо забезпечити належну ефективність політики у сфері 

мінімізації трансакційних витрат малого і середнього 

підприємництва. 
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Отже, державна політика удосконалення асоціативної та 

громадської інфраструктури підприємницької діяльності, як 

напрям мінімізації трансакційних витрат суб’єктів малого і 

середнього підприємництва, передусім має бути спрямованою на 

такі три пріоритети: 

1) розвиток та збільшення компетенцій асоціативних 

підприємницьких організацій; 

2) забезпечення співпраці організацій громадянського 

суспільства та асоціативних підприємницьких структур; 

3) посилення взаємодії (включно з виробленням єдиної 

стратегії і тактики) влади, асоціативних підприємницьких 

структур та організацій громадянського суспільства у сфері 

управління трансакційними витратами. 

Причому видається доцільним й дотримання цієї 

послідовності при реалізації державної політики розвитку 

асоціативної та громадської інфраструктури підприємництва в 

Україні. Зокрема, передусім варто посилити роль бізнес-асоціацій 

(як ключового елемента в системі координації та сприяння 

розвитку, зменшення трансакційних витрат та підвищення 

ефективності господарювання малих і середніх підприємств), що 

на сьогодні залишається вкрай слабкою.  

Як зазначають експерти, утворення підприємницьких спілок, 

інституцій та асоціацій є необхідною умовою забезпечити 

додаткову стійкість, захистити соціальні, економічні та 

корпоративні інтереси; співпраця суб’єктів сектора МСП у межах 

підприємницьких об’єднань є життєздатним інструментом 

громадського саморегулювання в економічній сфері, що 

допомагає суб’єктам підприємництва адаптуватися до складних 

умов посттрансформаційного етапу розвитку економіки, що 

породжує істотні ризики трансакційних витрат. Варто додати, що 

розвинена мережа та ефективна діяльність бізнес-асоціацій є й 

важливим напрямом зниження трансакційних витрат держави, 

зокрема пов’язаних зі збором інформації про ситуацію в 

конкретних секторах та видах економічної діяльності, 

налагодженням взаєморозуміння між бізнесом та профільними 

відомствами. Її функціонування сприяє зниженню трансакційних 

ризиків і невизначеності, створює передумови для більш 
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ефективного управління процесами розвитку підприємницького 

сектора національної економіки. 

За результатами вивчення еволюції розвитку 

підприємницьких асоціацій в Україні об’єктивно стверджувати 

про можливість виокремлення таких домінантних етапів: 

1) кінець XIX – початок XX століття – створення галузевих 

картелів та синдикатів, що проіснували до періоду згортання 

НЕП та надалі їх існування було унеможливлене внаслідок 

державної монополії, тотальної планової економіки та відсутності 

приватного підприємництва; 

2) 1989-1992 рр. – початковий етап інтеграції соціальних груп 

населення, що бажали здійснювати підприємницьку діяльність 

внаслідок створення її інституціональних передумов в Україні; як 

наслідок утворюються перші форми корпоративних та виробничо-

господарських організацій (Спілка кооперативів та підприємств 

України (1989 р.), Спілка малих підприємств України та Спілка 

орендарів і підприємців України (1990 р.), Конгрес ділових кіл 

України, Українська національна асамблея підприємців, 

Український союз промисловців та підприємців (1992 р.) та ін.); 

3) 1993-1997 рр. – консолідація місцевих, регіональних, 

інших корпоративних об’єднань підприємств в громадські 

структури з визначенням інтересів та вимог їх членів (зокрема, 

було утворено Раду підприємців України при Кабінеті Міністрів 

України (1993 р.), Асоціацію сприяння розвитку приватного 

підприємництва в Україні «Єднання» (1994 р.), з 1995 р. 

створюється велика кількість асоціативних підприємницьких 

організацій, об’єднаних за галузевою, демографічною, віковою, 

територіальною та іншими ознаками). Цей етап характеризувався 

процесами роздержавлення, приватизації та змінами в структурі 

соціально-економічних сил; 

4) 1998-2003 рр. – (1) розвиток асоціативних структур з 

надання фінансово-кредитного сприяння розвитку малого і 

середнього підприємництва (державних, комунальних та 

приватних фондів підтримки підприємництва). Зокрема Указом 

Президента України від 12.05.1998 р. № 456/98, а потім і Законом 

України «Про державну підтримку малого підприємництва» від 

19.10.2000 р. № 2063-ІІІ фонди підтримки підприємництва були 
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визначені пріоритетними організаціями з фінансового 

забезпечення реалізації державної політики підтримки 

підприємництва на загальнодержавному та місцевому рівнях; 

(2) об’єднання асоціативних підприємницьких структур (було 

утворено Координаційно-експертний центр об’єднань підприємців 

України (1998 р.), Раду об’єднань підприємців України (2000 р.)), 

що дозволило істотно покращити механізм залучення підприємців 

до участі у прийнятті рішень центральними органами державної 

влади; 

5) 2004 р. – по теперішній час – зосередження активності 

значної частини вітчизняних бізнес-асоціацій на 

зовнішньоекономічній діяльності їх членів, причому у галузевому 

(сприяння в інтеграції до профільних ринків), функціональному 

(обслуговування процесів приєднання України до міжнародних 

економічних та торговельних організацій) і регіональному 

(представництво інтересів у транскордонному співробітництві) 

аспектах. 

Попри доволі активний розвиток вітчизняних бізнес-

асоціацій, ефективність їх діяльності щодо забезпечення вищої 

ефективності господарювання у секторі малого і середнього 

підприємництва в Україні залишається недостатньою, зокрема за 

такими напрямами, як (1) відстоювання інтересів представників 

підприємництва в місцевих органах влади: (2) вплив на 

удосконалення дозвільної та погоджувальної систем; 

(3) сприяння розвитку коопераційних зв’язків між суб’єктами 

різних секторів підприємництва та видів економічної діяльності; 

(4) взаємодія суб’єктів малого і середнього підприємництва з 

зовнішнім середовищем; (5) розвиток мережі регіональних та 

місцевих представництв; (6) об’єднання діяльності бізнес-

асоціацій між собою та створення потужного представника 

інтересів «третього класу». До цього призвело багато обставин, 

включно з недовірою більшої частки підприємців до діяльності та 

можливостей бізнес-асоціацій; слабким зв’язком між суб’єктами 

підприємництва, асоціативними структурами та інституціями 

громадянського суспільства; неусвідомленням представниками 

малого і середнього бізнесу потреби у структурній інтеграції за 

для кооперації та посилення факторних конкурентних переваг; 
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браком фінансових ресурсів на вказані цілі. 

З наведеного вище очевидно, що для покращення ситуації в 

аналізованій сфері необхідно реалізувати заходи, спрямовані на 

усунення більшості перешкод та проявів недостатності ролі 

бізнес-асоціацій у мінімізації трансакційних витрат суб’єктів 

малого і середнього підприємництва України. Передусім 

діяльність тут має бути спрямована на розширення компетенцій 

асоціативних підприємницьких структур. Для прикладу, свого 

часу держава делегувала певні повноваження та функції окремим 

асоціаціям (що фактично стали преференціями відносно інших 

об’єднань підприємств), а саме торгово-промисловим палатам 

(Закон України «Про торгово-промислові палати в Україні» 

№ 671/97 від 02.12.1997 р.) представляти інтереси держави та 

підприємців при узгодженні окремих рішень між державою і 

бізнесом у торгово-промисловій сфері. Як наслідок ТПП 

отримали можливість «доступу до влади» та ефективно 

використали цей ресурс для розвитку і зміцнення власних 

позицій в суспільно-політичному просторі. Відтак, асоціації так 

званого другого ешелону, що були створені з ініціативи влади або 

представників бізнесу, реалізують у власній діяльності переважно 

приватні, а не колективні інтереси; активними в таких структурах 

залишаються лише близько 20,0 % їх членів; при прийнятті 

рішень превалюють інтереси крупних підприємств профільного 

сектору чи виду економічної діяльності, що обмежує можливості 

статусного просування інших малих та середніх підприємств – 

членів асоціації. 

З огляду на вказане в Україні визріла необхідність по-перше, 

вирівняння компетенцій та розширення повноважень 

асоціативних підприємницьких об’єднань. Йдеться про 

використання ефективних зарубіжних практик законодавчого 

закріплення таких прав бізнес-асоціацій, як на: участь у 

формуванні та реалізації державної регіональної або галузевої 

політики; експертизу нормативно-правових актів, включно з 

закріпленням норми обов’язковості державних органів проводити 

таку експертизу з залученням представників бізнесу; участь в 

засіданнях профільних колегій при регіональних та місцевих 

адміністративних органах влади; включення представників 
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асоціацій до консультаційно-експертних рад та робочих груп при 

органах влади; визначення статусу вітчизняного чи регіонального 

виробника. Інституціалізація вказаних прав, інших компетенцій і 

обов’язків, форм та видів може бути здійснена шляхом прийняття 

Закону України «Про підприємницькі об’єднання».  

По-друге, органам влади необхідно економічними методами 

стимулювати збільшення клієнтської бази асоціативних 

підприємницьких організацій. Цього можна досягнути за рахунок 

просвітницької діяльності, спрямованої на популяризацію бізнес-

асоціацій та переваг для суб’єктів підприємництва від членства у 

них. Проте органи влади можуть використовувати й такі способи 

сприяння, як: співфінансування на конкурсних засадах 

інформаційних та аналітичних ресурсів, створюваних бізнес-

асоціаціями; підтримка галузевих ініціатив (виставок, конкурсів, 

програм підготовки і перепідготовки кадрів, центрів трансферу 

технологій); узгодження планів (стратегій, програм) розвитку 

секторів та галузей економіки, розроблених бізнес-асоціаціями у 

відповідності до державних програм, що реалізуються 

профільними відомствами чи регіональними (місцевими) 

адміністраціями. 

Як вже зазначалося, вітчизняні підприємці в загальному 

оцінюють механізми відносин бізнес-асоціацій та органів влади як 

малоефективні. Зокрема, це проявляється в тому, що відомства або 

ігнорують позицію асоціацій, або їх думка важлива постфактум 

після наперед прийнятих неадекватних рішень. Іншим аспектом 

цієї проблеми є недобросовісна конкуренція з боку бізнес-

асоціацій, штучно створених або очолюваних (у т. ч. через 

колегіальну участь) окремими представниками влади для 

лобіювання чи реалізації «зручних» для себе рішень. Зауважимо, 

що в більшості економічно розвинених країнах світу ці проблеми 

вдалося вирішити шляхом законодавчого затвердження лобізму. 

Щодо нашої держави, то вже кілька разів законопроект про лобізм 

подавався до Верховної Ради України, проте так і не був поданий 

до розгляду, що свідчить про відсутність політичної волі для 

вирішення цієї проблеми, а також про неготовність влади 

демонополізувати її. Так, прийняття нормативно-правового акту, 

який узаконив би процедури лобіювання асоціативними 
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структурами рішень їх членів, дозволило б істотно підвищити 

рівень прозорості всієї системи державного управління, наблизити 

вітчизняне підприємницьке середовище до розвинених держав, 

розширити можливості асоціативних структур, а, відтак, і 

покращити стан розвитку інституційної інфраструктури малого і 

середнього підприємництва.  

Зауважимо, що адекватним партнером для бізнес-асоціацій 

скоріше є державні чиновники, які орієнтовані на довгострокову 

кар’єру, аніж короткострокову одноразову вигоду, оскільки така 

співпраця (в позитивному розумінні) лише у довгостроковій 

перспективі гарантує позитивний імідж чиновнику та адекватний 

розвиток ділової активності у його зоні відповідальності. Пошук 

таких держслужбовців та створення для них дієвої системи 

стимулів є важливим завданням в межах загальної політики 

взаємодії держави з підприємницьким співтовариством. Саме 

тому визріла доцільність створення при адміністративних 

органах державної влади окремих управлінь або секторів при 

головних управліннях економіки та інвестицій з проблем 

розвитку асоціативної (ринкової) інфраструктури для 

моніторингу поточного стану і обґрунтування пропозицій з 

сприяння розвитку та участі в заходах бізнес-асоціацій. 

Як вже зазначалося, наступним пріоритетним напрямом 

удосконалення вітчизняного асоціативного та громадського 

середовища підприємницької діяльності є посилення співпраці 

бізнес-асоціацій та організацій громадянського суспільства. 

Важливо зауважити, що певний позитивний досвід такої 

взаємодії вже напрацьований. Так, розроблено Концепцію 

співпраці громадських об’єднань з органами державного 

управління, механізм якої базувався на принципах партнерства і 

зворотного зв’язку між владою і підприємцями за умов вільного 

доступу самоврядних організацій до інформації органів 

державної влади і місцевого самоврядування, запровадження 

практики громадського контролю за поточним виконанням 

владою прийнятих на себе зобов’язань та запланованих заходів.  

Попри позитивні аспекти така діяльність є недостатньою (у 

контексті створення сприятливого середовища для мінімізації 

трансакційних витрат підприємництва) та здебільшого дублює 
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завдання, що мають виконуватися бізнес-асоціаціями. Так, роль 

організацій громадянського суспільства та їх взаємодії в 

аналізованій сфері з асоціативними підприємницькими 

об’єднаннями має полягати у швидкому і повноцінному 

поширенні в громадському середовищі справедливої інформації 

про проблеми та стан взаємодії влади і суб’єктів підприємництва, 

ефективність регуляторної політики, рівень та обсяги соціальної 

відповідальності підприємництва, а також вираженні суспільного 

ставлення до підприємницької діяльності, рівня її безпечності та 

ділової активності населення. Фактично організації 

громадянського суспільства мають виконувати роль так званого 

«провідника настроїв» суб’єктів інституційного тристороннього 

партнерства держави, суб’єктів сектора МСП та громадянського 

суспільства, спрямованого на мінімізацію трансакційних витрат 

підприємництва та держави. 

З огляду на великий масштаб цієї проблеми видається 

доцільним поступове налагодження співпраці бізнес-асоціацій та 

інших громадських організацій, зокрема за окремими сегментами 

підприємницької діяльності відповідно до спеціалізації 

підприємницьких об’єднань. Так, доцільно налагодити договірну 

співпрацю у сфері молодіжного, жіночого, сільського, 

ремеслового, туристичного, венчурного та інноваційного 

підприємництва тощо. Взаємодія асоціативних підприємницьких 

та громадських організацій за цими напрямами дозволить 

популяризувати позитивні практики започаткування та 

здійснення, винести на широкий загал головні перешкоди і 

проблеми підприємницької діяльності, залучити інтелектуальний, 

науковий, культурний потенціал громадян для обґрунтування 

ефективних нагальних рішень та заходів розвитку вказаних 

напрямів підприємництва, у потенціалі яких криються резерви 

подальшого розвитку підприємництва в Україні. 

Не менш важливим є й налагодження взаємодії бізнес-

асоціацій та організацій громадянського суспільства за 

домінантними джерелами трансакційних витрат суб’єктів 

підприємництва. Йдеться про винесення на широкий загал 

проблем представників малого і середнього підприємництва, 

пов’язаних з створенням чи закриттям підприємства, купівлею 
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або продажем бізнесу, отриманням дозволів, ліцензій, патентів, 

отриманням в користування чи придбанням державного 

(комунального) майна, інших господарських ресурсів, 

державного замовлення, дотриманням правил чесної конкуренції. 

За цими напрямами представники асоціативних підприємницьких 

та громадських організацій можуть проводити постійно діючі 

соціологічні опитування, прес-конференції, брифінги, форуми. 

Особливо важливою є роль останніх, які засвідчили свою дієвість 

(дозволити актуалізувати перед громадськістю багато проблем і 

перешкод, зокрема, штучно створених представниками різних 

владних та контролюючих структур, що породжували істотні 

трансакційні витрати суб’єктів малого і середнього 

підприємництва, а також змусили звітувати чиновників про їх 

вирішення). 

Попри те, для підвищення ефективності таких заходів 

центральним органам влади необхідно прийняти рішення, яке б 

зобов’язувало регіональні та місцеві органи влади щоквартально 

проводити підприємницькі форуми із обов’язковою участю 

перших осіб адміністративних органів влади, місцевого 

самоврядування, контролюючих та погоджувальних структур, 

представників бізнес-асоціацій та організацій громадянського 

суспільства. 

Додамо, що дієвим й прикладним інструментом заохочення 

взаємодії бізнес-асоціацій та громадських організацій є 

фінансування регіональними і місцевими органами влади грантів 

(програмних заходів), спрямованих на підвищення рівня 

поінформованості суб’єктів підприємництва та населення, а 

також розробку нормативно-методичного забезпечення для 

державних службовців (передусім – посадових осіб дозвільних 

офісів та погоджувальних служб) щодо їх конкретних кроків та 

дій з метою спрощення процедур для суб’єктів підприємництва і 

населення, що бажає здійснювати підприємницьку діяльність, та 

мінімізації таким чином трансакційних витрат як представників 

бізнесу, так і держави, громади. Це дозволило б збільшити 

кількість організацій, що висвітлюють проблеми підприємництва 

та працюють над виробленням управлінських рішень у сфері 

регулювання його розвитку, а отже й критично збільшити 
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кількість ринкових підприємницьких інституцій, удосконаливши 

структуру інституційної інфраструктури.  

Зауважимо, що важливими цільовими орієнтирами 

ефективності процесу посилення взаємодії бізнес-асоціацій та 

організацій громадянського суспільства мають стати: кількість 

суб’єктів підприємництва, що прийняли пряму чи 

опосередковану участь у заходах громадських об’єднань; 

охоплення мешканців територіальних громад проблемами 

трансакційних витрат суб’єктів підприємницької діяльності, у 

т. ч. – фізичних осіб підприємців та самозайнятих осіб; кількість 

заходів, спрямованих на координацію роботи місцевих 

адміністрацій, бізнес-асоціацій та громадських організацій; 

кількість реалізованих суспільно значимих проектів та заходів, 

спрямованих на вирішення проблем трансакційних витрат малого 

і середнього підприємництва; кількість заходів, спрямованих на 

інформаційний та методологічний супровід діяльності бізнес-

асоціацій і громадських об’єднань; кількість заходів, 

спрямованих на привернення уваги громади до проблем 

трансакційних витрат суб’єктів підприємницької діяльності; 

темпи приросту кількості громадян, що бажають займатися 

підприємництвом. 

Попри значну вагомість наведених вище заходів державної 

політики сприяння розвитку вітчизняних бізнес-асоціацій та 

посилення їх співпраці з організаціями громадянського 

суспільства процес якісного удосконалення асоціативної та 

громадської інфраструктури підприємницької діяльності в 

контексті мінімізації трансакційних витрат суб’єктів малого і 

середнього підприємництва потребує й посилення тристоронньої 

взаємодії влади, асоціативних підприємницьких та громадських 

організацій. 

Очевидно, що для вирішення цього завдання вже сьогодні 

визріла потреба в інституціалізації вказаної взаємодії, у т. ч. за 

рахунок прийняття Закону України «Про взаємодію регіональних 

та місцевих органів влади з недержавними некомерційними 

підприємницькими і громадськими організаціями». Такий 

нормативно-правовий акт визначав би концептуальні засади та 

форми взаємодії органів влади з недержавними некомерційними 
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підприємницькими і громадськими організаціями, у т. ч. 

пов’язані з реалізацією цільових програм у сфері сприяння 

розвитку підприємства з підтримкою цільових програм бізнес-

асоціацій та організацій громадянського суспільства, в основу 

яких були б покладені принципи співфінансування, міжсекторної, 

міжвідомчої та міжтериторіальної взаємодії. Втім, його головна 

роль полягала б у критичній зміні відношення регіональних та 

місцевих органів влади до розвитку інфраструктури 

підприємництва, передусім у зміні підходів до діяльності в цій 

сфері з рекомендаційного до обов’язкового. 

Розвитку програм взаємодії влади, асоціативних 

підприємницьких та громадських організацій сприятиме й 

реалізація органами влади заходів, спрямованих на підвищення 

рівня поінформованості громадськості і представників 

підприємництва про ініціативи держави з посилення та 

покращення вказаної взаємодії з подальшими конкретними 

кроками в напрямі організації зустрічей, включно з прийняттям 

програм чи офіційних рішень про спільну діяльність щодо 

розвитку підприємницької інфраструктури, безпосередньо 

підприємництва та зниження трансакційних витрат суб’єктів 

малого і середнього підприємництва. 

Окремим важливим аспектом проблеми розвитку взаємодії 

головних суб’єктів в системі управління трансакціними 

витратами суб’єктів підприємництва в умовах складного 

сучасного посттрансформаційного етапу розвитку економіки 

України є те, що політико-правова інституціалізація співпраці з 

громадськими об’єднаннями, її зміст, форми та результати 

визначаються такими факторами, як: (1) рівень інституціонально-

правового забезпечення; (2) характер політичного суперництва 

(конкурентне, кулуарне та ін.); (3) наявність або відсутність 

традицій організації та функціонування громадських об’єднань, 

що склалися історично (громадських організацій, громадських 

рухів, фондів тощо); (4) воля владних еліт, способи та 

ефективність її вираження; (5) особливості правової та політичної 

культури у національному та регіональному аспектах. Ці фактори 

варто враховувати і впливати на їх зміну задля забезпечення 

системності і комплексності державної політики в аналізованій 
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сфері, адже результати оцінки їх впливу дозволяють 

констатувати абсолютну відсутність поліархічної політико-

економічної стратегії нашої держави, в межах якої громадські 

об’єднання є інституціонально-правовими формами контролю 

діяльності владних еліт та захисту законних інтересів суб’єктів 

господарювання і громадян-підприємців, сприяють досягненню 

соціального консенсусу та стабільності просторово-структурного 

економічного розвитку. 

Метою державної політики тут має стати розвиток (критичне 

збільшення кількості та компетенцій), а в подальшому – 

перетворення громадських та асоціативних підприємницьких 

об’єднань у інституції громадянського суспільства як дієвого, 

прозорого та законного інструменту лобіювання різноманітних 

групових інтересів, що в умовах політичної нестабільності, 

відсутності адекватних механізмів мінімізації інституціональних 

ризиків сприяв би стабільності господарювання та зниженню 

рівня трансакційних витрат суб’єктів сектора малого і середнього 

підприємництва, а також громадян при започаткуванні 

підприємницької діяльності, забезпечував здатність виражати 

публічні інтереси більшості громадян на засадах 

конструктивного по відношенню до розвитку національного 

господарства характеру. 

Додамо, що об’єктивно існують особливості в соціально-

економічному розвитку регіону, історичних, коопераційних, 

ментальних, культурних та інших характеристиках 

підприємницького середовища, що склалося в регіонах України. 

Це закономірно доводить певну неприйнятність обґрунтування 

єдиних типових рекомендацій для представників їх владних 

структур щодо розвитку взаємодій між владою, громадськими та 

асоціативними підприємницькими організаціями. Попри те, 

володіючи меншим адміністративним ресурсом, місцева влада 

має бути у більшій мірі зацікавленою в розвитку цих інституцій. 

На рівні місцевого самоврядування громадські об’єднання 

надають населенню можливість найбільш доступного спектру 

послуг участі представників підприємництва та населення в 

недержавних організаціях з формування економічної політики 

регіону. Більше того, включення потенціалу громадських 
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об’єднань у здійснення реформи місцевого самоврядування та 

співпраця з місцевою владою дозволяє не лише розшири 

інституціональний підприємницький базис, але й надає реформам 

характеру підприємницько-громадської ініціативи, висунутої в 

межах інституційного тристороннього партнерства держави, 

суб’єктів сектора МСП та громадянського суспільства, 

спрямованого на зменшення трансакційних витрат 

підприємництва і держави. 

Відтак, досягнення загальносуспільного консенсусу шляхом 

врахування та координації інтересів, пошук згоди передбачають 

широкий діалог між владою, бізнесом і громадськістю при 

посередництві асоціативних та громадських об’єднань. Саме 

тому центральним органам державної влади необхідно 

забезпечення підвищення мотивації місцевих органів влади до 

розвитку інституційного тристороннього партнерства, 

розширення та зміцнення і правового забезпечення діяльності 

громадських об’єднань задля ширшого залучення їх до процесів 

розвитку економіки та суспільства. 

Узагальнимо засоби удосконалення асоціативної та 

громадської інфраструктури підприємницької діяльності в 

контексті мінімізації трансакційних витрат суб’єктів малого і 

середнього підприємництва на рис. 6.3. Так, їх практична 

апробація спроможна змінити стан справ у сучасному 

інституційному забезпеченні підприємницької діяльності в нашій 

державі, зокрема щодо істотного розширення інструментів та 

безпосередньо можливостей впливу представників 

підприємництва на прийняття владних рішень у контексті не 

лобіювання своїх власних інтересів, а забезпечення безпечного 

ведення підприємницької діяльності з низьким рівнем 

трансакційних витрат та високою економічною ефективністю, а, 

відтак, і раціонального та сталого розвитку національного 

господарства. 

Додамо до наведеного вище, що далеко не вичерпаними в 

Україні залишаються можливості асоціативних та громадських 

підприємницьких організацій у сфері детінізації економіки як 

одного з важливих напрямів мінімізації трансакційних витрат не 

лише суб’єктів підприємництва, а й держави. Останні виходять з 
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того, що накопичення крупних грошових ресурсів у секторі 

незаконного бізнесу створює якісно нову ситуацію, коли 

представники тіньового капіталу починають активно проникати у 

владні структури.  
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 6.3. Засоби удосконалення асоціативної та громадської 

інфраструктури підприємницької діяльності в контексті мінімізації 

трансакційних витрат суб’єктів малого і середнього підприємництва 
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Мотивами для цього є: підвищення соціального статусу, 

забезпечення додаткового правового захисту, набуття впливу у 

владних структурах, лобіювання інтересів тіньового бізнесу, 

отримання конфіденційної та оперативної інформації, цінної для 

тіньового господарювання. Проникаючи в структури 

законодавчої та виконавчої влади, представники тіньового 

бізнесу активно просувають власні інтереси, блокуючи спроби 

реальної боротьби з корупцією, порушенням норм чесної 

конкуренції, ухиленням від сплати податків тощо. Перебуваючи 

на керівних посадах в органах виконавчої влади, представники 

тіньового бізнесу покривають «тіньові підприємницькі 

структури», приймають упереджені рішення з питань 

приватизації, виділення бюджетних коштів та надання державних 

замовлень, виділення земельних ділянок і надання ексклюзивних 

прав. Все це призводить до істотних трансакційних витрат 

держави та місцевих громад. 

Причому обрання підприємцем сектора економіки залежить 

від рівня трансакційних витрат його діяльності, адже витрати 

легальної поведінки суб’єкта господарювання є платою за 

дотримання законодавства. При цьому, як вже зазначалося, 

суб’єкт підприємництва повинен оплачувати одноразові витрати 

доступу до закону, пов’язані з отриманням права здійснювати 

певний вид економічної діяльності. Втім, започаткувавши 

підприємницьку діяльність, її суб’єкт й надалі постійно здійснює 

витрати продовження діяльності в рамках закону – сплачує 

податки і соціальні відрахування, підчиняється бюрократичній 

регламентації виробничих стандартів.  

Водночас, здійснюючи діяльність у тіньовому секторі, 

суб’єкт підприємництва уникає обов’язкового дотримання 

закону, що позбавляє його багатьох видів трансакційних витрат. 

Разом з тим, такий суб’єкт господарювання повинен оплачувати 

вартість позалегальності – витрати, пов’язані з детінізацією 

грошових засобів, низьким рівнем захисту права власності, 

необхідністю сплачувати хабарі та відкати, неможливість 

здійснювати діяльність у капіталомістких галузях промисловості. 

Відтак, здебільшого головним критерієм прийняття рішення 

щодо офіційного чи тіньового господарювання є порівняння вигод 
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та втрат (трансакційних) згідно теорії раціонального обрання, що 

базується на двох головних принципах – методологічному 

індивідуалізмі та максимізації корисності. Це означає, що суб’єкт 

господарювання переслідує власну вигоду та приймає рішення, 

порівнюючи витрати та втрати, пов’язані з тим, чи іншим 

вибором. Водночас, діяльність асоціативних підприємницьких 

організацій повинна впливати як на правильний вибір, що 

здійснюють суб’єкти малого і середнього підприємництва, так і на 

зменшення кількості суб’єктів тіньового підприємництва.  

Більше того, для вирішення цієї масштабної проблеми, 

бізнес-асоціаціям варто ініціювати об’єднання інтересів тих 

інституцій, що власне заінтересовані у детінізації економіки. Це, 

крім бізнес-асоціацій, органи влади (у т. ч. правоохоронні), 

легальний бізнес та громадські організації. 

Зокрема, діяльність асоціативних підприємницьких 

організацій має бути спрямованою на: (1) розробку та 

обґрунтування рішень (стратегій, програм, операційних заходів) 

державної політики, спрямованої на детінізацію економіки; 

(2) ведення реєстрів суб’єктів легального підприємництва та 

виявлення підприємницьких структур, які здійснюють 

господарювання на тіньових, необліковуваних, так званих сірих 

чи змішаних засадах; (3) проведення просвітницької та 

консультаційної роботи, спрямованої на недопущення переходу 

офіційно діючих підприємств у тіньовий сектор, а також 

«повернення» суб’єктів тіньової економіки до офіційної; 

(4) активізацію впливу на тіньовий бізнес через громадські 

організації, а також власних членів, рекомендуючи останнім не 

співпрацювати з тіньовими структурами; (5) вироблення кодексів 

корпоративної етики для своїх членів; (6) проведення наукових 

досліджень у сфері виявлення та протидії тінізації і корупції.  

Отже, роль асоціативних та громадських підприємницьких 

організацій є істотною та їх можливості доцільно 

використовувати для покращення інституційного середовища 

підприємницької діяльності і належного зниження рівня 

трансакційних витрат суб’єктів підприємництва як системної 

перешкоди на шляху досягнення подальшого якісного етапу у 

сфері розвитку підприємництва в Україні. 
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РОЗДІЛ 7 

ПРІОРИТЕТИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-

ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЗМІЦНЕННЯ 

ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СЕКТОРУ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ОСНОВИ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

УКРАЇНИ 

 

7.1 Стратегічні орієнтири та базові засади державної 

політики формування організаційно-економічного механізму 

зміцнення економічної безпеки сектору інформаційних 

технологій 

 

Реалізація державної політики в будь-якій сфері має 

опиратися на якісне середньо і довгострокове планування цих 

процесів, а також їх ймовірних очікуваних наслідків. Це особливо 

важливо у сфері економічної безпеки, адже прогнозування, 

передбачення та здійснення превентивних заходів є тими 

невід’ємними умовами, що дозволяють нівелювати або ж 

мінімізувати негативний вплив ймовірних ризиків і загроз, що 

супроводжують процеси регулювання, реформування та 

протікання відповідних змін в системі національного 

господарства та його галузей і секторів економіки. 

Інше, важливе завдання, яке вирішується в процесі якісного 

планування і стратегування державної політики полягає в тому, 

що визначаються, так звані «маяки» очікуваних змін, до яких 

прагнуть в процесі регулювання. Такими є стратегічні пріоритети 

державної політики.  

Відносно управління розвитком та безпекою секторів 

економіки, варто відмітити такі орієнтири в сфері безпеки слід 

узгоджувати з необхідними та очікуваними змінами в аспекті 

розвитку відповідного сектору економіки в цілому.  

З огляду на результати аналізу поточного стану, тенденцій 

та ефективності функціонування сектору ІТ в Україні є підстави 

стверджувати, що передусім, до стратегічних орієнтирів розвитку 

цього сектору економіки важливо забезпечити покращення 

головних індикаторів розвитку цього сектору. Йдеться про 

існування достатньо вагомого сегменту прихованої зайнятості, 
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обсягів створення та реалізації ІТ-продуктів тощо. Відповідно, 

слід реалізувати заходи, що сприятимуть як легалізації робочих 

місць та валового продукту в секторі, так і створенню нових 

робочих місць і інтенсивному нарощуванню обсягів 

господарювання. Як показує досвід останніх років, а також 

практика країн з високим рівнем розвитку ІТ, цей сектор має 

істотний потенціал для подальшого розвитку в Україні і 

реалізації значно потужнішої ролі в економіці та в системі 

забезпечення економічної безпеки України.  

Заохочення до підготовки нових фахівців для сектору ІТ в 

значній мірі залежить від освітнього процесу. Відповідно, для 

зміцнення конкурентоспроможності економіки уряди багатьох 

країн сприяють розробленню та просуванню у вищій освіті 

навчальних програм у сфері ІКТ. У деяких випадках вищі 

навчальні заклади заохочуються і можуть бути зобов’язані брати 

до уваги потреби промисловості при розробленні навчальних 

програм. Норвезький уряд, наприклад, сприяє освіті в секторі ІКТ 

серед інших освітніх програм, пов’язаних із технологією, в 

рамках своєї національної стратегії. В рамках програми із 

спільного просування математики, науки і технології (MНT) вищі 

навчальні заклади мають можливість подати заявку на державне 

фінансування заходів збільшення набору на MНT-програми. 

Аналогічні зусилля робить уряд Португалії, розробивши 

спеціальні програми підтримки інноваційних досліджень, 

інновацій та передових освітніх ініціатив, спрямованих на 

вирішення ключових питань технології, економіки і суспільства 

за рахунок високої якості вищої освіти та досліджень у сфері 

нових екологічно чистих технологій. Це включає, зокрема, 

розвиток енергетичних систем і транспорту, як ключових галузей 

для поліпшення економічного та соціального розвитку. Також 

уряд сприяв отриманню навичок у сфері ІКТ шляхом 

модернізації інфраструктури ІКТ у вищих навчальних закладах, а 

також за рахунок збільшення розгортання електронного 

навчання. Фонд освітніх інвестицій уряду Австралії, упродовж 

2008-2013 рр. проінвестував 4,0 млрд дол. США у поліпшення 

освіти і науково-дослідного потенціалу в освітніх установах.  

Як свідчить закордонний досвід, удосконалення системи 
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професійної підготовки кадрів для ІТ-сфери та приведення такої 

освіти у відповідність із основними міжнародними стандартами є 

критичним фактором розвитку не тільки галузі, а й 

конкурентоспроможності економіки загалом. Так, заходи, 

направлені на модернізацію системи освіти, сприятимуть 

вирішенню проблеми із забезпеченням сектору ІТ в Україні 

висококваліфікованими кадрами в довгостроковій перспективі. 

Необхідно здійснити реалізацію програми адаптації вищої 

професійної освіти до сучасних потреб сектору ІТ, оновити 

навчальні програми з підготовки ІТ-фахівців у відповідність із 

кращими зразками міжнародної практики, а також сформувати на 

базі вищих навчальних закладів курси підвищення кваліфікації за 

спеціальностями, затребуваними сектором ІТ.  

Для забезпечення зростання обсягів виготовлення і 

реалізації товарів і послуг підприємствами сектору ІТ в Україні 

необхідно реалізувати політику, орієнтовану на зміну стратегії 

вітчизняних підприємств з використання схем аутсорсингу до 

ініціювання створення нових інноваційних ІТ-продуктів, 

створення умов для заснування, започаткування і збільшення 

масштабів діяльності різного роду ІТ-промислових площадок, 

технопарків та суб’єктів експортно орієнтованої ІТ-індустрії, 

капіталізації та зростання іміджу провідних вітчизняних ІТ-

компаній на внутрішньому і зовнішньому ринку.  

Це також, з однієї сторони, залежне, але, з іншої, сприятиме 

збільшенню обсягів й інвестицій у сектор ІТ. Забезпечити вищу 

інвестиційну привабливість галузі також можливо шляхом 

визнання розвитку сфер освіти, науки та ІТ провідним 

пріоритетом розвитку низки вітчизняних міст (з високим 

потенціалом розвитку аналізованої сфери) у стратегіях соціально-

економічного розвитку.  

Реалізація першого стратегічного потенціалу більше 

стосується інтенсивного типу розвитку сектору ІТ, але має 

реалізовуватися в тісній ув’язці з структурними реформами в 

секторі. Передусім мова йде про збільшення частки офіційно 

зайнятих (і з відповідними позитивними наслідками офіційної 

заробітної плати, податкових платежів та соціальних 

відрахувань), кількості та частки ІТ-продуктів з ознаками 
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інноваційності, зменшення частки тінізованого сегмента 

господарювання у секторі ІТ.  

Для зменшення рівня тінізації заробітної плати та 

підприємницької діяльності у секторі ІТ варто забезпечити 

детінізацію ІТ-бізнесу, ідентифікувати «сірі» схеми аутсорсингу 

(аутстафінгу); змінити орієнтацію з виконання окремих завдань 

закордонних замовників на орієнтацію на кінцевий 

«інтегрований» продукт; створити сприятливі умови праці для 

фахівців які планують виїхати за кордон, хоч на підготовку яких 

держава витратила значні кошти. 

В низці наукових досліджень та експертних доповідях в 

цілях детінізації сектору ІТ, та зокрема системи оплати праці 

пропонується низка преференцій. Проте такі заходи з огляду на 

чи не найвищі темпи розвитку сектору ІТ в порівнянні з іншими 

видами економічної діяльності необґрунтовані. Скоріше 

необхідне посилення державного нагляду і контролю в цій сфері. 

Досягнути цього можна шляхом створення баз даних суб’єктів 

господарювання галузі та зайнятих працівників, започаткування 

електронних реєстрів укладених угод та реалізовуваних проектів. 

Перспективною може стати й практика диференційовано-

галузевого підходу до встановлення мінімальної заробітної плати 

або мінімально рекомендованого рівня погодинної оплати праці у 

секторі ІТ.  

Відносно покращення такої структурної характеристики 

функціонування ІТ-сектору, як інноваційна активність, то 

вирішенню цього завдання сприятиме реалізація такого 

стратегічного пріоритету розвитку ІТ-сектору України як 

зростання можливостей інноваційної і технологічної ІТ-

інфраструктури. Це принциповий стратегічний пріоритет 

розвитку ІТ-сектору, умова його конкурентоспроможності на 

глобальному ринку, а, відтак, і високотехнологічного 

виробництва, адже розбудова інноваційної та технологічної 

сучасної IT-інфраструктури є визначальним фактором 

прискореного розвитку економіки. За результатами експертних 

оцінок, ставлення до ІТ-технологій з боку держави за вторинним 

принципом спричинило трансформацію України в одну з 
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найменш технологічно розвинених країн 158. 

Проблемою є й те, що фактично не створено жодних 

елементів інноваційної інфраструктури в рамках сектору ІТ і 

неналагоджено якісних і ефективних взаємозв’язків між 

суб’єктами сектору ІТ та сфери інновацій. Відповідно 

інноваційний сектор не має можливостей в повній мірі 

використовувати потенціал ІТ, а виробники ІТ-продуктів не 

генерують ідеї щодо створення інноваційних продуктів з боку 

дослідників та венчурних структур. Своєю чергою, вітчизняні 

суб’єкти реального сектору економіки не отримують пропозиції у 

формі якісного симбіозу інновацій та ІТ. Очевидно, що 

вирішення цієї проблеми безпосередньо пов’язане з створенням і 

розвитком інноваційної та високотехнологічної інфраструктури 

сектору ІТ та його галузей. 

Досягнення вказаного пріоритету одночасно тісно корелює 

із формуванням в Україні національної інноваційної системи, що 

являє собою комплекс інституційних, правових та економічних 

заходів щодо стимулювання інноваційних технологічних змін в 

країні для забезпечення національних стратегічних переваг та 

ефективної міжнародної конкурентоспроможності як на 

внутрішньому, так і на зовнішніх ринках. Сьогодні такими 

ефективними інноваційними технологічними змінами вважається 

впровадження і розповсюдження інформаційних технологій 

забезпечення фінансової підтримки інноваційної діяльності, 

наукових досліджень та розвитку високих технологій; 

запровадження ефективних інституціональних механізмів для 

розвитку високотехнологічних галузей 159. В рамках даного 

стратегічного принципу важливим також є інституціональне 

забезпечення високих технологій. Так як в Україні номінально 

існують майже всі інститути інноваційного розвитку 160 (венчурні 

фонди, бізнес-інкубатори, центри трансферу технологій, 

технологічні та наукові парки, технологічні кластери, тощо), 

проте їх діяльність не відповідає сучасним вимогам, перехід до 
                                                           
158

 Measuring the Information Society Report 2015. URL : https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/ 

publications/misr2015/MISR2015-ES-E.pdf. 
159

 Стратегія розвитку високотехнологічних галузей до 2025 року URL : http://www.me.gov.ua/Documents/ 

Detail?lang=uk-UA&id=c9b6f0b0-1ed5-4aba-a25e-f824405ccc64&. 
160

 Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва. URL : 

http://www.dkrp.gov.ua/info/3023. 
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інноваційної економіки іде вкрай повільно. Основна проблема – 

відсутній розвиток High Tech на державному рівні.  

На сьогодні, для вітчизняного сектору ІТ характерною 

проблемою залишається й те, що тут низькою є підприємницька 

активність, причому, з орієнтацією на внутрішній споживчий 

ринок, а також на експорт. Дійсно, в останні роки у вітчизняному 

секторі ІТ стрімко збільшується чисельність суб’єктів 

господарювання, зайнятість, а також зростають обсяги діяльності. 

Проте, в превалюючій мірі це пов’язано зі зростанням попиту на 

вітчизняний аутсорсинг. Натомість, незначною є частка проектів, 

ініційованих, згенерованих та профінансованих за кошт 

безпосередньо вітчизняних суб’єктів ІТ або внутрішніх 

інвесторів. Таким чином, наступний стратегічний пріоритет 

розвитку ІТ-сектору України тісно пов’язуємо з забезпеченням 

активізації підприємницької діяльності у сфері ІТ. 

Активізація підприємницької діяльності в аналізованому 

секторі економіки тісно пов’язана з розвитком внутрішнього 

ринку споживання та пропозиції споживчих ІТ-продуктів. Відтак, 

важливо аби регіональними та місцевими органами влади велась 

активна діяльність з формування таких локальних ринків у різних 

видах економічної діяльності, передусім у роздрібній торгівлі та 

сферах споживчих послуг, стимулювання підприємств реального 

сектору економіки, сфери торгівлі та послуг до розвитку програм 

співпраці з суб’єктами – виробниками ІТ-продуктів. 

Іншим стратегічним напрямком активізації підприємництва 

у вітчизняному секторі ІТ є більш активна діяльність щодо 

дослідження зовнішніх ринків і просування власних ІТ-продуктів 

на експорт. Для цього потрібно експертно-консалтингова, 

маркетингова та фінансово-кредитна підтримка вітчизняних ІТ-

виробників – експортерів. В економічно розвинених державах в 

таких цілях ефективно функціонують різного роду експортно-

кредитні агентства.  

Важливим також є створення «національної інформаційної 

системи». Масштабність, складність але водночас і комплексність 

впливу цього завдання на економічну безпеку України не 

викликає сумнівів, відповідно становлення національної 

інноваційної системи потрібно вважати окремим важливим 
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стратегічним пріоритетом розвитку ІТ-сектору. Дана система 

повинна враховувати неоднорідність процесу прийняття 

управлінських рішень і специфіку діяльності посадових осіб 

управлінських структур всіх категорій на різних етапах процесу 

прийняття рішень. Інформаційно-аналітична підтримка необхідна 

при виконанні наступних завдань: моніторингу стану об’єкта 

управління; контроль за виконанням рішень і ефективності 

виконавчих механізмів; аналізі зовнішніх і внутрішніх 

проблемних ситуацій і прогнозування їхнього розвитку; процесі 

підготовки змістовної частини управлінських рішень і їхнього 

документального оформлення (проекти нормативних 

документів); аналізі обґрунтованості і юридичної правомірності 

прийнятих рішень; в організації експертизи пропонованих рішень 

та проблем; функцій управління діяльністю самого органа 

управління. 

На сьогодні, для глобалізованого середовища все більш 

характерною і яскраво вираженою стає тенденція щодо 

цифровізації економіки. Відповідно, стратегічно важливим 

галузям економіки України слід орієнтуватися не стільки на 

досягнення аналогічних темпів розвитку, як в провідних 

економіках, як на їх випередження і вирівняння таким чином 

конкурентного потенціалу. Для сектору ІТ це завдання навіть 

важливіше ніж для інших видів економічної діяльності. Для того, 

щоб сектор ІТ України був готовим до переходу в новий 

технологічний уклад надзвичайно важливим є реалізація такого 

стратегічного пріоритету, як реалізація потенціалу сектору ІТ в 

розвитку процесів інтелектуалізації та цифровізації національної 

економіки. Під цифровізацією національного господарства 

розуміється система економічних відносин, заснованих на 

використанні цифрових інформаційно-комунікаційних 

технологій. Для зростання цифровізації економіки необхідно 

розвивати національний ІТ-сектор, стимулювати створення 

інноваційних технологій, співпрацювати для їх розвитку на 

міжнародному рівні. При цьому важливо узгодити економічні 

інтереси і держави, і приватного сектору, і громадянського 

суспільства, і ІТ-суб’єктів під час їх участі в цифровізованому 

сегменті економіки. Важливою складовою також є забезпечення 
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інформаційної безпеки інформаційних та інноваційних 

технологій, яка забезпечує довіру суспільства до цифрової 

економіки. 

Визначені нами стратегічні пріоритети розвитку ІТ-сектору 

України подані на (рис. 7.1). Одночасно, слід вести мову про їх 

узгодження з стратегічними пріоритетами державної політики 

зміцнення економічної безпеки цього сектору вітчизняної 

економіки.  

З огляду на необхідність покращення головних індикаторів 

розвитку сектору ІТ в Україні до стратегічних пріоритетів 

економічної безпеки цього сектору передусім важливо віднести 

зміцнення тих складових безпеки, що відповідальні за 

формування базового ресурсного забезпечення сектору, його 

галузей та підприємств. Передусім йдеться про інтелектуально-

кадрову, виробничу та фінансову складову економічної безпеки. 

Відносно інтелектуально-кадрової складової, то мова йде, як 

про підготовку, навчання та розвиток кадрового забезпечення 

підприємств вітчизняного сектору ІТ, так і про формування 

належної інтелектуальної компоненти, що окрім якісного і 

продуктивного персоналу включає компетентність, організаційні 

знання, досвід, імідж, управлінські техніки та технології, 

управлінську та комерційну інформацію, інформаційно-

технологічну інфраструктуру, права на об’єкти інтелектуальної 

власності, результати інноваційної діяльності та НДКР.  

Особливість сектору ІТ полягає в тому, що інтелектуально-

кадрова компонента в поєднанні з техніко-технологічною є 

вирішальними в контексті забезпечення економічної безпеки її 

підприємств. Причому вагомість цих складових навіть є нетипово 

вищою ніж, до прикладу, фінансової. Відповідно, важливими 

завданнями тут надалі залишаються забезпеченість підприємств: 

кадрами, здатними здійснювати інтелектуальну творчу діяльність, 

розробляти, впроваджувати та комерціалізувати інновації, зокрема 

технологічні; сучасними технікою та технологіями; інформацією, 

а також здатність поєднувати фактори праці та капіталу.  
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Рис. 7.1. Стратегічні орієнтири системної державної політики 

забезпечення економічної безпеки сектору IT в Україні 

 

Досягти цього можливо лише на засадах комплексного 

підходу в складі якісної системи підготовки і розвитку кадрів, 

детінізації і легалізації зайнятості, високої соціальної 

захищеності працівників галузі, належної інтегрованості 

підприємств у загальногосподарську систему національного, 

Очікувані результати в системі державної політики забезпечення економічної безпеки 

держави 

Стратегічні пріоритети розвитку IT-

сектору 

Стратегічні орієнтири державної 

політики зміцнення економічної 

безпеки сектору IT 

 покращення головних індикаторів стану 

розвитку сектору (зайнятих, обсягу 

виготовлення і реалізації товарів і послуг, 

інвестицій);  

 покращення структурних характеристик 

сектору (частки офіційно зайнятих 

працівників, кількості інноваційних ІТ-

послуг, рівня тінізації заробітної плати та 

підприємницької діяльності); 

 розвиток та розширення можливостей 

інноваційної і технологічної IT-

інфраструктури; 

 сприяння активізації підприємницької 

діяльності у сфері ІТ, зокрема розроблення 

програмного забезпечення та виробництва 

комп’ютерної техніки, експортно 

орієнтованих виробництв; 

 становлення «національної інформаційної 

системи», формування її інституційного, 

правового та економічного забезпечення; 

 реалізація потенціалу сектору ІТ в розвитку 

процесів інтелектуалізації та цифровізації 

системи національного господарства, як 

перспективної умови його 

конкурентоспроможності 

 зміцнення інтелектуально-кадрової, 

виробничої та фінансової складових 

забезпечення економічної безпеки 

сектору IT;  

 формування системи економіко-

ресурсної стійкості сектору ІТ на 

довгострокових стратегічних засадах; 

 посилення інституційно-

інфраструктурного базису економічної 

безпеки сектору ІТ; 

 зміцнення економічної безпеки 

суб’єктів високотехнологічного та 

інноваційного підприємницького 

секторів ІТ;  

 реалізація потенціалу сектору IT у 

формуванні системи інноваційної та 

інтелектуально-технологічної безпеки 

держави; 

 становлення і розвиток сектору 

цифровізації економіки, забезпечення 

його зовнішньоекономічної безпеки 

 

 розвиток процесів інтелектуалізації системи національного господарства; 

 реалізація потенціалу сектору цифровізації національної економіки; 

 подолання стагнації в системі інноваційного розвитку та науково-технологічної 

безпеки; 

 деофшоризація в секторі IT та суміжних ВЕД; 

 зміцнення інформаційної безпеки держави та її протидії зовнішній гібридній агресії 
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регіонального та галузевого рівнів.  

Важливе значення відводиться й такому пріоритету 

державної політики, як зміцнення виробничої складової 

економічної безпеки сектору ІТ. Мова йде про ресурсну 

забезпеченість, ефективність використання ресурсів, 

нарощування обсягів виробництва ІТ-продукту, створення нових 

виробничих потужностей, а також забезпечення високої 

ефективності виробництва. 

Одночасно зауважимо, що попри ці, в певній мірі 

загальноприйняті стратегічні орієнтири, потрібно також вести 

мову й про зміцнення виробничої безпеки та зорієнтованість 

системи розвитку виробництва в секторі за такими напрямами: 

(1) розвиток сегментів та галузей ІТ, що на сьогодні 

поступаються і характеризуються нижчими темпами розвитку 

виробництва, зокрема створення власних ІТ-продуктів; 

виробництво техніко-технічного забезпечення для ІТ-сектору; 

напрацювання власних науково-технічних розробок у галузі 

створення процесорів; розвиток мереж високошвидкісної 

передачі інформації нового покоління;  

(2) модернізація виробничих потужностей та розвиток 

виробництва за сучасними сферами та видами ІТ-послуг, що на 

даний момент часу активно створюються і розвиваються у 

глобальному масштабі.  

Важливе значення, як встановлено за результатами аналізу, 

відводиться фінансовій складовій економічної безпеки сектору 

ІТ. Тут необхідні інвестиції для реалізації нових проектів, 

фінанси для обслуговування поточної діяльності та капітал для 

виходу на зовнішні ринки збуту. Потреба в фінансових ресурсах, 

пов’язується з необхідністю придбання програмного та 

апаратного забезпечення, придбання прав на використання 

об’єктів інтелектуальної власності. 

Своєю чергою, зміцнення фінансової безпеки, як сектору ІТ 

так і його суб’єктів доцільно пов’язувати, як з відновленням 

потенціалу вітчизняного банківського та позабанківського 

фінансово-кредитного та інвестиційного секторів так і розвитком 

системи бізнес-асоціацій сектору та міжгалузевого 

співробітництва суб’єктів сектору ІТ.  
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Засобом системи бізнес-асоціювання можна акумулювати 

спільний фінансово-інвестиційний ресурс суб’єктами сектору, а 

також покращити можливості, відносно залучення коштів з 

зовнішніх джерел, до прикладу, через виконання державного 

замовлення на створення суспільно-значимих ІТ-продуктів, 

участь у різного роду міжнародних технічно-фінансових 

програмах і проектах.  

Перспективними слід також вважати й проекти співпраці 

суб’єктів сектору ІТ з представниками фінансово-кредитного 

сектору, коли представники ІТ-сфери отримують фінансове 

забезпечення на доступніших і дешевших засадах, а організації 

фінансової системи – якісні і сучасні ІТ-продукти. 

З аналізованим стратегічним пріоритетом державної 

політики забезпечення економічної безпеки сектору ІТ, в значній 

мірі корелює такий пріоритет, як формування системи економіко-

ресурсної стійкості сектору ІТ на довгострокових стратегічних 

засадах. Мова йде про стабільний і передбачуваний фінансово-

економічний стан суб’єктів сектору, їх належну доступність до 

ресурсів і ринків, забезпеченість, а також розвиток кадрового 

потенціалу, постійну доступність до сучасних техніки і 

технологій. В загальному це все позитивно позначається на 

стабільності і передбачуваності процесів функціонування і 

розвитку сектору ІТ та його галузей.  

Діяльність держави у напрямі формування засад відповідної 

стабільності, передбачає систематичний періодичний моніторинг 

якісних і кількісних параметрів розвитку сектору ІТ, його 

галузей, та, безпосередньо суб’єктів господарювання; включення 

заходів з управління розвитком сектору ІТ до регіональних і 

місцевих програм соціально-економічного розвитку; організацію 

системи інституцій підтримки діяльності і розвитку суб’єктів 

сектору ІТ, особливо формування і реалізація експортного 

потенціалу і т. ін. 

Стабільний поступ будь-якого сектору чи галузі економіки у 

значній мірі потребує відповідного інституційно-

інфраструктурного забезпечення. Саме тому, важливо включити 

до системи стратегічних пріоритетів забезпечення економічної 

безпеки сектору ІТ, посилення інституційно-інфраструктурного 
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базису безпеки цього сектору. Якісний поступ ІТ-сектору України 

потребує розвитку його інфраструктури та ділової інтеграції. 

Попри вже згадувані бізнес-асоціації органам вітчизняної влади 

потрібно вести діяльність спрямовану на створення і ефективне 

функціонування всіх необхідних інституційних елементів 

інфраструктури і бізнес середовища ІТ-сектору. Це, як елементи 

базової підприємницької інфраструктури – центри ділового 

комунікування та співпраці, консалтингові фірми, юридичні та 

маркетингові структури тощо, так і вузькоспеціалізовані, у т. ч. на 

питаннях безпеки, елементи інфраструктури.  

Щодо групи останніх суб’єктів інфраструктури то тут 

особливе значення відводиться державній політиці щодо 

організації, а також фінансової підтримки створення і 

функціонування державних та недержавних структур з 

інформаційної та кібербезпеки, а також економічної безпеки у 

сфері ІТ. Підтвердженням важливості розбудови в Україні такої 

інфраструктури є світовий досвід. Зокрема, у США національна 

політика у галузі захисту інформації формується Агентством 

національної безпеки (АНБ), а найважливіші стратегічні питання 

інформаційної безпеки розглядаються Радою національної 

безпеки з виданням директив Президента США. У Канаді цими 

питаннями займається Центр реагування на надзвичайні ситуації 

у кіберпросторі (Canadian Cyber Incident Response Centre); в 

Ізраїлі – Національне кібербюро та Національний департамент 

інформаційної безпеки; у Німеччині –Федеральне управління 

інформаційної безпеки (BSI).  

Функціонування такої інституційної інфраструктури 

важливе, як в аспекті стабільного і безпечного поступу ІТ-

сектору, так і в контексті гарантування інформаційної безпеки 

держави та економічної безпеки її господарських суб’єктів в 

умовах зростання кіберактивності, гібридних війн, тощо. 

В структурі сектору ІТ особливе місце відводиться 

представникам високотехнологічного та інноваційного 

підприємницького секторів. Фактично, це стратегічні галузі 

аналізованого сектору економіки. Внаслідок цього, в якості 

окремого стратегічного пріоритету державної політики 

здійснення державної політики сектору ІТ, виділяємо зміцнення 
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економічної безпеки таких суб’єктів. 

Означеного пріоритету можливо досягти, у т. ч. без не 

дискримінування підприємств інших галузей сектору ІТ. Але для 

цього органам влади слід застосовувати економічні та 

інформаційно-психологічні приводи і не допускати 

адміністративних. Йдеться, наприклад, про такі інструменти 

державної політики, як започаткування поглибленого 

статистичного спостереження за функціонуванням і розвитком 

інноваційно-активних та високотехнологічних суб’єктів сектору 

ІТ для формування інформаційної бази прийняття ефективних 

управлінських рішень з підтримки подальшого розвитку цих 

секторів; делегування на окремі урядові структури функцій і 

завдань підтримки розвитку інноваційної активності в секторі ІТ; 

розвитку асоціативно-інтегрованих структур, до складу яких 

входять інноваційно-активні та високотехнологічні суб’єкти 

сектору ІТ; надання інформаційно-консультаційної підтримки ІТ-

підприємствам у сфері інвестиційно-інноваційної діяльності.  

Продовженням державної політики у цьому напрямі логічно 

має стати реалізація потенціалу сектору ІТ у формуванні системи 

інноваційної та інтелектуально-технологічної безпеки України. 

Власне це також є одним із стратегічних пріоритетів державної 

політики забезпечення економічної безпеки сектору ІТ. Фактично 

мова йде про державну політику, зорієнтовану не лише на 

стимулювання інноваційної активності у секторі ІТ але й виступ 

суб’єктів цього сектору в якості ініціаторів і генераторів 

відповідних змін у інших галузях економіки та видах економічної 

діяльності. Для цього необхідна, з одного боку організація такої 

діяльності, а з іншого – стимулювання суб’єктів сектору ІТ, що 

активні в такого роду політиці.  

В таких цілях доречними можуть стати й навіть бюджетно-

фіскальні стимули оскільки співпраця в межах тріади «суб’єкт 

сектору ІТ – науково-дослідна структура чи інноваційна фірма – 

суб’єкт реального сектору економіки» має надзвичайно потужний 

синергічний ефект для, по-перше, високої ефективності таких 

процесів та, по-друге, має істотний вплив на активізацію 

інноваційної діяльності в економіці загалом. 

Варто відмітити також, що органам державного управління 
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доцільно організувати низку проектів або із залучення 

представників ІТ до участі в інноваційних проектах, які 

реалізуються в реальному секторі вітчизняної економіки, або до 

участі в різного роду площадках інвестиційно-інноваційної 

співпраці шляхом часткового фінансування за бюджетний кошт 

витрат пов’язаних з активною участю суб’єктів ІТ-сфери в 

активізації інноваційної діяльності в Україні.  

Як вже зазначалося, сучасними тенденціями розвитку 

провідних економік світу є все більш масштабний розвиток 

цифровізації господарства та економічних відносин. Під 

цифровізацією економіки розуміється створення ринкових 

стимулів, мотивацій, попиту та формуванні потреб щодо 

використання цифрових технологій, продуктів та послуг серед 

українських секторів промисловості, сфер життєдіяльності, 

бізнесу та суспільства для їх ефективності, конкурентоздатності та 

національного розвитку, зростання обсягів виробництва 

високотехнологічної продукції та благополуччя населення. 

Виходячи з цього визначення стає очевидним, що в стратегічній 

перспективі, конкуренція між економіками відбуватиметься саме 

між секторами ІТ відповідних держав. Це об’єктивно доводить 

зростаючу важливість сектору ІТ в системі забезпечення і 

конкурентоспроможності, і безпеки економіки України.  

Виходячи з таких перспектив, державі слід стимулювати 

замовлення, що суб’єктами державного, що суб’єктами поза 

державного секторів національного господарства на замовлення 

сучасних продуктів, що обертаються на ринку цифровізованої 

економіки. Тут також важлива й широкомасштабна інформаційно-

промоційна політика доведення до суб’єктів бізнесу неухильності 

тенденцій розвитку цифровізації економіки та необхідності 

адаптації до таких умов, від чого залежить їх життєздатність та 

економічна безпека та в чому, практично безальтернативною є 

допомога, що може бути надана зі сторони суб’єктів ІТ-сектору.  

Сектор цифровізації економіки потребує також і власного 

становлення та розвитку в Україні. Для цього важливо аби 

представники сектору ІТ частково перепрофілювали свою 

діяльність у цьому напрямі. Владним структурам важливо 

ініціювати проведення низки бізнес-зустрічей, а також 
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професійних комунікативних заходів, спрямованих на 

професійно-експертне обговорення і активізацію комерційно-

економічних інтересів у сфері становлення і поступу ринку 

цифровізації економіки, створення і пропозиції відповідних, та 

конкурентоспроможних ІТ-продуктів. Ці питання важливі також і 

в аспекті забезпечення зовнішньо-економічної безпеки держави в 

умовах все більш зростаючої цифровізації економіки.  

Реалізація стратегічних пріоритетів державної політики у 

сфері розвитку та забезпечення економічної безпеки сектору ІТ в 

Україні матиме системний і комплексний ефект, що 

проявлятиметься в таких стратегічних аспектах для безпеки 

національної економіки, як її інтелектуалізація, становлення 

сектору цифровізації економіки, подолання стагнації 

інноваційного та науково-технологічного розвитку, зміцнення 

інформаційної безпеки держави.  

Попри те, підвищення прозорості процесів, що відбуваються 

у секторі, його реальна державна підтримка, розвиток 

інфраструктури, посилення ролі в економіці сприятимуть 

зростанню інвестиційної привабливості цього галузевого 

господарського комплексу, що має стати сприятливою 

передумовою для деофшоризації в цьому секторі національного 

господарства та пов’язаних з ним видах економічної діяльності.  

 

 

7.2 Обґрунтування положень організаційно-економічного 

механізму зміцнення економічної безпеки сектору 

інформаційних технологій 

 

Досягнення визначених стратегічних пріоритетів державної 

політики зміцнення економічної безпеки ІТ-сектору в Україні 

об’єктивно потребує впровадження відповідного організаційно-

економічного механізму, що передбачатиме сукупність заходів і 

завдань, які реалізуватимуться у відповідній послідовності і в 

сукупності забезпечать досягнення мети державної мети політики 

у цій сфері.  

Метою організаційно-економічного механізму зміцнення 

економічної безпеки сектору IT в Україні має стати формування 
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економіко-правового середовища збільшення обсягів та детінізації 

господарської діяльності суб’єктів сектору ІТ, реалізація його 

потенціалу в підвищенні інноваційності та цифровізації 

економіки, нейтралізація ризиків і загроз економічній безпеці 

держави у сфері інформаційних технологій. Саме відповідне 

середовище і сформує стимули суб’єктів господарювання, 

елементів інфраструктури та інших учасників для здійснення 

заходів, що забезпечить реалізацію визначеної мети. Принциповим 

при цьому є не тільки покращення важливих аспектів економічної 

безпеки суб’єктів та сфери ІТ загалом, але й реалізацію її 

потенціалу в системі забезпечення економічної безпеки та 

конкурентоспроможності економіки України. Таким чином, по-

перше, державна політика у сфері безпеки ІТ-сектору та розвитку 

національної економіки буде узгодженою; по-друге, буде 

забезпечено високий рівень узгодження і гармонізації завдань і 

заходів державної політики; по-третє, досягатимуться ефекти 

синергії та якісної міжгалузевої співпраці. 

Як вже зазначалося, виконання визначеної стратегічної мети 

визначається реалізацією базових стратегічних пріоритетів 

розвитку IT-сектору України, зокрема це зміцнення 

інтелектуального-кадрової, виробничої та фінансової складових 

забезпечення економічної безпеки сектору IT; зміцнення 

економічної безпеки суб’єктів високотехнологічного та 

інноваційного підприємницького секторів ІТ; реалізація 

потенціалу сектору IT у формуванні системи інноваційної та 

інтелектуально-технологічної безпеки держави; формування 

системи економіко-ресурсної стійкості сектору ІТ на 

довгострокових стратегічних засадах; посилення інституційно-

інфраструктурного базису економічної безпеки сектору ІТ; 

становлення і розвиток сектору цифровізації економіки, 

забезпечення його зовнішньо-економічної безпеки. 

Реалізація державної політики в аналізованій сфері має 

ініціюватися, реалізовуватися та контролюватися з боку її 

головного суб’єкта – органів державної законодавчої (Верховна 

Рада України, Комітет з питань інформатизації та зв’язку, 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 

зв’язку та інформатизації) та виконавчої (Президент України, Рада 
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національної безпеки та оборони України, Кабінет міністрів 

України, Міністерство інфраструктури, Міністерство 

економічного розвитку і торгівлі України, Державне агентство з 

питань електронного урядування, Державна служба спеціального 

зв’язку) влади. 

Позаяк, розуміємо, що до суб’єктів політики важливо також 

відносити і безпосередньо суб’єкти господарювання сфери ІТ, а 

також елементи інституційної та бізнес-інфраструктури цієї 

сфери. Від перших залежить міра та ефективність провадження 

державної політики та її поширення у сектор ІТ. Від других – 

міра підтримки, рівень інтелектуально-кадрового, фінансово-

інвестиційного та ресурсного забезпечення, як реформ так і засад 

розвитку вітчизняних суб’єктів розвитку вітчизняного ІТ-

сектору.  

Важливо, аби в рівній мірі реалізувалися як економічний, 

так і організаційний блоки державної політики в рамках 

запропонованого організаційно-економічного механізму, адже, 

вони якісно підсилюють одне одного і сприяють значно вищій 

ефективності організаційно-економічного механізму. Власне, 

економічний блок державного регулювання покликаний створити 

середовище високої мотивації суб’єктів сектору та його 

інфраструктури до так званих «правильних дій». Організаційний 

блок стосується організації державної політики в аналізованій 

сфері, створення для цього відповідних структур і суб’єктів, 

здійснення заходів адміністративного і обмежуючого характеру, 

повноцінного виконання базових державницьких функцій – 

аналізу, планування, організації, мотивації та контролю 

результативності здійснюваних заходів, отриманих в процесі 

реалізації політики ефектів.  

Таким чином, в рамках пропонованого механізму, як 

стратегічні пріоритети так і тактичні завдання-заходи важливо 

вибудувати у відповідності до економічного та організаційного 

блоків регулювання. До прикладу, в більшій мірі економічний 

характер притаманний таким очікуваним результатам державного 

регулювання, як посилення ключових складових безпеки сектору 

ІТ, його найбільш інноваційних та високотехнологічних 

суб’єктів, реалізація ролі сектору в посиленні інноваційної 
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конкурентоспроможності національної конкурентоспроможності; 

організаційний – покращення економіко-ресурсного та 

інституційно-інфраструктурного забезпечення сектору ІТ, а 

також реалізація його ролі в розвитку цифровізації економіки 

України.  

Але, попри диференціацію державної політики реалізації 

організаційно-економічного механізму зміцнення економічної 

безпеки сектору ІТ на економічний та організаційний блоки слід 

зауважити, що для кожного з них існує потреба в застосуванні 

відповідних економічних (методи, важелі, інструменти, ресурсне 

забезпечення, оцінювання ризиків), організаційних (планування, 

координація, моніторинг, контроль, збалансування інтересів 

учасників) та інституційних (закони, нормативні акти 

регіональних та місцевих органів влади, ментально-психологічне 

середовище) елементів управління. Елементний склад та, зокрема 

пропоновані тактичні заходи реалізації організаційно-економіч-

ного механізму державної політики зміцнення економічної 

безпеки ІТ-сектору економіки України подані на рис. 7.2. 

Як показали результати аналізу, в контексті економічної 

частини механізму зміцнення економічної безпеки сектору ІТ в 

Україні має стати покращення параметрів таких найбільш 

важливих складових безпеки сектору, як інтелектуально-кадрова, 

виробнича та фінансова. В цьому контексті, об’єднуючим ці три 

напрями інструментом має всі підстави стати формування 

привабливого бізнес-клімату для інвестування в ІТ-сектор, 

збалансований бізнес-клімат сприятиме залученню інвестицій і 

фінансового забезпечення, створюватиме хороші передумови для 

формування якісного кадрового забезпечення і активізації 

виробничих процесів. Бізнес-клімат – поняття, що залежить від 

багатьох чинників. Тому для його покращення доцільно 

скористатися досвідом успішних в цій сфері країн.  

До прикладу, у Білорусі для інвесторів в IT-сектор крім 

сприятливих податкових умов гарантовані верховенство права та 

справедлива судова система, дозволено застосування норми 

англійського права (комбінація низьких податків і прозорої 

системи захисту прав, що є привабливою для міжнародного 

капіталу, сприяє припливу інвестицій на білоруський IT-ринок). 
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Рис. 7.2. Організаційно-економічний механізм державної політики 

зміцнення економічної безпеки ІТ-сектору України 

Суб’єкти 
регулювання: 

органи 
законодавчої та 

виконавчої 
влади 

Мета: формування економіко-правового середовища збільшення 
обсягів та детінізації господарської діяльності суб’єктів сектору ІТ, 

реалізація його потенціалу в підвищенні інноваційності та 
цифровізації економіки, нейтралізації ризиків і загроз економічній 

безпеці держави у сфері інформаційних технологій 

Суб’єкти-учасники: 
підприємства, 

організації, інвестори, 
фахівці, ІT-служби, 

науково-дослідні 
структури 

Стратегічні цілі державного регулювання 

1. Зміцнення інте-
лектуально-кад-

рової, виробни-чої 
та фінансової 

складових забез-
печення еконо-
мічної безпеки 

сектору IT 

4. Формування 
системи еконо-
міко-ресурсної 

стійкості сектору ІТ 
на довгостроко-вих 

стратегічних 
засадах 

5. Посилення 
інституційно-
інфраструк-

турного базису 
економічної 

безпеки сектору 
ІТ 

2. Зміцнення 
економічної 

безпеки суб’єк-
тів високотехно-

логічного та 
інноваційного 
підприємниць-
кого секторів ІТ 

3. Реалізація 
потенціалу сектору 

IT у формуванні 
системи інно-

ваційної та інте-
лектуально-

технологічної 
безпеки держави 

6. Становлення і 
розвиток сектору 

цифровізації еконо-
міки, забезпечення 
його зовнішньо-

економічної безпеки 

Економічні компоненти: методи, важелі, інструменти, 
ресурсне забезпечення, оцінювання ризиків 

Елементи управління 

Організаційні компоненти: планування, координація, 
моніторинг, контроль, збалансування інтересів учасників 

Інституційні: закони, нормативні 
акти регіональних та місцевих 

органів влади, ментально-
психологічне середовище 

Тактичні завдання-заходи 

 1.1. Формування 

привабливого бізнес-

клімату для 

інвестування в ІТ-

сектор.  

1.2. Модернізація 

системи підготовки 

кадрів для IT-сфери, 

забезпечення її 

відповідності 

сучасним тенденціям 

та технологіям. 

1.3. Покращення 

забезпеченості 

суб'єктів сфери ІТ 

виробничими 

площами та 

приміщеннями. 

1.4. Збільшення 

обсягів 

співробітництва 

суб'єктів фінансового 

сектору та IT-сфери з 

проекцією на 

покращення ресурсної 

забезпеченості та 

підвищення рівня 

прозорості 

господарювання. 

2.1. Бюджетно-

фіскальне 

стимулювання 

закупівлі 

високотехнологіч-

ного програмного та 

апаратного 

забезпечення. 

2.2. Збільшення 

обсягів державного 

замовлення на 

високотехнологічні та 

інноваційні ІТ-

продукти. 

2.3. Економічна 

підтримка 

високотехнологіч-

них та інноваційних 

IT-підприємств в 

рамках заходів, 

програм соціально-

економічного 

розвитку. 

2.4. Сприяння 

«переходу» IT-

суб'єктів у сегмент 

створення IT-

продуктів кінцевого 

споживання. 

3.1. Впровадження 
економічних стиму-
лів для викорис-
тання розробок IT-
сектору в оборонній 
промисловості та 
формуванні системи 
інформаційної 
безпеки держави. 
3.2. Створення 
інноваційних тех-
нопарків та бізнес-
інкубаторів 
венчурних IT-
стартапів. 
3.3. Зростання 
інвестиційної 
активності суб'єктів 
IT-сектору у сфері 
інноваційних 
розробок. 
3.4. Створення 
інтегрованих струк-
тур за участі 
представників 
освіти, науково-
дослідного сектору 
інноваційних та IT-
підприємств, 
представників 
фінансово-
інвестиційного 
сектору. 

4.1. Сприяння 
створенню IT-
кластерів, участь 
суб'єктів ІТ в інших 
локальних 
інтегрованих 
структурах. 
4.2. Удосконалення і 
підвищення 
ефективності 
системи організації 
захисту прав 
інтелектуальної 
власності. 
4.3. Запровадження 
системи 
стратегування, 
планування, 
розвитку та 
реалізації потенціалу 
сектору ІТ в системі 
національного 
господарства. 
4.4. Розвиток мережі 
суб'єктів 
самоорганізації та 
фінансово-ресурсної 
підтримки реалізації 
інвестиційних ІТ-

проектів. 

5.1. Організація 

діяльності з розміщення 

офісних та дата-центрів 

провідних 

міжнародних ІТ-

компаній в Україні. 

5.2. Організація 

проектів ДПП з 

інвестування в розвиток 

та територіальне 

поширення мереж 

передачі інформації 

покоління 5G. 

5.3. Організація та 

моніторинг розвитку 

елементів бізнес-

інфраструктури 

сектору IT. 

5.4. Планування 

розбудови елементів 

просування IT-

продуктів на ринок та 

забезпечення 

міжгалузевого 

співробітництва за 

участі суб'єктів IT. 

6.1. Системне 

впровадження IT-

розробок у кінцевий 

продукт РСЕ та зрос-

тання їх частки у 

структурі доданої вар-

тості. 

6.2. Реалізація потен-

ціалу і можливостей IT-

сфери у формуванні 

інфраструктури софт і 

хард-забезпечення 

цифровізації економіки. 

6.3. Підтримка суб’єктів 

сектору ІТ у плануванні 

і реалізації політики 

суспільного визнання і 

сприйняття 

цифровізації як 

об'єктивного напряму 

розвитку економічних 

відносин. 

Завдання та дії 

Результат – високий рівень економічної безпеки сектору ІТ і реалізація його ролі в забезпеченні економічної 

безпеки держави, розвитку сектору цифровізації економіки та зміцненні інформаційно-економічної безпеки 

стратегічних підприємств і галузей національного господарства 
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Органам влади також слід звернути увагу на те, що згідно 

даних фонду Insoft Capital, що спеціалізується на інвестиціях в 

аутсорсингові компанії в Україні та Східній Європі, ключовими 

параметрами, за якими потенційні інвестори оцінюють 

представників сегмента ITO (IT Outsourcing), є обсяг продажу, 

чисельність зайнятих, рентабельність за показником EBITDA, 

клієнтський портфель і його диверсифікація, рівень менеджменту 

і якість бізнес-процесів. 

Для підготовки якісних кадрів для вітчизняного ІТ-сектору 

(особливо з огляду на те, що кількість фахівців, які готуються 

ВНЗ, є достатньою, проте й рівень їх кваліфікації і професійно-

кваліфікаційної майстерності, у т. ч. щодо застосування сучасних 

мов і методів програмування, є далеко недостатньою). 

Необхідною є модернізація вітчизняної системи підготовки 

кадрів для ІТ-сфери. Дієвим інструментом тут може стати 

створення спільно з провідними вітчизняними і зарубіжними 

компаніями навчальних (навчально-практичних) центрів при 

університетах. 

Головними завданнями таких центрів мають стати: 

реалізація прикладного навчально-освітнього процесу з 

інформаційних технологій студентів у ВНЗ, а також розвиток та 

підвищення кваліфікації викладацько-професорського складу; 

поглиблене вивчення перспективних ІТ-розробок і технологій; 

імплементація у навчальний процес розроблених лідерами 

світової ІТ-індустрії навчальних програм, спрямованих на 

швидке оволодіння мовами програмування; формування 

організаційного і ресурсно-технологічного підґрунтя 

запровадження персональних програм розвитку фахівців сектору 

ІТ; співпраця з ІТ-підприємствами регіону у напрямку 

стажування випускників середніх та вищих навчальних закладів, 

що спеціалізуються на інформаційних технологіях; організація 

публічних просторів з спільного використання сучасних 

комп’ютерних пристроїв; виконання у рамках навчального 

процесу аутсорсингових замовлень по ІТ-проектах від 

представників бізнесу; прикладна науково-практична діяльність 

спільно з центрами ІТ-освіти; кооперація з об’єднаннями сектору 

ІТ, суб’єктами господарювання, центрів з дослідження і розвитку, 
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в т. ч. створених компаніями-нерезидентами, для реалізації 

проектів сектору інформаційних технологій. 

Покращення виробничої складової економічної безпеки 

суб’єктів сектору ІТ України на сьогодні значно стримується 

через недостатність доступних виробничих площ та приміщень. 

Відповідно, одним із інструментів в рамках пропонованого нами 

механізму має стати покращення забезпеченості вітчизняних 

суб’єктів сектору ІТ виробничими площами та приміщеннями. 

Як свідчить світовий досвід, перспективною для нашої 

держави може стати практика створення так званих 

«brownfield’ів» – вже підготовлених ділянок, які б інвестор міг 

переробити, перебудувати, реконструювати або використати. 

Додатково потрібно створювати відповідні каталоги виробничих 

приміщень і таких пропозицій для сектору ІТ. Для місцевої влади 

особливо важливо готувати такі пропозиції саме для суб’єктів зі 

сфери досліджень, науково-дослідних розробок сфери ІТ, адже це 

забезпечує низку синергічних ефектів: розвиток місцевого 

бізнесу, його інноваційна активність, міжгалузева співпраця, 

сучасний високотехнологічний конкурентний бізнес та його 

продукція. Низка міст України, особливо в областях, що освітньо 

і науково розвинені та наближені до кордонів з ЄС, мають для 

цього високий потенціал: наявність розвинутої інфраструктури 

(дороги, транспортні сполучення), близькість до кордону, 

наявність кваліфікованої робочої сили, технічних вузів, високий 

рівень володіння іноземними мовами тощо. 

Одним з найскладніших завдань на сьогодні залишається 

брак фінансового забезпечення, особливо для фінансування 

розширеного відтворення суб’єктів вітчизняного сектору ІТ. Ті 

пропозиції фінансово-кредитного ресурсу, що на сьогодні 

представлені в Україні, об’єктивно «дорогі» та малодоступні для 

більшості вітчизняних підприємств. Відповідно, тут потрібні нові 

та більш сучасні форми співпраці. Найбільш перспективним 

інструментом тут може стати налагодження співробітництва 

суб’єктів ІТ з представниками банківського і позабанківського 

секторів. Зближенню інтересів сторін сприятиме зниження 

вартості фінансово-кредитного ресурсу взамін на ІТ-послуги.  

В контексті реалізації належного потенціалу сектору ІТ в 



 

493 

системі економічної безпеки України важливе значення 

відводиться державній політиці підтримки і стимулювання 

розвитку високотехнологічного та інноваційного 

підприємницького сегментів у секторі ІТ. Це, власне й є другим 

важливим напрямом економічного блоку пропонованого нами 

механізму, реалізація якого сприятиме не тільки розвитку сектору 

ІТ України, але й покращенню його важливих структурних 

характеристик.  

В таких цілях першочергово важливим є упровадження і 

розширення бюджетно-фіскального стимулювання закупівлі 

високотехнологічного програмного та апаратного забезпечення. 

Податкові преференції в такому випадку могли б стосуватися не 

стільки від звільнення від сплати тих, чи інших податків 

суб’єктами сектору ІТ, як від продажу ними інноваційних ІТ-

продуктів та послуг, прав на об’єкти інтелектуальної власності.  

Стимулювати активність високотехнологічних ІТ-компаній, 

можна й засобом державного замовлення на такі продукти. 

Для успішного та результативного впровадження 

інформаційно- комунікаційних інновацій у діяльність органів 

влади необхідна відповідна державна політика, спрямована на 

створення умов для виробництва, збереження, поширення та 

комплексного використання всіх видів державних інформаційних 

ресурсів, вільного доступу до них громадян та організацій всіх 

форм власності, на підвищення ефективності діяльності органів 

державної влади, управління та місцевого самоврядування. 

Розширення ринку інформаційних технологій в Україні 

уможливлює розвиток найбільш прогресивних методів і 

методологій процесу отримання загальної та 

вузькоспеціалізованої інформації. 

У багатьох країнах роль інструменту держзамовлення на ІТ-

продукти і послуги була сприйнята на належно високому рівні і 

це принесло значні соціальні дивіденди, реалізацію масштабних 

програм, націлених на підвищення рівня якості надання 

медичних, освітніх, державних послуг громадянам.  

За оцінками європейських експертів, використання 

електронних процедур у процесі державних закупівель залучає до 

цього процесу більше учасників і підвищує конкуренцію, що в 
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кінцевому підсумку приводить до економії витрат в рамках лише 

ЄС на рівні 150-200 млрд євро щорічно. Більше того, практично у 

всіх успішних в цьому аспекті країнах розроблялася 

довгострокова державна стратегія розвитку ІТ та забезпечувалося 

необхідне фінансування програм розвитку сектору, де істотна 

роль відводилася системі державних закупівель.  

Альтернативними формами держзамовлення в 

аналізованому секторі економіки також є проведення державного 

замовлення на підготовку кадрів у відповідність до прогнозних 

потреб сфери ІКТ, налагодження оперативної перекваліфікації 

вітчизняних ІТ-кадрів відповідно до поточних потреб економіки, 

прискорення проникнення ІКТ у навчальні заклади, підтримка 

розвитку технопарків та профільних державних підприємств, 

залучення висококваліфікованих кадрів на основі конкурсно-

грантової системи, забезпечення державного ІТ-сектору 

замовленнями відповідно до пріоритетних для держави сфер 

розвитку ІКТ.  

Слід звернути увагу ще й на такий аспект. В Україні на всіх 

рівнях державного управління реалізується комплекс загальних 

та функціонально-галузевих стратегій і програм соціально-

економічного розвитку. З тих, чи інших причин багато з них 

недостатньо ефективні і їх цілі і завдання не досягаються. 

Значний синергічний ефект можна було б отримати, в т. ч. 

завдяки включенню суб’єктів сектору ІТ до виконавців заходів 

відповідних проектів і програм, а також шляхом передбачення 

відповідних розділів, або хоча б положень із забезпечення 

розвитку сектору ІТ, його сегментів і реалізації потенціалу і 

можливостей в системі розвитку територій держави і їх 

господарських комплексів.  

Важливим завданням в рамках економічної політики в 

Україні на сьогодні є покращення такої структурної 

характеристики в секторі ІТ як зменшення частки аутсорсингу та 

зростання частки продажу ІТ-продуктів кінцевого призначення, 

адже за оцінками фахівців на сьогодні готовий кінцевий ІТ-

продукт, особливо на внутрішній ринок, сьогодні створює не 

більше 5,0 % вітчизняних ІТ-компаній. Це знижує потенціал 

сектору, зменшує обсяги доходу галузі та ВВП країни, обмежує 
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можливості до створення нових робочих місць. Більше того, 

зміна ситуації посприяла б розширенню місткості внутрішнього 

ринку ІТ-продукції.  

Існує доволі багато інструментів реалізації такої політики, 

зокрема це підтримка співпраці суб’єктів ІТ-сфери та 

підприємств торгівлі і сфери споживчих послуг, маркетингових 

фірм; реалізація державно-приватних проектів, де частина витрат 

зі створення ІТ-продукту фінансує держава або інший партнер; 

сприяння входженню на внутрішній ринок України провідних 

світових виробників кінцевого ІТ-продукту і створення спільних 

підприємств або реалізації спільних проектів. 

Сектор ІТ розглядається нами важливим інструментом 

протидії загроз інформаційної безпеки та кіберзлочиності. Проте 

є підстави стверджувати, що в Україні цей інструмент 

реалізується не в повній мірі. Підтвердженням такого висновку є 

прояви кібератак, що мали місце в Україні в останні роки та їх 

суттєві негативні наслідки. До прикладу, у 2015 р. відбулась 

кібератака на енергетичні компанії України. Найбільше 

постраждали споживачі Прикарпаттяобленерго: було вимкнено 

близько 30 підстанцій, близько 230 тис. мешканців залишались 

без світла протягом однієї-шести годин. Атака відбувалася із 

використанням троянської програми BlackEnergy. Водночас 

синхронних атак зазнали Чернівціобленерго та Київобленерго. 

Загальний недовідпуск електричної енергії становив 73 МВт/год.  

Перші атаки на інформаційні системи приватних 

підприємств та державні установи України фіксувалися ще під 

час масових протестів в 2013 р. Російсько-українська кібервійна 

стала першим конфліктом в кіберпросторі, коли була здійснена 

атака на енергосистему з виведенням її з ладу; мали місце атаки 

проти інформаційної системи «Вибори», численні атаки на 

відмову обслуговування, діфейси, кібершпигунство. 

У 2016 р. хакерська атака на урядові сайти 

Держказначейства України і на внутрішні мережі держорганів 

призвела до масштабних затримок бюджетних виплат.  

Негативний прояв кібератак мав і позитивні наслідки, що 

полягали у здійсненні заходів, орієнтованих на ширше 

використання сектору ІТ в забезпеченні інформаційної, а через 
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неї й економічної безпеки України. Підтвердженням цього можна 

вважати розвиток співробітництва України з партнерами по ЄС і 

НАТО в питанні протидії кібератакам. Інструментом такої 

співпраці стало використання трастових фондів НАТО для 

закупівлі і надання українським державним органам технологій 

та обладнання, навчання персоналу і ефективної експлуатації 

даних систем.  

У 2018 р. у складі Державного центру кіберзахисту та 

протидії кіберзагрозам Державної служби спеціального зв’язку та 

захисту інформації України створено Центр реагування на 

кіберзагрози; вже понад десять років працює CERT-UA – 

спеціалізований структурний підрозділ Державного центру 

кіберзахисту та протидії кіберзагрозам Держспецзв’язку, що 

координує діяльність органів державної влади з питань 

виявлення, усунення наслідків кібератак на інформаційні ресурси 

і надає консультативно-методичну допомогу.  

Не менш важливим економічним напрямом державної 

політики в рамках пропонованого нами механізму є реалізація 

потенціалу сектору ІТ у формуванні системи інноваційної та 

інтелектуально-технологічної безпеки держави.  

В першу чергу цьому сприятиме горизонтальна інтеграція 

сектору ІТ та галузей реального сектору економіки. На сьогодні 

вкрай обмеженими є практики відповідного співробітництва. Для 

цього необхідно розвивати фінансову, інформаційно-

консалтингову та іншу інформаційну інфраструктуру, суб’єкти 

якої сприятимуть реалізації такого роду проектів. 

Як свідчить світова практика, для реалізації потенціалу ІТ в 

національному господарстві, необхідно створити відповідні 

«площадки» чи т. зв. інституції співробітництва. Як правило, це 

інноваційні технопарки та бізнес-інкубатори венчурних ІТ-

стартапів. Організаційну сторону їх формування і започаткування 

діяльності має забезпечити держава та місцева влада, а вже надалі 

вони слугують економічним інструментом стимулювання 

відповідних змін.  

Необхідне державне стратегічне програмування, 

формування і розвиток мережі інституцій інфраструктури 

співробітництва представників ІТ та суб’єктів реального сектору 
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економіки. Йдеться, зокрема про програми створення 

технопарків, вільних економічних зон й інших центрів 

концентрації високотехнологічного виробництва, програми 

взаємодії з міжнародними інститутами й корпораціями, що 

займають лідируючі позиції у виробництві інформації та 

наукомісткої продукції.  

Згідно світової практики, державою широко підтримуються 

(фінансуються) стартапи у сфері співпраці ІТ-сектору та 

реального сектору економіки, а також стартапи з питань розвитку 

інфраструктури, сільського господарства та енергетики, а також 

створення електронних послуг для населення, аналітичних 

систем для міністерств і цифрових рішень Smart City.  

Звернімо увагу й на те, що на поточному етапі 

функціонування вітчизняного ІТ-сектору багато його суб’єктів 

вже накопичили доволі значний капітал, що міг би бути 

використаний в інвестиційних цілях. Власне, цьому сприятиме 

стимулювання інвестиційної активності суб’єктів сектору ІТ в 

сфері інноваційних розробок. За для цього слід поєднати такі 

засоби, як амністія капіталу, державні гарантії інвестицій та 

стимулювання попиту суб’єктів реального сектору економіки на 

такі розробки. 

Також слід зазначити, що покращенню системи 

стратегування, планування розвитку та реалізації потенціалу 

сектору ІТ в системі національного господарства сприятиме 

також розвиток мережі суб’єктів самоорганізації та фінансово-

ресурсної підтримки реалізації інвестиційних ІТ-проектів. В 

Україні важливо забезпечити створення інтегрованих структур за 

участі представників освіти, науково-дослідного сектору, 

інноваційних та ІТ-підприємств, суб’єктів фінансово-

інвестиційної системи. Міжнародний досвід, накопичений у цій 

царині, свідчить, що чи не найефективнішим шляхом виходу на 

такі позиції є концентрація кращого інтелектуального капіталу в 

одному великому центрі, де забезпечені найсприятливіші умови 

для генерування та синтезу наукових досягнень і технологічних 

інновацій. У світовій практиці чи не найбільш ефективним 

прикладом створення таких структур стала «Кремнієва долина» 

(США), існують також Кремнієве плато в Бангалорі (Індія), 
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Кремнієвий острів (Тайвань), Кремнієва долина в Чжунгуаньцунь 

(Китай), величезний науково-інноваційно-промисловий комплекс 

ІТ на о. Кюсю (Японія), Медиконова долина (Скандинавія). 

Проте, відомі й інші аналогічні практики створення такого роду 

структур, наприклад у таких сферах високих технологій: космос і 

телекомунікації, медична техніка та фармацевтика, ефективність 

використання енергії, інформаційні, ядерні та нанотехнології. 

Для цього використовувалися особливий податковий, правовий 

та інвестиційний режими для суб’єктів підприємницької 

діяльності, спеціальна кадрова політика, створення належних 

умов роботи, втілення ексклюзивних містобудівних й 

архітектурних рішень тощо. 

Відомий і т. зв. «віртуальний» підхід до створення 

інтегрованих структур в аналізованій сфері. До прикладу, можуть 

створюватися такі віртуальні горизонтально орієнтовані альянси 

партнерських організацій, що зв’язують воєдино специфічні цілі і 

скоординовані зусилля організацій-учасників. Базова мета 

віртуальної структури – об’єднання ключових технологій і 

компетенції організацій-учасників щоб якнайповніше 

задовольнити попит на споживчому ринку. Групи працівників 

організацій-учасників, об’єднані за допомогою глобальних 

інформаційно-комунікаційних мереж, здатні брати участь в 

єдиному виробничому процесі, не лише знаходячись в одному 

місці, але і одночасно в різних місцях, розкиданих по всьому 

світу.  

Другий напрям державної політики зміцнення економічної 

безпеки сектору ІТ-України стосується державної організаційної 

підтримки, що логічно доповнює блок економічного 

інструментарію. Варто відмітити, що в першу чергу організаційні 

важелі держави потрібно залучити для формування в Україні 

системи економіко-ресурсної стійкості аналізованого сектору 

економіки, при чому на довгостроковій стратегічній основі.  

Власне, тут держава може перейти від надання економічного 

стимулювання до конкретних власних кроків і організаційних 

заходів зі створення ІТ-кластерів чи забезпечення участі 

представників ІТ-сектору в іншого роду кластерних утвореннях. 

Основою такої організаційної підтримки є добре розвинена 
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інфраструктура системи освіти і науки України, а також 

недостатньо ефективно функціонуючі підприємства державної 

форми власності, які володіють значними невикористовуваними 

площами і приміщеннями. Крім того в Україні на сьогодні вже 

функціонує міжгалузева система територіально-виробничих 

наукових комплексів (технопарків), яка нараховує 12 підприємств 

(ще чотири проходять процедуру реєстрації). Три з діючих парків 

– «Напівпровідникові технології та матеріали, опто- електроніка 

та сенсорна техніка», «Укрінфотех» та «Інтелектуальні 

інформаційні технології» – мають безпосереднє відношення до 

ІКТ 30. Загалом практика роботи технопарків в Україні 

підтверджує їх доцільність та ефективність задля активізації 

інноваційної діяльності. Водночас треба визнати, що такий підхід 

до організації роботи сектору ІТ не забезпечує стовідсоткового 

вирішення низки пріоритетних завдань її розвитку.  

Міжнародний досвід, накопичений у цій царині, свідчить, 

що чи не найефективнішим шляхом виходу на такі позиції є 

концентрація кращого інтелектуального капіталу в одному 

великому центрі, де забезпечені найсприятливіші умови для 

генерування та синтезу наукових досягнень і технологічних 

інновацій.  

Організаційним важелем, наявним в держави, є й інструмент 

інтелектуальної власності. Відомо, що організаційні кроки на 

шляху до посилення захисту її права в Україні спроможні як 

мінімізувати цілу низку ризиків і загроз функціонування сектору 

ІТ, так і зберегти інтелектуальний продукт в Україні, і 

стимулювати його створення, і забезпечити низку інших 

позитивних ефектів щодо розвитку національного господарства 

(збільшення внутрішнього ринку інтелектуальної власності, його 

детінізації, збільшення ВВП і доходів бюджету). 

Попри загальносистемні проблеми захисту інтелектуальної 

власності в Україні склалася й низка проблемних питань та 

аспектів, що характерні безпосередньо для ІТ-сектору в Україні. 

Це, до прикладу, те, що майнові права на IT-продукти рідко 

належать авторам, оскільки пишуть комп’ютерні програми 

програмісти, а володіють майновими правами роботодавці або 

треті особи (замовники); використання майнових авторських прав 



 

500 

на програмні продукти (публічне виконання, відтворення, 

переробка, поширення, здавання в найм і т. п.), при укладанні 

яких сторони часто забувають вказати вичерпний перелік 

переданих майнових прав, а це призводить до серйозних проблем 

при подальшому використанні програмних продуктів; не завжди 

документально оформляється передача майнових прав на продукт 

у відносинах «працівник (автор) – роботодавець». Це створює 

безліч проблем в подальшому використанні ІТ-продуктів і 

призводить до численних судових процесів. 

З огляду на все більш зростаючу роль сектору ІТ в економіці 

України, що характерний для світової практики прямим 

організаційним завданням влади в Україні є розробка і прийняття 

низки документів стратегічного планового характеру з розвитку 

сектору ІТ, його сегментів і галузей. 

Певні кроки в цьому напрямі здійснені, як підтвердження – 

прийняття Національної програми інформатизації, Законів 

України: «Про інформацію», «Про електронні документи та 

електронний документообіг», «Про електронний цифровий 

підпис», проте цього недостатньо і на часі прийняття програми 

«Реалізації потенціалу розвитку сектору ІТ в цифровізації 

національного господарства України». Йдеться про стратегічне 

бачення системної цифровізації стратегічною перспективною 

основою конкурентоспроможної економіки України на 

найближчі 15-20 років. В стратегії важливо передбачити такі 

блоки: інфраструктура, ресурсне забезпечення, інтелектуально-

кадрове забезпечення, технології, перспективні види економічної 

діяльності та проекти, розвиток внутрішнього ринку продуктів 

цифровізації економіки. В рамках стратегії окремими важливими 

напрямами можна буде представити й стратегічні завдання щодо 

державної політики інформатизації, а також забезпечення 

інформаційно-технологічної безпеки національного господарства.  

В доповнення цього стратегічного пріоритету державної 

політики в якості організаційного інструменту можна 

використати допомогу в розвитку суб’єктів самоорганізації та 

фінансово-ресурсної підтримки ІТ-проектів. До прикладу, в таких 

цілях держава може залучити організаційний ресурс державних 

організацій системи науково-технічної та економічної інформації, 
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інші, на сьогодні морально застарілі інституції цієї системи.  

Без розвитку такого типу новітніх технологій неможливе 

виконання міжнародних зобов’язань у рамках «міленіум-планів» 

ООН, Міжнародного союзу електрозв’язку, Світового банку та ін. 

Впровадження мереж покоління 5G є також важливою 

передумовою для розбудови інфраструктури функціонування 

систем електронного урядування. У зовнішніх операціях (front-

office) це поліпшить швидкість з’єднань, дозволить надавати нові 

види послуг, що потребують більш широких каналів зв’язку, та 

сприятиме загальній відкритості органів державної влади. Для 

внутрішніх процесів інформатизації державного управління 

(back-office) це інструмент розбудови електронного 

документообігу і готовності роботи з новими формами 

документів, створення можливостей для дистанційної роботи та 

узгодження діяльності в режимі реального часу, можливість 

запровадження нових механізмів управління, формування нового 

ставлення державних службовців до інформатизації як такої.  

Не менш важливим напрямом державної організаційної 

підтримки зміцнення економічної безпеки сектору ІТ в Україні є 

становлення повноцінного інституційно-інфраструктурного 

базису. При цьому важливо аби його розвиток відбувався не 

стільки в аспекті наслідування практики функціонування ринків 

ІТ в зарубіжних державах, наскільки в ув’язці з стратегічними 

орієнтирами ефективного розвитку сектору ІТ в Україні. 

Відповідно, варто визначити тут такі ключові орієнтири, як 

організація діяльності з розміщення офісних та дата-центрів 

провідних міжнародних ІТ-компаній, для чого слід використати 

дипломатичні можливості вітчизняних вищих органів державного 

управління, відповідальних за зовнішньо-економічну діяльність 

та зовнішньоекономічні зв’язки України. Такі заходи, можна 

ув’язати й з рекламно-просвітницькою діяльністю України в 

зовнішньоекономічному середовищі.  

Стратегічним змістом характеризується й такий 

організаційний інструмент як організація проектів державно-

приватного партнерства з розвитку і територіального поширення 

мереж передачі інформації мереж передачі інформації покоління 

5G. Завданнями держави у рамках таких проектів першочергово є 
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створення відповідних генпланів розміщення відповідного 

апаратного забезпечення та систем передачі інформації, 

підготовка проектів та всіх ліцензійних умов і т. ін. аби інвестор 

міг в найкоротші терміни та з усуненням трансакційних витрат 

реалізувати такі проекти в Україні.  

Хоча, сектор ІТ в Україні розвивається високими темпами, 

як показали результати аналізу, його бізнес-інфраструктура все 

ще недостатньо сформована. Мова йде про різного роду суб’єктів 

координування діяльності підприємств ІТ, їх інформаційно-

консалтингову підтримку, маркетинговий та юридичний супровід 

діяльності, підтримку налагодження великих проектів з 

провідними зарубіжними партнерами, але на теренах України та 

на рівноправних засадах.  

В якості доповнення інституційно-інфраструктурного базису 

державної організаційної політики зі зміцнення економічної 

безпеки сектору ІТ важливо виділити й розбудову елементів 

просування вітчизняних ІТ-продуктів на ринки, зокрема зовнішні, 

а також розвитку програм міжгалузевої співпраці. Так, в таких 

цілях слід делегувати частину зобов’язань місцевим і 

регіональним органам адміністративної влади в спілці з торгово-

промисловими палатами та бізнес-асоціаціями. 

З огляду на сучасні загальносвітові тенденції окремий 

вагомий ресурс державної організаційної підтримки потрібно 

спрямувати на досягнення такого стратегічного завдання як 

становлення і розвиток сектору цифровізації економіки.  

На сьогодні активно розвивається цей напрям економічних 

відносин і вважається принципово новою системою економічних 

відносин, що базується на використанні цифрових інформаційно-

комунікаційних технологій, ключовими перевагами якої є 

швидкість комунікації, передачі та обліку даних, значно вищий 

рівень доступності і мінімізація трансакційних витрат на пошук і 

придбання товарів та послуг. По суті, це модель економіки, 

заснована на можливостях, що надає доступ до Інтернету та ІТ-

технологій і комунікацій.  

Слід зауважити, що яскраво вираженою ознакою 

цифровізації економіки є організація ключових бізнес-процесів в 

режимі онлайн, а ефективність забезпечується інформаційно-
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комунікаційними процесами. Це заснована на інформаційних 

технологіях сукупність бізнес-моделей, менеджменту і способів 

виробництва. Завдяки тому, що інформація і технології доступні 

завжди і скрізь за рахунок мобільності і хмарних технологій 

утворюються нові формати взаємодії, підприємницькі рішення 

легко масштабуються, аналітика стає інтелектуальною, точковою, 

трансформації піддаються взаємодії попиту і пропозиції, а 

ведення бізнесу стає більш швидким і персоніфікованим. 

Для успішного функціонування цифрової економіки 

необхідні три елементи – інфраструктура (доступ в Інтернет, 

програмне забезпечення, телекомунікації), електронний бізнес 

(ведення господарської діяльності через комп’ютерні мережі), 

електронна комерція (дистрибуція товарів через Інтернет). 

Відповідно, аби економіка України не відстала від 

загальносвітових тенденцій та, навпаки, змогла зміцнити власні 

конкурентні позиції – органам державного управління потрібно 

вести політику, орієнтовану на реалізацію потенціалу 

вітчизняного сектору ІТ в контексті розвитку сектору 

цифровізації економіки в Україні. Задля цього слід активізувати 

діяльність з популяризації впровадження інформаційних 

технологій у всі види економічної діяльності та сфери 

суспільного життя. 

Орієнтирами мають стати параметри рівня реалізації товарів 

(послуг), виробництво та продаж яких здійснюється з активним 

використанням ІТ-технологій, вітчизняних підприємств, які 

широко використовують ІТ. 

Результати досліджень також підтверджують, що в 

переважної більшості керівників суб’єктів господарювання в 

Україні утвердилося переконання все більш поглибленої 

залежності економічної безпеки та життєздатності бізнесу від 

упровадження ІТ в бізнес-процеси. Проте суттєвими 

стримуючими факторами залишаються: брак фінансових 

ресурсів, нестача кваліфікованих кадрів, відсутність співпраці з 

ІТ-компаніями, необізнаність щодо відповідних можливостей в 

плані доступу до ІТ-послуг. Аби змінити ситуацію на краще та 

більш системно і якісно налагодити організацію діяльності з 

розвитку цифровізації економіки необхідне створення 



 

504 

державного органу на центральному рівні, на кшталт 

Міністерства цифрового розвитку України.  

Реалізації цих стратегічних завдань сприятиме також і 

збільшення обсягів державного замовлення, збільшення попиту 

та розширення місткості ринку продукції апаратного 

забезпечення, без якої важко тотально впроваджувати 

інформаційні технології в бізнес-процеси економічних агентів. У 

цьому аспекті важливо також реалізувати потенціал і можливості 

вітчизняної ІТ-сфери у формуванні інфраструктури софт- і хард-

забезпечення цифровізації економіки.  

Швидшому і більш якісному впровадженню і розвитку 

цифровізації економіки сприятиме й діяльність влади щодо 

широкого суспільного визнання цифровізації економіки – 

невід’ємної тенденції сучасного поступу економіки та 

економічних відносин, а, відповідно, й значимості суб’єктів 

сектору ІТ в цих процесах. Саме тому важливими є організація 

низки комунікативних заходів (за участі представників влади, 

сектору ІТ, громадськості та бізнес-асоціацій), проведення 

навчально-просвітницьких заходів серед населення та бізнес-

структур, пошук джерел інвестування коштів у поширення серед 

населення та суб’єктів господарювання ІТ-технологій та їх 

програмного і апаратного забезпечення, покращення доступності 

до сучасних засобів роботи з інформаційними технологіями. 

В результаті реалізації вище перелічених інструментів 

організаційно-економічного механізму зміцнення економічної 

безпеки сектору IT буде досягнуто високого рівня економічної 

безпеки сектору ІТ і реалізації його ролі в забезпеченні 

економічної безпеки держави, розвитку сектору цифровізації 

економіки та зміцненні інформаційно-економічної безпеки 

стратегічних підприємств і галузей національного господарства.  
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7.3 Визначення організаційно-економічних інструментів 

та засобів економічної безпеки розвитку сектору 

інформаційних технологій 

 

На сучасному етапі розвитку економіки України вагомий 

резерв прискорення економічного зростання та зміцнення 

конкурентоспроможності національної економіки зберігається в 

активізації розвитку інформаційного суспільства загалом та ІТ-

сфери зокрема. Розвиток вітчизняної ІТ-сфери забезпечує 

досягнення низки макроекономічних ефектів, які вже зараз 

здійснюють позитивний вплив на соціально-економічний 

розвиток держави та у разі підсилення у середньостроковій 

перспективі можуть зумовити якісні структурні зміни та 

модернізацію національного господарства, перетворення ІТ-

сфери на потужну «точку зростання» національної економіки. 

Але це потребує належної фінансово-економічної підтримки 

подальшого розвитку ІТ-сфери держави. 

Наявність потенціалу розвитку ІТ-сфери України 

підтверджується такими тенденціями: нарощуванням 

експортного потенціалу, збільшенням кількості суб’єктів 

підприємницької діяльності, зростанням кількості зайнятих у ІТ-

сфері, формуванням середнього класу та платоспроможного 

попиту на внутрішньому ринку, розвитком фінансового сектору. 

За період 2011-2016 рр. обсяги експорту вітчизняного 

сектору ІТ збільшилися у 3,0 рази – з 1,1 до 3,2 млрд дол. США, а 

її внесок у ВВП країни – з 0,6 % до 3,3 %. Як наслідок, галузь має 

найвищі темпи зростання експорту, займає третє місце за обсягом 

надходження валютної виручки в країну, а частка ІТ-послуг 

становить 26,0 % від загального експорту послуг України 161. 

Зокрема за період 2011-2016 рр. кількість підприємств ІТ-

сфери зростала щороку в середньому на 41,0 % і у 2016 р. склала 

1650 од. Як наслідок, сума сплачених податків і зборів зросла у 

2016 р. порівняно з 2014 р. на 88,0 % і склала 7,1 млрд грн 162. 
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 ICT Development Index 2017. URL : http://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2017/index.html#idi2017economycard-

tab&UKR. 
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 Зелена книга «Регулювання ринку розробки програмного забезпечення». URL : 

https://cdn.regulation.gov.ua/99/ac/6b/37/regulation.gov.ua_Green%20Book_Software%20Development 

%20Market.pdf 
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Впродовж 2011-2016 рр. кількість зайнятих у ІТ-сфері 

України зросла з 42,4 тис. осіб до 103,4 тис. осіб, тобто щорічно в 

середньому на 20,0 %. ІТ-індустрія щорічно створює до 15,0 тис. 

високооплачуваних робочих місць, при цьому створення 1 місця 

в секторі ІТ стимулює створення 3-4 додаткових робочих місць в 

інших галузях економіки 163. 

Середньомісячна заробітна плата вітчизняного працівника 

сектору ІТ складає близько 1600 дол. США на місяць, що 

перевищує в п’ять разів середню зарплату по економіці в цілому. 

При цьому, високий рівень оплати зберігається не лише в м. 

Києві, але й в регіонах, де працює 56,0 % вітчизняних фахівців у 

секторі інформаційних технологій, що є чинником забезпечення 

збалансованого регіонального розвитку 164. 

У 2016 р. у фінансовий сектор України у вигляді банківських 

депозитів ІТ-фахівців залучено 5,8 млрд грн, тоді як доходи 

банків від пов’язаних операцій з валютою склали 1,7 млрд грн 165. 

Незважаючи на наявність потенціалу розвитку ІТ-сфери 

України, реалізація його стримується такими перешкодами:  

1. Розвиток офшорного аутсорсингу та фрілансу. Українські 

фахівці ІТ-сфери, як правило, є виконавцями у проектах 

офшорного ІТ-аутсорсингу, що обумовлено нижчим рівнем 

оплати праці, ніж в країнах-замовниках, та високим рівнем 

кваліфікації вітчизняних фахівців. Водночас значна частка 

української IT-індустрії знаходиться в тіні, зокрема, за різними 

підрахунками тіньова частка цієї галузі становить від 60,0 % до 

80,0 %. При цьому, тіньові схеми в Україні характерні навіть для 

великих підприємств, які замість легалізації трудових відносин 

найманих працівників працюють з ними як з платниками єдиного 

податку, що забезпечує скорочення податкового тягара 

підприємства. Ще більш критичною є ситуація із діяльністю 

фрілансерів, праця яких взагалі не обліковується, а тіньові 

валютні доходи отримуються через системи грошових переказів. 

За даними спільноти «beFreelancer – фріланс для українців», 
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 Export-oriented segment of Ukraine’s IT services market: Status quo and prospects. URL : http://www.eba.com.ua/ 

static/export_it_industryfnal_29092016.pdf. 
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 Обзор рынка труда: компании растут, зарплаты стоят, программисты едут. URL : https://dou.ua/lenta/ 
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щорічний обсяг експорту послуг вітчизняних фрілансерів 

становить близько 350 млн дол. США, однак значна його частка 

знаходиться в тіні. Більше того, переважаюча аутсорсингова 

орієнтація виконаних робіт обумовлює той факт, що основна 

частина доданої валової вартості кінцевого продукту залишається 

за кордоном. 

2. Недостатній рівень захисту об’єктів інтелектуальної 

власності. Згідно зі Спеціальним звітом 301 (The Special 301 

Report), який готується щорічно Офісом торгового представника 

США (USTR), Україна, починаючи з 2011 р., знаходиться у 

переліку країн, котрі не забезпечують захисту прав 

інтелектуальної власності та щодо яких ведеться спостереження. 

Особливо критичною для України є проблема комп’ютерного 

піратства. За аналітичними даними міжнародної асоціації BSA, 

рівень використання неліцензійного програмного забезпечення в 

Україні у 2016 р. становив 82,0 %, що є одним із найвищих в 

Європі, а втрати національної економіки від комп’ютерного 

піратства складають більше ніж 400,0 млн дол. США на рік. При 

цьому, Україна не виділяє коштів на легалізацію піратського 

програмного забезпечення. У 2013 р. на легалізацію програмного 

забезпечення було виділено 100,0 млн грн, тоді як у 2014-2015 рр. 

в державному бюджеті на ці цілі кошти не передбачалися. Тоді як 

раніше планувалося закінчити легалізацію програмного 

забезпечення в державних органах до 2015 р. За оцінками 

Microsoft, близько 85,0 % програмних продуктів корпорації, що 

використовуються в українських державних установах, – 

неліцензійні. Ця цифра розходиться з оцінками Державної 

служби інтелектуальної власності України, згідно з якими рівень 

піратства в державних органах влади складає близько 35,0 %. 

3. Низький рівень використання та комерціалізації об’єктів 

інтелектуальної власності та активна «патентна міграція» у ІТ-

сфері. Статистичні дані свідчать, що в економіці України 

використовується майже 4,0 тис. об’єктів промислової власності, 

у т. ч. 1,8 тис. винаходів (майже 7,0 % від загальної кількості 

чинних патентів), 2,4 тис. корисних моделей (6,0 %), 393 

промислові зразки (4,0 %). Відтак, більшість захищених 

охоронними документами об’єктів патентного права у 
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виробництві не використовуються і припиняють свій життєвий 

цикл одразу після розробки і отримання правової охорони. Із 

загальної кількості патентів на винаходи понад 20,0 % видано на 

ім’я іноземних власників, з них 76,5 % – за заявками, поданими в 

Україні за процедурою РСТ (Patent Cooperation Treaty), що 

свідчить про несанкціонований відтік винаходів. Рівень 

«патентної міграції» становить 10,0-12,0 % щорічного обсягу 

патентування, при чому найбільш активним сектором «патентної 

міграції» залишається сектор ІТ. 

4. Відсутні виробництва замкнутого циклу ІТ-технологій. 

Україна, незважаючи на значний інтелектуальний та інноваційно-

технологічний потенціал, знаходиться «в пастці сировинного ІТ-

аутсорсингу». Вітчизняні фахівці переважно реалізують свій 

потенціал в закордонних проектах як фрілансери, виробляючи 

для них інтелектуальну «сировину», при цьому вони не 

створюють власних ІТ-продуктів під українським брендом. За 

різними підрахунками, близько 70,0 % доходів українського 

сектору ІТ надходить від відносно дешевих аутсорс-проектів на 

експорт або адаптації зарубіжного програмного забезпечення, в 

результаті чого всі права на кінцевий продукт, фактично 

створений вітчизняними фахівцями, належать закордонному 

замовнику, що посилює загрози інноваційної безпеки держави та 

реалізації національних економічних інтересів. 

5. Посилення інтелектуальної міграції. За даними 

Всесвітнього економічного форуму, у 2016 р. Україна за 

здатністю утримувати таланти займала лише 127 місце серед 138 

країн світу, що підтверджує неефективну політику держави з 

формування та реалізації кадрового забезпечення, в т. ч. ІТ-

сфери. Щорічний відтік за кордон фахівців у галузі 

комп’ютерних технологій становить від 2,5 до 6,0 тис. осіб, а 

матеріальні втрати держави від цього щороку складають від 

37,5 млн грн до 90,0 млн грн. Впродовж 2015-2016 рр. з України 

виїхали працювати за кордон близько 10,0 тис. фахівців ІТ-сфери, 

що становить 10,0 % від загальної кількості зайнятих працівників 

у досліджуваній сфері. При цьому, виїжджають переважно 

сертифіковані висококваліфіковані фахівці з ІТ. Як наслідок, у 

вітчизняній ІТ-сфері існує значна кількість відкритих вакансій. 
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Так, станом на червень 2017 р. ІТ-компанії шукали більше 

3,0 тис. нових працівників, тобто ринок відчуває «кадровий 

дефіцит» у розмірі біля 3,0 % від загальної кількості зайнятих у 

ІТ-сфері. Така ситуація зумовлена не лише «відтоком мізків», але 

і відірваністю спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

ІТ-фахівців, та відповідних навчально-методичних програм від 

реальних потреб ІТ-сфери.  

6. Обмежена купівельна спроможність та низький попит на 

ІТ-продукцію на внутрішньому ринку. У зв’язку з низьким 

рівнем конкуренції на внутрішньому ринку, що зумовлено 

монополізацією більшості галузей промисловості та обмеженими 

фінансовими можливостями учасників на внутрішньому ринку, 

вітчизняні cуб’єкти бізнесу не зацікавлені у впровадженні 

вітчизняних ІТ-розробок та сучасних інформаційних технологій у 

виробничу діяльність. Йде мова передусім про галузі паливно-

енергетичного комплексу, галузі транспорту та зв’язку, хімічної 

та фармацевтичної промисловості. Така ситуація узалежнює 

галузь від діяльності підприємств-монополіста, зокрема, у сфері 

інноваційної політики та знижує рівень впровадження 

інформаційних технологій у монополізованих галузях 

національної економіки.  

7. Посилення інституційного «розриву» в системі суб’єктів 

від генерування до комерціалізації ІТ-технологій. В Україні 

зберігаються глибокий розрив між освітньо-науковою сферою та 

підприємництвом, функціонують лише окремі елементи 

інноваційної інфраструктури, які здатні налагодити замкнутий 

цикл виробництва інформаційних технологій – від генерування 

ідей до її комерціалізації. Ключовими партнерами вітчизняних 

підприємств залишаються насамперед постачальники 

обладнання, матеріалів та компонентів, частка яких становить 

19,6 %, а також клієнти або споживачі підприємницького сектору 

(9,3 %), тоді як співробітництво з науково-дослідними 

інститутами та освітніми установами залишається нерозвинутим– 

партнерські відносини з ними підтримують лише 4,7 % та 2,6 % 

підприємств відповідно. Це значним чином уповільнює процеси 

впровадження вітчизняних ІТ-розробок у затребувані економікою 
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технології, забезпечує невідповідність національної економіки 

особливостям конкурентних викликів сучасного світу.  

Чинниками стримування розвитку ІТ-сфери в Україні 

залишаються: наявність проявів несанкціонованого прямого 

державного втручання в діяльність суб’єктів ІТ-бізнесу, 

нестабільність податкового регулювання та стимулювання 

розвитку ІТ-сфери, надмірне податкове навантаження на фонд 

оплати праці ІТ-компаній, неефективність державного 

регулювання захисту прав інтелектуальної власності, 

поглиблення розриву між ІТ-сферою та фінансово-

інвестиційними інституціями. 

В підтвердження цього зазначимо, що у 2016 р. 

співробітниками МВС, СБУ та ГПУ проведені численні обшуки 

ІТ-компаній і вилучені їх сервери, що, за різними підрахунками, 

завдало галузі лише прямого збитку на суму від 10,0 до 20,0 млн 

дол. США. Непрямий збиток від цих дій, зокрема, від 

недоотриманих інвестицій може становити 100,0 млн дол. США. 

До того ж, бізнес почав переміщувати свої дані за кордон і 

замовляти там послугу хостингу. За оцінками компанії NIC.UA, 

близько 20,0 % користувачів хостингу в Україні перенесли свої 

дані в інші країни 166. Такі дії з боку правоохоронних органів 

стимулюють тінізацію ІТ-сектору, відтік за кордон фахівців, 

зміну податкового резидентства українськими IT-компаніями.  

У 2012 р. з метою розвитку індустрії програмної продукції в 

Україні для суб’єктів господарювання цієї сфери Законом 

України від 05.07.2012 р. № 5091-VI «Про внесення змін до 

розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу 

України щодо особливостей оподаткування суб’єктів індустрії 

програмної продукції» з 01.01.2013 р. було запроваджено 

спеціальні пільги з оподаткування прибутку у вигляді зниженої 

ставки податку на прибуток. Суб’єкти господарювання, які 

відповідали критеріям, визначеним у пункті 15 підрозділу 10 

розділу ХХ ПКУ, та одержали свідоцтво про їх реєстрацію як 

суб’єктів індустрії програмної продукції, які застосовують 

особливі умови оподаткування, мали право на застосування 
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пільгової ставки податку на прибуток у розмірі 5,0 % строком до 

01.01.2023 р. В новій редакції абзацу 5 пункту 10 підрозділу 4 

розділу XX Податкового Кодексу України ця пільга з 

01.01.2015 р. припинила свою дію. Так само пункт 15 підрозділу 

10 розділу ХХ «Особливості оподаткування суб’єктів індустрії 

програмної продукції» був у повній редакції виключений з 

Податкового кодексу України. 

ІТ-бізнес є високоінтелектуальною сферою, а через це його 

особливістю є висока частка витрат на заробітну плату (від 

60,0 % до 80,0 % від загального обсягу витрат компанії). Тоді як, 

у традиційних для України секторах економіки податкове 

навантаження на фонд оплати праці не є критично високим. До 

прикладу, у галузі експорту чорних та кольорових металів 

виплати працівникам не перевищують 10,0 % від доходу 

компанії. Якщо витрати ІТ-компанії на виплати працівникам з 

усіма обов’язковими платежами становлять 70,0 % від її доходу, 

то компанія сплачує до бюджету 18,8 % від свого доходу на 

податки і збори, пов’язані з виплатами працівникам. Разом з тим, 

підприємство сировинного сектору, витрати якого на виплати 

працівникам з усіма обов’язковими платежами становлять 10 % 

від його доходу, сплачує до бюджету у зв’язку з виплатами 

працівникам близько 2,9 %. Саме тому найбільш 

розповсюдженою юридичною формою роботи у ІТ-сфері є 

оформлення господарських договорів з ІТ-фахівцями у якості 

ФОП-підрядників, що сплачують податки за спрощеною 

системою оподаткування. Таким чином, можна досягти зниження 

податкового навантаження на заробітну плату приблизно до 3,5-

5,5 % (залежно від розміру єдиного соціального внеску 

фрілансера). 

В Україні досі залишається несформованим ринок 

інтелектуальної власності, про що свідчить відсутність реальних 

даних про його місткість, обсяги попиту і пропозиції, площадки 

купівлі-продажу прав, неконтрольована «патентна міграція». Це 

пов’язано передусім із недостатністю нормативно-правового 

регулювання аспектів обігу прав на об’єкти інтелектуальної 

власності, їх оцінкою, відсутністю ефективних механізмів обліку 

та впровадження у виробництво результатів інтелектуальної 
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діяльності, складністю та довготривалістю процедури розгляду 

заявок на отримання охоронних документів (терміни розгляду 

заявок становлять від 12 до 17 місяців), відсутністю методичного 

апарату визначення розміру шкоди, завданої порушенням прав на 

об’єкти права інтелектуальної власності. Більше того, в 

українському законодавстві практично відсутня належна 

комплексна охорона програмного продукту та його реалізації 

(який охороняється лише як літературний твір, тобто сама ідея, 

процес або спосіб, покладені в основу алгоритмів, не підлягають 

охороні), дуже недосконалими є нормативні механізми боротьби 

з піратством. Така ситуація погіршує патенту захищеність 

вітчизняних інформаційних технологій, а також посилює 

можливість відтоку ІТ-фахівців до держав, де ринок 

інтелектуальної власності більш розвинутий, а рівень захисту 

прав – значно вищий, кращими є можливості комерціалізації 

об’єктів інтелектуальної власності. 

В Україні фінансування сектору ІТ характеризується низьким 

рівнем використанням кредитних ресурсів. В той час як ІТ-

проекти є, як правило, довгостроковими та вимагають значних 

капіталовкладень, кредитні ресурси здебільшого надаються на 

короткий термін та під високі відсотки, що зумовлює низьку їх 

частку у загальному обсязі фінансування сектору ІТ. Водночас 

венчурні фонди практично не вкладають кошти у сектор ІТ, а 

переважно реалізовують середньоризикові та короткострокові 

проекти, що є наслідком дії низки системних внутрішніх чинників, 

які посилилися в період політико-економічної нестабільності в 

Україні: стагнація фондового ринку, дестабілізація сфери 

інститутів спільного інвестування та переведення їх на загальну 

систему оподаткування, що суперечить світовій практиці та 

нівелює мотивацію до інвестування в ІТ-сферу та національну 

економіку в цілому через інвестиційні фонди. 

Водночас, у вітчизняній практиці державного регулювання 

розвитку ІТ-сфери наявний і позитивний досвід. У 2016 р. 

здійснено позитивні зрушення щодо розвитку нормативно-

правової бази, удосконалення державного регулювання галузі та 

розвитку окремих елементів ІТ-інфраструктури. У листопаді 

2016 р. був прийнятий Закон України «Про внесення змін до 
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деяких законів України щодо усунення адміністративних бар’єрів 

для експорту послуг» (№ 1724-VIII від 03.11.2016 р.), який 

передбачає спрощення процедури укладення зовнішньо-

економічних договорів та скасування валютного контролю для 

операцій з експорту послуг, що стимулюватиме розвиток в Україні 

IT-індустрії та ринку фрілансерів (самозайнятих фахівців). У 

травні 2017 р. був прийнятий Закон України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо усунення бар’єрів для 

залучення іноземних інвестицій» (№ 2058-VIII від 23.05.2017 р.), 

яким передбачено скасування реєстрації іноземних інвестицій, 

спрощення процедури видачі дозволів на застосування праці 

іноземців та посвідок на тимчасове проживання в Україні.  

У 2016 р. успішними прикладом інноваційного розвитку 

стала спроба симбіозу аграрного сектору й ІТ-сфери у вигляді 

асоціації AgTech Ukraine, метою якої є розробка, пошук та 

імплементація високоефективних технологічних рішень в 

аграрному бізнесі. Крім того, у квітні 2016 р. ВДНГ-Tech спільно 

з компанією «Київстар» запустили акселератор для IT-проектів у 

сфері телекомунікацій і зв’язку. У серпні «Київстар», Vodafone і 

аутсорсингова компанія EPAM за підтримки Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України відкрили Hi-Tech 

Office, який призначений для підтримки українських стартапів та 

інноваційних проектів, що мають потенціал комерціалізації. У 

квітні 2017 р. створено прототип української Кремнієвої долини – 

інноваційний парк UNIT.City, у який протягом найближчих 

чотирьох років планується інвестувати 200 млн дол. США та в 

рамках якого заплановано створити до 15,0 тис. 

висококваліфікованих робочих місць. Ці факти слід вважати 

позитивними та такими, що створюють необхідні, однак 

недостатні, умови для розвитку ІТ-сфери в Україні. 

Розвиток і реалізація потенціалу ІТ-сфери України 

потребують належних фінансово-економічних інструментів їх 

підтримки за такими напрямами: 

1. Бюджетно-податкове стимулювання, що передбачає 

внесення змін до вітчизняної системи оподаткування, 

спрямованих на детінізацію фонду оплати праці. Для цього 

Верховній Раді України необхідно: 
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- розробити механізми надання бюджетно-грантової 

підтримки суб’єктам господарювання в ІТ-сфері щодо 

виробництва замкнутого циклу ІТ-продукції, що передбачає 

збільшення кількості ланок створення доданої вартості, 

популяризації та поширення практики виробництва власного 

кінцевого ІТ-продукту «Made in Ukraine», ініціювання реалізації 

показових пілотних проектів в ІТ-сфері, а також державного 

замовлення на розроблення і впровадження вітчизняного 

програмного забезпечення; 

- впровадити мотиваційні та соціально-психологічні 

механізми детінізації фонду оплати праці ІТ-компаній шляхом 

надання програмної та інформаційно-консультаційної підтримки 

суб’єктам господарювання щодо необхідності посилення 

соціальної відповідальності бізнесу та підвищення рівня 

податкової культури працівників ІТ-сфери в умовах соціальної 

незахищеності та неможливості реалізації соціальних гарантій 

нелегально працюючими або тими, хто частково отримує тіньову 

заробітну плату; 

- внести зміни до Митного кодексу України щодо звільнення 

від сплати ввізного мита та ПДВ при ввезенні в Україну 

устаткування, обладнання, комплектуючих та інших товарів, які 

не виробляються в Україні, але необхідні для виробництва ІТ-

продукції, одночасно передбачивши штрафні санкції за нецільове 

використання такого імпорту. 

2. Фінансово-інвестиційне забезпечення розвитку ІТ-сфери 

та реалізації ІТ-проектів. Для цього Міністерству економічного 

розвитку та торгівлі України та Верховній Раді України 

необхідно: 

- стимулювати розвиток венчурного фінансування 

інноваційної діяльності шляхом розроблення та прийняття Закону 

України «Про венчурну діяльність в інноваційній сфері», в якому 

визначити схеми залучення приватного капіталу до фінансування 

прикладних НДДКР у ІТ-сфері із забезпеченням відповідних прав 

на інтелектуальну власність і подальшу комерціалізацію 

отриманих в ході таких прикладних досліджень результатів; 

передбачити штрафні санкції щодо інституцій венчурного 

фінансування, які не вкладають кошти у високотехнологічні 
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галузі, а обмежуються традиційними; впровадити механізми 

державної підтримки та страхування венчурних інвестицій. 

Доцільним є створення проміжної ланки між міжнародними 

інвесторами, вітчизняними венчурними фондами та ІТ-

стартапами, що інституціалізує умови залучення іноземних 

інвестиційних ресурсів з їх подальшим перерозподілом в 

локальні стартапи через вітчизняні венчурні фонди. При цьому, 

доречно передбачити умову, за якої венчурні фонди отримують 

30,0-50,0 % фінансових ресурсів з Фонду на фінансування 

локальних проектів, а решта вкладають власні кошти; 

- розробити Програму розвитку банківського кредитування 

діяльності ІТ-компаній, в межах якої необхідно передбачити 

преференції (зниження ставки податку на прибуток комерційних 

банків у разі спрямування ресурсів на довгострокове 

кредитування ІТ-проектів, створення системи гарантування 

кредитів комерційних банків, які надаються для реалізації 

інвестиційних проектів з розробки та впровадження 

інформаційних технологій, зниження норми резервування для 

банків, які здійснюють кредитування ІТ-проектів) та гарантійні 

механізми на зразок державного страхування кредитів для банків, 

які вкладають кошти в ІТ-сферу; 

- сприяти розвитку нетрадиційних інструментів фінансової 

підтримки розвитку ІТ-сфери, таких як лізинг, форфейтинг, 

франчайзинг, факторинг, краудфандинг, які мають суттєві 

переваги адресності, прозорості та гнучкості над традиційними 

формами залучення фінансових ресурсів. Зокрема, краудфандинг 

дозволяє залучати через Інтернет фінансові ресурси значної 

кількості фізичних та юридичних осіб для реалізації 

різноманітних новаторських ідей та проектів (здебільшого ІТ-

стартапів), а також забезпечити зниження трансакційних витрат 

на організацію фінансування ІТ-проектів завдяки меншій 

кількості посередників. Доцільним є реформування нормативно-

правової бази для розвитку лізингових відносин шляхом 

усунення суперечностей в нормативних актах, що регулюють 

лізингову діяльність щодо встановлення сум, які зараховуються 

до валового доходу лізингодавця, та валових витрат 

лізингоодержувача при сплаті лізингових платежів, що 
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включають частину вартості майна, переданого у фінансовий 

лізинг, а також запровадження механізму реєстрації майна, 

переданого у фінансовий лізинг, із метою запобігання його 

незаконного продажу або іншого недоцільного використання. 

3. Розвиток ринкового середовища функціонування ІТ-сфери 

та її суб’єктів, зорієнтованого на посилення захищеності ІТ-

продуктів та розвиток відносин сфери ІТ та реального сектору 

економіки. Для цього Міністерству освіти і науки України, 

Міністерству економічного розвитку та торгівлі України та 

Верховній Раді України необхідно: 

- доопрацювати й винести на розгляд Верховної Ради 

України проект Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо захисту авторського права і 

суміжних прав у мережі Інтернет» (реєстр. № 4629 від 

10.05.2016 р.), а також проект Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання 

питань авторського права і суміжних прав» (реєстр. № 6523 від 

15.06.2010 р.); 

- розробити механізми посилення майнових прав на об’єкти 

інтелектуальної власності суб’єктів реального сектору економіки 

шляхом запровадження ефективних механізмів обліку та 

впровадження у виробництво результатів інтелектуальної 

діяльності, спрощення процедур розгляду заявок на отримання 

охоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності, 

розширення методичного апарату визначення розміру шкоди, 

завданої порушенням прав на об’єкти права інтелектуальної 

власності, розробки програми захисту патентних прав і ноу-хау 

через звернення до спеціалізованих («патентних») судів; 

- посилити поінформованість суб’єктів реального сектору 

економіки про можливості вітчизняної ІТ-індустрії шляхом 

створення інформаційної платформи для забезпечення 

комунікації між представниками ІТ-сфери, суб’єктами 

підприємницької діяльності, інвесторами та державним сектором 

в цілях сприяння залученню інвестицій та реалізації креативних 

ідей щодо створення вітчизняних ІТ-брендів з подальшими їх 

впровадженням у національній економіці. Доцільним у межах 

інформаційної платформи є формування комплексної бази даних 
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вітчизняних ІТ-стартапів, потреб суб’єктів підприємницької 

діяльності та державних структур у ІТ-розробках; 

- внести зміни до Кримінального процесуального кодексу 

України щодо неправомірних дій правоохоронних органів й 

спроб вилучення обладнання у суб’єктів господарювання, що 

здійснюють діяльність у ІТ-сфері, шляхом запровадження 

мораторію на вилучення електронних інформаційних систем або 

їх частин та запам’ятовувальних пристроїв – жорстких дисків, 

серверів, системних блоків, тоді як тимчасовий доступ до 

електронних інформаційних систем має здійснюватися виключно 

шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких системах 

без їх вилучення, відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України. Крім 

того, необхідними є запровадження обов’язкової відеофіксації 

проведення такої слідчої дії як обшук, а також під час розгляду 

клопотань слідчим суддею за виключенням вирішення питання 

про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, при цьому, 

відеозапис, забезпечений слідчим, прокурором є невід’ємним 

додатком до протоколу обшуку. 

4. Покращення інтелектуально-кадрового забезпечення як 

ключового ресурсу подальшого розвитку ІТ-сфери. Для цього 

Міністерству освіти і науки України необхідно: 

- удосконалити фінансове забезпечення пріоритетних 

напрямів вищої освіти, які відповідають сучасним вимогам 

ринку, шляхом збільшення витрат на освіту за напрямами точних 

наук, збільшення державного замовлення на фахівців ІТ-сфери, 

зокрема у вищих навчальних закладах ІII-ІV рівнів акредитації, з 

орієнтацією на реалізацію потенціалу талановитої молоді в 

регіонах України;  

- модернізувати навчальні програми вищих навчальних 

закладів шляхом залучення консультаційної допомоги 

співробітників ІТ-компаній викладачам ВНЗ у питаннях 

наповнення та зміни навчальних курсів на ІТ-спеціальностях 

відповідно до сучасних вимог сектору ІТ, запровадження у 

навчальному процесі вивчення реальних кейсів та сучасних 

технологій програмування, які використовуються в секторі ІТ; 

- забезпечити дієвий механізм взаємодії ринку освітніх 

послуг та ринку праці шляхом забезпечення стажування 



 

518 

студентів ІТ-спеціальностей в провідних ІТ-компаніях України, 

проведення літніх студентських та шкільних ІТ-таборів, 

забезпечення участі працівників ІТ-компаній у навчальному 

процесі ІТ-спеціальностей; 

- розробити програму, спрямовану на заохочення 

вітчизняних ІТ-фахівців після отримання диплому або 

кількарічної кваліфікованої роботи за кордоном до повернення в 

Україну шляхом надання грантової допомоги для реалізації ІТ-

проекту чи стипендії на період від одного до двох років 

(позитивний досвід Туреччини). Розмір стипендії залежить від 

заробітної платні, яку фахівець отримував за кордоном, від рівня 

кваліфікації та суспільної значимості діяльності, яку фахівець 

планує реалізовувати по поверненні в державу. 

Узагальнимо визначені організаційно-економічні 

інструменти розвитку і реалізації потенціалу ІТ-сфери України на 

(рис. 7.3). 

5. Реалізація інфраструктурно-економічного інструменту 

підтримки ІТ-сфери. Для цього Міністерству економічного 

розвитку та торгівлі України та місцевим органам самоврядування 

необхідно: 

- забезпечити розвиток регіональної інноваційної 

інфраструктури інтеграції науково-дослідної та виробничої 

діяльності (технопарків, індустріальних парків, 

високотехнологічних інноваційних підприємств, венчурних 

фондів, центрів трансферу технологій та ін.), яка включає весь 

інноваційний ланцюг від розвитку фундаментальної наукової ідеї 

до виробництва та дистрибуції готової ІТ-продукції на зовнішніх 

та внутрішніх ринках. При цьому, доцільно передбачити для 

суб’єктів інноваційної інфраструктури звільнення від сплати 

податків на нерухомість та землю впродовж кількох перших років 

або всього терміну функціонування суб’єктів інноваційної 

інфраструктури; 
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Рис. 7.3. Організаційно-економічні інструменти розвитку і реалізації 

потенціалу ІТ-сфери України 
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- сприяти популяризації кластерної моделі розвитку сектору 

ІТ шляхом запровадження пакету фіскальних стимулів (з 

паралельним внесенням змін до Податкового кодексу України) 

для учасників ІТ-кластерів. При цьому рівень державної 

допомоги має бути обернено пропорційним до відношення 

показника ВВП на душу населення в регіоні розміщення ІТ-

кластеру до середнього значення ВВП на душу населення в 

Україні. 

Впровадження даних пропозицій дозволить скоротити 

рівень офшорного аутсорсингу та фрілансу, підвищити рівень 

захисту об’єктів інтелектуальної власності в секторі ІТ, усунути 

таку актуальну проблему як низький рівень використання та 

комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності, активну 

«патентну міграцію» у ІТ-сфері, реалізувати інтелектуальний та 

інноваційно-технологічний потенціал та вийти з пастки 

«сировинного ІТ-аутсорсингу» активно розвиваючи в Україні 

виробництво замкнутого циклу ІТ-технологій, скоротити рівень 

інтелектуальної міграції, розвинути купівельну спроможність та 

підвищити попит на ІТ-продукцію на внутрішньому ринку, 

скоротити інституційний «розрив» в системі суб’єктів від 

генерування до комерціалізації ІТ-технологій. 
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ВИСНОВКИ 

 

У монографії запропоновано вирішення методологічної та 

науково-прикладної проблеми обґрунтування механізмів та 

розробки функціонально-структурних інструментів забезпечення 

конкурентоспроможності національної економіки в умовах 

сучасних ризиків і загроз економічної безпеки. Отримані науково-

теоретичні, методологічні та практичні результати дають підстави 

для наступних висновків. 

1. Забезпечення економічної безпеки держави як основи її 

національної безпеки – пріоритетне завдання влади та системи 

державного управління. Своєю чергою, гарантувати економічну 

безпеку держави можливо за умови досягнення високого рівня її 

конкурентоспроможності. Проблеми та питання конкуренто-

спроможності і економічної безпеки взаємообумовлені та 

взаємопов’язані. Відтак, в процесі реалізації продуманої, 

стратегічно вивіреної і виважної державної політики зміцнення 

конкурентоспроможності національного господарства України 

важливо не лише досягти генеральної мети, але й забезпечити 

системні синергічні ефекти у вигляді нівелювання критично 

гострих для економічної безпеки держави ризиків і загроз, 

системні структурні зміни, реалізувати інституційні реформи, що 

в підсумку закладе довгострокові засади сталого зростання і 

високого рівня економічної стійкості вітчизняної соціально-

економічної системи. 

2. Інституціональний аналіз дозволив виявити істотні 

недоліки стратегічного програмування розвитку 

підприємницького сектора в Україні, обґрунтувати концептуальні 

засади вдосконалення нормативно-методичного забезпечення 

стратегії зміцнення економічної безпеки підприємництва, 

головною метою якої запропоновано поєднання належних умов 

для підприємницької діяльності, збереження високого рівня 

захищеності підприємницького сектору від внутрішніх та 

зовнішніх загроз, посилення ролі суб’єктів підприємництва в 

мінімізації економічних ризиків безпеки держави та забезпеченні 

інноваційних засад конкурентоспроможності національної 

економіки. Пріоритетними напрямами та завданнями реалізації 
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стратегії визначені: (1) удосконалення інституціонального базису 

підприємництва; (2) розвиток і реалізація експортного потенціалу 

підприємств; (3) покращання інвестиційно-інноваційного 

«клімату»; (4) зміцнення фінансової, науково-технологічної, 

виробничої, енергетичної та екологічної безпеки підприємництва.  

Для ефективного вирішення окреслених стратегічних завдань 

формування і розвитку системи безпеки підприємництва, 

адекватної зовнішнім викликам, в Україні необхідно створити 

повноцінний інституціональний базис. Доцільною і необхідною 

видається послідовність його модернізації в межах таких цільових 

етапів: (1) інформаційного (запровадження моніторингу рівня 

економічної безпеки підприємництва; створення і розвиток 

агентств та інформаційно-аналітичних організацій з безпеки; 

дослідження якісних характеристик бізнес-середовища); 

(2) прийняття стратегічних рішень (покращання методичного 

забезпечення розробки стратегій та програмних документів; 

удосконалення нормативно-правової бази економічної безпеки 

підприємництва; підвищення ефективності регуляторної та 

податкової політики); (3) мотиваційного (розширення 

можливостей і повноважень органів місцевої влади, асоціативних 

підприємницьких структур; зміцнення партнерства держави і 

бізнесу; розвиток галузевих, територіальних мереж страхових, 

гарантійних фондів, кредитної кооперації, центрів передачі 

технологій, інфраструктури інноваційного підприємництва). 

3. Реалізація стратегічних пріоритетів удосконалення 

грошово-кредитної політики та їх узгодженість зі стимулюванням 

розвитку внутрішнього виробництва значною мірою опираються 

на імплементацію положень організаційно-економічного 

механізму грошово-кредитної політики. Визначено, що в цьому 

руслі необхідно впровадити дієві інструменти державного 

регулювання за напрямами: стабілізація вартості національної 

грошової одиниці, оптимізація структури грошової маси, розвиток 

платіжних систем та ринку електронних грошей, вдосконалення 

системи макропруденційного регулювання. 

Складність і комплексність вирішення проблеми підвищення 

ефективності грошово-кредитної політики зумовлена також і 

потребою в реформуванні фінансово-кредитного сектору держави. 
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При цьому важливо дотримуватися визначеної логіки і 

послідовності формування та реалізації державного регулювання: 

ідентифікація проблемних сфер  визначення очікуваних 

результатів  підбір комплексу дій  формування 

організаційного та фінансово-ресурсного забезпечення  

реалізація заходів та контроль їх результатів. На таких засадах 

важливо провадити державну політику у сфері підвищення 

ефективності функціонування фінансово-кредитного сектору за 

блоками: банківська система, небанківські фінансово-кредитні 

інституції, фінансово-кредитна інфраструктура.  

4. Ефективна державна політика в сфері системної детінізації 

економіки потребує узгодження цілей, завдань, принципів, 

механізмів та засобів для забезпечення прискорення її реалізації в 

рамках відповідного інституціонального базису. На сьогодні 

повноцінний системний інституціональний базис державного 

регулювання тінізації економічних відносин в Україні не 

сформований. Головним критерієм удосконалення як середовища 

інститутів, так і можливостей та компетенцій інституцій 

детінізації економіки має стати створення інституціональної 

системи, функціонування та взаємодія елементів якої в належній 

мірі реалізують функції: попередження злочинів, моніторингу, 

аналізу та поінформування, стимулювання легальної і прозорої 

поведінки, інтеграції та співробітництва, зорієнтованості на 

спільну мету та цільові орієнтири безпеки і контролю.  

Реалізація цих функцій та досягнення генеральної мети у 

сфері детінізації економіки – створення інституційних та 

організаційно-економічних умов для усунення системних ризиків і 

загроз економічної безпеки держави шляхом зменшення обсягів 

тіньового та необліковуваного секторів, збільшення обсягів 

офіційної економіки і забезпечення за рахунок цього позитивних 

ефектів у сфері зміцнення конкурентоспроможності 

національного господарства – потребує імплементації в державі 

базового нормативно-правового акту стратегічного характеру – 

орієнтира системної політики детінізації на центральному, 

регіональному та місцевому рівнях, у секторах, видах економічної 

діяльності та галузях економіки, у різних сферах суспільного 

життя. Такою має стати Концепція системної детінізації економіки 
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України з операційними цілями (напрямами політики): 

декриміналізація економічних відносин, системна протидія 

корупції, усунення проявів нелегальної господарської діяльності, 

виведення з «тіні» необліковуваних операцій, ресурсів та активів. 

5. Концептуально стратегічною метою державної політики 

імпортозаміщення та безпеки розвитку внутрішньорегіональних 

ринків в Україні має стати зменшення їх залежності від імпорту 

завдяки зміцненню конкурентоспроможності та зростанню попиту 

на товари (продукцію, послуги) вітчизняного виробництва, 

нарощуванню виробничих потужностей та реалізації 

інноваційного потенціалу регіональних економічних комплексів. 

Досягненню цієї мети сприятиме реалізація визначених 

стратегічних пріоритетів державної політики імпортозаміщення: 

збільшення місткості внутрішнього ринку та обсягів споживання 

вітчизняних конкурентоспроможних товарів (продукції, послуг) і 

обсягів інвестицій у техніко-технологічну базу вітчизняного 

виробництва; формування оптимальних структурних 

співвідношень у сегментах виробництва і збуту товарів 

(продукції) на внутрішньому ринку; забезпечення високої 

інноваційної активності у реальному секторі економіки; 

формування якісного бізнес-середовища на внутрішньому ринку; 

реалізація потенціалу імпортозаміщення в зміцненні конкуренто-

спроможності територій і сегментів внутрішнього ринку. 

Системність та багаторівневість державної політики 

імпортозаміщення об’єктивно зумовлює важливість здійснення 

реформ щодо формування ґрунтовних передумов її реалізації, 

необхідність інституціональних змін і структурних реформ із 

врахуванням регіональних та галузевих особливостей. 

Інституціональні зміни передбачають удосконалення нормативно-

методичного базису реалізації політики імпортозаміщення, 

зокрема у сферах конкуренції, права власності, інвестування, 

дерегулювання, запровадження стратегічного планування і 

програмування, поліпшення інституційно-організаційних засад 

політики імпортозаміщення, покращення інституційного 

забезпечення розвитку підприємств високотехнологічних галузей, 

мереж допоміжної інфраструктури у галузях переробної 

промисловості, розвитку вертикально-функціональної інтеграції 
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підприємств. Структурні реформи доцільно зосередити на 

забезпеченні необхідних співвідношень у базових видах 

економічної діяльності реального сектору економіки. 

Стратегічно важливою економічною передумовою зміцнення 

конкурентоспроможності вітчизняного виробництва та протидії 

імпортозалежності є формування та реалізація інноваційного 

потенціалу реального сектору економіки. Цільові орієнтири 

державної політики в цій сфері мають базуватися на особливостях 

інноваційного потенціалу регіонів держави. Найбільш 

оптимальним визначено підхід із диференціюванням регіонів 

України на регіони з потенціалом розвитку промислового 

виробництва, транскордонно-транзитним та логістичним 

потенціалом, спеціалізацією на агропромисловому виробництві, з 

високим рівнем науково-технологічного розвитку і створення ІТ-

послуг. При цьому головними інструментами державної політики 

імпортозаміщення є створення і збільшення обсягів діяльності 

локальних інтегрованих систем, розбудова інноваційної 

інфраструктури, створення інституційних елементів міжфункціо-

нального та міжгалузевого співробітництва суб’єктів базових 

видів економічної діяльності та науково-інноваційного сектору. 

6. Застосування системно-структурного аналізу дало змогу 

обґрунтувати стратегічні пріоритети забезпечення інноваційної 

безпеки України за базовими напрямами державної політики в цій 

сфері. За інституційно-правовим напрямом – це повноцінне 

стратегічне планування інноваційної безпеки, формування 

системи публічного управління інноваційною безпекою, 

ефективна патентно-ліцензійна політика; за інституційно-

економічним – достатнє бюджетно-податкове стимулювання 

інноваційної діяльності, венчурне фінансово-інвестиційне 

забезпечення, банківське кредитування інноваційної діяльності, 

стимулююча амортизаційна політика; за інституційно-

організаційним – становлення системи інформаційно-аналітичного 

забезпечення інноваційної безпеки, контролю та оцінювання 

інноваційної діяльності, розвиток повноцінної і дієздатної 

інноваційної інфраструктури, покращання інтелектуально-

кадрового забезпечення, використання переваг міжнародного 

науково-технологічного співробітництва.  
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Комплекс рекомендацій щодо формування та реалізації 

інституційно-економічного механізму забезпечення інноваційної 

безпеки України передбачає підвищення дієвості державної 

політики щодо стимулювання підприємницької активності в 

інноваційній сфері, посилення інвестиційної привабливості 

інноваційного комплексу внаслідок формування сприятливого 

інституційно-інвестиційного середовища та впровадження 

диверсифікованих інструментів залучення фінансово-

інвестиційних ресурсів, створення ефективної системи 

комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності. 

7. Проблема трансакційних витрат підприємництва є 

системною, а, відтак, її вирішення не може бути забезпечене хоча 

й вагомими, але розрізненими заходами. Основою раціональної 

державної політики в цій сфері є її інституціональне забезпечення, 

удосконалення якого потребує прийняття програмних заходів з 

послідовною реалізацією такими напрямами: 1) визначення мети, 

операційних цілей формування структури системи управління 

трансакційними витратами; 2) покращення нормативно-правового 

забезпечення домінантних напрямів мінімізації трансакційних 

витрат; 3) забезпечення зниження рівня витрат переходу прав 

власності та витрат подолання інформаційної непрозорості; 

4) зміцнення інфраструктурного забезпечення державної політики 

зменшення трансакційних витрат.  

В умовах системних перешкод та критичного погіршення 

мотивації до підприємницької діяльності на посттрансформа-

ційному етапі розвитку економіки державна політика управління 

трансакційними витратами має носити ширший характер із 

використанням не лише інституційних, а й економічних та 

організаційних засобів, спрямовуватися на подолання витрат, 

пов’язаних з доступом суб’єктів підприємництва до ринків, прав 

діяльності, господарських ресурсів, ринкової інфраструктури, 

інформації, управлінських технологій, інвестицій та інновацій. 

Покращення можливостей асоціативних підприємницьких 

структур є вагомим резервом в системі заходів зниження 

трансакційних витрат суб’єктів підприємництва, держави та 

місцевих громад. Для його належного використання необхідно 

поетапно реалізувати такі пріоритети: 1) розвиток та збільшення 
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компетенцій асоціативних підприємницьких організацій; 

2) забезпечення ширшої співпраці організацій громадянського 

суспільства та асоціативних підприємницьких структур; 

3) посилення взаємодії органів державної влади, бізнес-асоціацій 

та організацій громадянського суспільства у сфері управління 

трансакційними витратами. 

8. Висока ефективність державної політики забезпечення 

економічні безпеки сектору IT можлива в разі, коли об’єктами 

державного регулювання одночасно виступають і стратегічні 

пріоритети розвитку IT-сектору і стратегічні орієнтири державної 

політики зміцнення економічної безпеки сектору IT. За умови 

узгодження таких пріоритетів очікуваними результатами в системі 

державної політики забезпечення економічної безпеки стануть: 

розвиток процесів інтелектуалізації системи національного 

господарства; реалізація потенціалу сектору цифровізації 

національної економіки; подолання стагнації в системі 

інноваційного розвитку та науково-технологічної безпеки; 

деофшоризація в секторі IT; зміцнення інформаційної безпеки 

держави та її протидії зовнішній гібридній агресії. 

Реалізація ефективної державної політики забезпечення 

економічної безпеки IT-сектору України має базуватися на 

відповідному організаційно-економічному механізмі, суб’єктами 

якого є органи законодавчої та виконавчої влади, підприємства, 

організації, інвестори, ІT-служби, науково-дослідні структури. 

При цьому стратегічні цілі державного регулювання орієнтуються 

на досягнення мети – формування економіко-правового 

середовища збільшення обсягів та детінізації господарської 

діяльності суб’єктів сектору ІТ, реалізації його потенціалу в 

підвищенні інноваційності та цифровізації економіки, 

нейтралізації ризиків і загроз економічній безпеці держави у сфері 

інформаційних технологій. В підсумку узгодженого впровадження 

організаційних та економічних заходів механізму досягається 

ключовий результат – високий рівень економічної безпеки сектору 

ІТ і реалізація його ролі в забезпеченні економічної безпеки 

держави, розвиток сектору цифровізації економіки та зміцнення 

інформаційно-економічної безпеки стратегічних підприємств і 

галузей національного господарства.  
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Додаток А 
 

Таблиця А.1 

Вихідні дані для ідентифікації позицій регіонів України за часткою 

товарів, виготовлених на території України, у структурі роздрібного 

товарообороту торгової мережі підприємств у 2005-2016 рр.* 

Регіони 

Середні 

частки 

імпорту у 

внутріш-

ньому 

споживанні, %  

Середні темпи 

зростання 

часток 

імпорту у 

внутрішньому 

споживанні, % 

Граничні значення 

часток імпорту у 

внутрішньому 

споживанні та їх 

темпів зростання  

Значення середньо-

квадратичних 

відхилень часток 

імпорту у 

внутрішньому 

споживанні та їх 

темпів зростання  

Вінницька  16,2 -0,4 Максимальна 

частка імпорту у 

внутрішньому 

споживанні  

(77,7 %) 

Середньоквадратичне 

відхилення часток 

імпорту у 

внутрішньому 

споживанні із низь-

кими (незначними) 

значеннями (20,1) 

Волинська  43,0 2,9 

Дніпропетров-

ська  
65,9 -0,9 

Донецька  47,7 0,7 

Житомирська  18,5 0,4 Мінімальна частка 

імпорту у 

внутрішньому 

споживанні  

(11,7 %) 

Закарпатська  77,7 6,7 

Запорізька  68,4 1,9 
Середньоквадратичне 

відхилення часток 

імпорту у 

внутрішньому 

споживанні із висо-

кими (незначними) 

значеннями (23,3) 

Івано-

Франківська  
28,3 -1,7 

Київська  49,2 1,2 Середня частка 

імпорту у 

внутрішньому 

споживанні  

(38,0 %) 

Кіровоград-

ська  
11,7 0,5 

Луганська  45,8 0,5 

Львівська  38,3 1,3 Максимальний 

темп зростання 

частки імпорту у 

внутрішньому 

споживанні (7,1 %) 

Середньоквадратичне 

відхилення часток 

імпорту у 

внутрішньому 

споживанні із 

швидким (повільним) 

зменшенням (1,6) 

Миколаївська  61,9 7,1 

Одеська 46,7 -0,5 

Полтавська  32,4 -0,8 

Рівненська 21,3 -0,2 

Сумська 29,8 0,1 Мінімальний темп 

зростання частки 

імпорту у 

внутрішньому 

споживанні  

(-1,7 %) 

Тернопіль-

ська  
16,8 1,5 

Харківська  28,5 -0,1 
Середньоквадратичне 

відхилення часток 

імпорту у 

внутрішньому 

споживанні із 

швидким (повільним) 

зростанням (6,1) 

Херсонська 12,3 0,8 

Хмельницька 18,4 0,1 Середній темп 

зростання частки 

імпорту у 

внутрішньому 

споживанні (0,7 %) 

Черкаська 20,3 -0,3 

Чернівецька 12,5 -0,6 

Чернігівська 22,1 0,5 

м. Київ 66,6 0,8 
*Без урахування тимчасово окупованої території АР Крим і м. Севастополя, за 2014-2016 рр. також без частини 

зони проведення антитерористичної операції. 
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Додаток Б 
 

Таблиця Б.1 

Обсяги та динаміка зовнішньоекономічного співробітництва України 
та ЄС у 2013-2016 рр. (складено за 

167
) 

Показники 

Роки 
Абсолютні 

відхилення, ± 

2013 2014 2015 2016 
2016 / 
2013 

2016 / 
2015 

Експорт товарів і послуг, млрд дол. США 20,2 20,4 15,3 16,4 -3,8 1,1 

- темпи зростання (до попереднього року), 
% 

97,4 101,1 75,3 107,2 9,8 31,9 

Імпорт товарів і послуг, млрд дол. США 30,9 24,2 18,1 19,4 -11,5 1,3 

- темпи зростання (до попереднього року), 
% 

104,4 78,2 74,7 107,2 2,8 32,5 

Сальдо, млрд дол. США -10,8 -3,8 -2,7 -3,0 -7,8 -0,3 

Коефіцієнт покриття експортом імпорту 0,65 0,81 0,85 0,79 0,14 -0,06 

- за товарами 0,62 0,81 0,85 0,79 0,17 -0,06 

- за послугами 1,0 1,27 1,06 1,26 0,26 0,20 

Частка країн ЄС в загальному – експорті 26,9 31,8 32,8 37,1 10,2 4,3 

- імпорті 37,2 39,8 42,1 43,7 5,5 1,6 

Прямі іноземні інвестиції в Україну 
(наростаючим підсумком, на кінець року), 
млрд дол. США 

44,4 35,6 33,0 34,9 -9,5 1,9 

Частка країн ЄС, % 76,3 77,9 76,0 76,2 -0,1 0,2 

Інвестиції України в ЄС (наростаючим 
підсумком, на кінець року), млрд дол. США 

6,1 6,0 6,0 6,0 -0,1 0,0 

Частка країн ЄС, % 92,2 95,0 96,7 96,7 4,5 0,0 

 

Таблиця Б.2 

Питомі обсяги та динаміка зовнішньоекономічного співробітництва 
України та ЄС у 2013 та 2016 рр. (складено за 

168
) 

Показники 
Роки Абсолютні 

відхилення, ± 2013 2016 

Експорт товарів у розрахунку на одного 
експортера, тис. дол. США 

4393,8 2299,5 -2094,3 

Імпорт товарів у розрахунку на одного 
імпортера, тис. дол. США 

3896,1 1784,6 -2111,5 

Прямі іноземні інвестиції в розрахунку на 
одного суб’єкта зовнішньоекономічної 
діяльності, млн дол. США 

4,7 2,9 -1,8 
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Таблиця Б.3 

Структура головних товарних позицій експорту України в ЄС  

у 2013 та 2016 рр. (складено за 
169

) 
2013 р. 2016 р. 

Товарні групи 
Частки в структурі, 

% 
Товарні групи 

Частки в структурі, 

% 

Руда, шлаки і зола 10,5 

Продукція АПК і 

харчової 

промисловості 

30,5 ↑ 

Зернові культури 10,3 

Недорогоцінні 

метали та вироби з 

них 

22,9 

Чорні метали 24,2 
Чорні метали і 

вироби з них 
21,9 ↓ 

Електричні машини 9,0 
Електричні та 

механічні машини 
14,7 ↑ Насіння і плоди 

олійних рослин 
7,4 

 

 

Таблиця Б.4 

Структура прямих іноземних інвестицій з ЄС в Україну  

у 2013 та 2016 рр. (складено за 
170

) 
2013 р. 2016 р. 

Види економічної 

діяльності 

Частки в структурі, 

% 

Види економічної 

діяльності 

Частки в структурі, 

% 

Промисловість  

(у т.ч. переробна) 

34,5 

(28,1) 

Промисловість  

(у т.ч. переробна) 

33,8  

(30,4 ↑) 

Фінансова і страхова 

діяльність 
26,0 

Фінансова і страхова 

діяльність 
25,3 ↓ 

Оптова і роздрібна 

торгівля 
10,5 

Оптова і роздрібна 

торгівля 
10,5 

Операції з 

нерухомим майном 
7,8 

Операції з 

нерухомим майном 
8,5 ↑ 

Інформація та 

телекомунікації 
3,7 

Інформація та 

телекомунікації 
6,4 ↑ 
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Субсидування; 

11,6

Альтернативна 

фінансова 

підтримка; 4,6
Інвестування; 

12,3

Кредитування; 

14,4

Підвищення 

доступності і 

здешевлення 

кредитування; 

26,2

Гарантування; 

12,2

Страхування; 18,7

Рис. Б.1. Результати оцінювання потреби у фінансових послугах 

суб’єктів реального сектору економіки для виходу на ринки ЄС  

(на думку керівників), % 
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Додаток В 
 

Таблиця В.1 
Частки непродовольчих споживчих товарів, виготовлених не на 

території західних регіонів України, у структурі роздрібного 
товарообороту торгової мережі підприємств у 2012-2016 рр., % 

(складено за 
171

) 

Регіони 
Роки 

Абсолютні  
відхилення, ± 

2012 2013 2014 2015 2016 2016 / 2012 2016 / 2015 

Україна 58,1 61,0 60,5 60,7 64,4 6,3 3,7 

Волинська 50,4 57,2 57,5 63,1 65,6 15,2 2,5 

Закарпатська 59,3 60,7 56,3 55,0 60,8 1,5 5,8 

Івано-Франківська 54,8 54,2 46,1 49,0 55,2 0,4 6,2 

Львівська 59,0 58,4 59,1 55,3 60,0 1,0 4,7 

Чернівецька 46,1 44,6 45,0 41,8 47,3 1,2 5,5 
 

Таблиця В.2 
Темпи зростання імпорту непродовольчих споживчих товарів у 

західних регіонах України у 2012-2016 рр., % до попереднього періоду 
з урахуванням вартості національної валюти (складено за 

172
) 

Регіони 
Роки Середнє 

значення в 
Україні 

2012 2013 2014 2015 2016 

Україна 131,9 90,2 104,7 129,2 121,7 115,5 

Волинська 119,6 111,6 104,6 150,8 221,6 141,6 

Закарпатська 100,7 102,7 125,3 105,6 131,9 113,2 

Івано-Франківська 100,1 58,5 124,2 112,8 156,3 110,4 

Львівська 101,0 80,0 148,8 99,5 136,8 113,2 

Чернівецька 111,2 89,0 104,0 135,0 134,2 114,7 
 

Таблиця В.3 
Обсяги імпорту непродовольчих споживчих товарів у західних 

регіонах України у 2012-2016 рр. (складено за 
173

) 

Регіони 

2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 
Абсолютні 

відхилення, ± 
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о
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2016 / 
2012 

2016 / 
2015 

Україна 609,4 100,0 549,6 100,0 575,1 100,0 743,3 100,0 904,5 100,0 295,1 161,2 

Волинська 7,1 1,2 8,0 1,5 8,3 1,4 12,5 1,7 27,8 3,1 20,7 15,3 

Закарпатська 15,2 2,5 15,6 2,8 19,6 3,4 20,7 2,8 27,2 3,0 12,0 6,5 

Івано-
Франківська 

7,7 1,3 4,5 0,8 5,6 1,0 6,3 0,8 9,8 1,1 2,1 3,5 

Львівська 22,2 3,6 17,8 3,2 26,4 4,6 26,3 3,5 36,0 4,0 13,8 9,7 

Чернівецька 1,3 0,2 1,2 0,2 1,2 0,2 1,6 0,2 2,2 0,2 0,9 0,6 
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Таблиця В.4 

Роздрібний товарооборот (РТО) та частки окремих груп 

непродовольчих споживчих товарів, виготовлених не на території 

України, у його структурі торгової мережі підприємств у західних 
регіонах України у 2016 р. (складено за 

174
) 

Товари і товарні 
групи 

Показники Україна 

Регіони 

Волинська Закарпатська 
Івано-

Франківська 
Львівська Чернівецька 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Одяг та білизна з 
тканин 

обсяг РТО, 
млн грн 

10706,7 84,6 27,2 25,6 62,5 18,7 

частки 
невітчизняних 

товарів, % 
94,6 95,7 77,1 86,1 94,7 92,2 

Взуття 

обсяг РТО, 
млн грн 

6025,7 34,6 52,4 62,9 30,9 21,3 

частки не 
вітчизняних 
товарів, % 

97,1 94,9 97,1 97,7 97,4 98,2 

Товари 
парфумерно-
косметичні 

обсяг РТО, 
млн грн 

16928,1 276,6 233,5 223,0 802,4 195,8 

частки 
невітчизняних 

товарів, % 
82,7 73,1 80,4 77,8 79,5 84,1 

Комп’ютери, 
периферійне 

устаткування, 
програмне 

забезпечення 

обсяг РТО, 
млн грн 

3561,0 55,8 48,5 80,1 167,5 64,0 

частки 
невітчизняних 

товарів, % 
99,3 99,1 95,4 99,8 95,0 99,7 

Аудіо- та 
відеообладнання, 

телекомунікаційне 
устаткування 

обсяг РТО, 
млн грн 

9005,7 160,3 158,1 261,0 484,8 143,2 

частки 
невітчизняних 

товарів, % 
99,8 99,8 96,0 99,5 97,2 98,3 

Автомобілі та 
автотовари 

обсяг РТО, 
млн грн 

32919,5 2653,9 7053,1 3197,0 2029,4 2774,9 

частки 
невітчизняних 

товарів, % 
94,0 98,0 93,4 79,5 86,1 92,2 

Побутові 
електротовари та 

освітлювальне 
приладдя 

обсяг РТО, 
млн грн 

13903,2 2152,6 2378,5 2645,3 7918,4 2145,7 

частки 
невітчизняних 

товарів, % 
87,5 84,7 76,9 88,7 81,0 86,2 

Матеріали 
будівельні та 

залізні вироби 

обсяг РТО, 
млн грн 

20064,9 5922,1 6641,9 9546,1 15106,3 3746,6 

частки 
невітчизняних 

товарів, % 
43,4 38,0 33,2 22,9 43,9 35,7 

Побутові засоби 
для миття, 
чищення та 

догляду 

обсяг РТО, 
млн грн 

10146,2 1955,0 1685,5 1813,0 7104,4 1401,3 

частки 
невітчизняних 

товарів, % 
65,8 58,4 72,8 56,8 50,7 56,9 
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Продовження табл. В.4 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Товари 

фармацевтичні 

обсяг РТО, 

млн грн 
47452,4 11359,8 8798,1 9860,2 2481,4 10750,5 

частки 

невітчизняних 

товарів, % 

49,7 42,8 42,1 43,7 53,9 40,5 

Товари медичні та 

ортопедичні 

обсяг РТО, 

млн грн 
6822,9 1271,7 1074,6 1432,4 3511,2 1391,3 

частки 

невітчизняних 

товарів, % 

56,4 40,2 43,8 43,9 45,7 53,9 

Бензин  

моторний 

обсяг РТО, 

млн грн 
51340,4 9851,0 20309,2 14564,8 32846,4 9711,4 

частки 

невітчизняних 

товарів, % 

40,9 36,9 40,7 42,6 35,9 19,6 

Дизельне пальне 

(газойль) 

обсяг РТО, 

млн грн 
36928,1 18659,9 27820,9 16992,6 40462,3 4303,4 

частки 

невітчизняних 

товарів, % 

47,7 50,2 58,3 42,8 35,9 28,7 

Газ стиснений та 
скраплений для 

автомобілів 

обсяг РТО, 
млн грн 

13572,1 2460,2 3456,4 2658,8 6386,7 4053,5 

частки 
невітчизняних 

товарів, % 
35,1 32,7 51,6 36,8 46,9 34,2 
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Україна Волинська Закарпатська
Івано-Франківська Львівська Чернівецька

Рис. В.1. Коефіцієнти випередження імпорту над експортом 
непродовольчих споживчих товарів у західних регіонах України 

у 2012-2016 рр. (складено за 
175
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Рис. В.2. Коефіцієнти покриття експортом імпорту непродовольчих 

споживчих товарів у західних регіонах України у 2012-2016 рр. 

(складено за 
176
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Наукове видання 
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